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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с 
презграничните преобразувания, сливания и разделяния има за цел да се насърчи 
трансграничната мобилност за дружествата, като в същото време се предостави 
адекватна защита на заинтересованите в съответното дружество страни, за да се 
гарантира справедливостта на единния пазар.

Докладчикът изразява съгласието си, че е необходимо да се стимулира 
трансграничното движение на дружествата в рамките на единния пазар и по този начин 
да се използва в по-голяма степен потенциалът на единния пазар. От съществено 
значение обаче е всички мерки, насочени към улесняване на трансграничното 
движение, да вървят заедно със сериозни гаранции, предотвратяващи злоупотребите и 
фиктивните трансфери за целите на социалния или фискалния дъмпинг.

Предложението на Европейската комисия е важно, особено след решението на Съда на 
по делото Polbud, и дава добра основа за по-нататъшно обсъждане. В рамките на 
правомощията на комисията по икономически и парични въпроси обаче е ясно, че има 
възможност за опростяване и допълнителни разяснения в предложението и 
едновременно с това – за подобряване на предпазните мерки и затваряне на 
потенциалните „вратички“, като се гарантира, че новата директива не улеснява, 
например, заобикалянето на данъчните и социалноосигурителните задължения. 

Във връзка с това докладчикът предлага да се въведе определение за дефиниране на 
понятието изкуствените конструкции. При липсата на ясно определение съществува 
риск държавите членки да тълкуват правилата по непоследователен начин. Важно е да 
се избегне възможността за оспорване на определението, за да се предотврати 
създаването на повече дружества от тип „пощенски кутии“. Освен това предложението 
се изменя и чрез разширяване на понятието за изкуствени конструкции, така че да 
обхваща и презграничните сливания. Целта е да се осигурят хармонизирани правила за 
различните презгранични операции, както и да се преодолеят евентуалните пропуски и 
да се създаде по-голяма яснота. 

Във връзка с изкуствените конструкции в член 86в се внася изменение, с което се 
въвежда изискването за действителна икономическа връзка с държавата на 
регистрация, реална връзка, с оглед на допълнителното укрепване на правната 
сигурност и предотвратяването на злоупотреби със свободата на установяване, 
например, с цел избягване на данъци. 

В член 86ж предложението на Европейската комисия предвижда проверка от независим 
експерт. Това е важна разпоредба, но проверката следва да се извършва под формата на 
упражняване на публична власт. Поради това има няколко изменения, които се отнасят 
до този въпрос, като концепцията се променя от проверка от независим експерт на 
проверка от компетентния орган. 

В предложението не се предвиждат никакви възможности за последващ мониторинг и 
изпълнение. Това е важно предвид факта, че може да се окаже трудно предварително да 
се идентифицират или открият изкуствените конструкции. Поради това има изменение, 
с което се въвежда понятието за последващ мониторинг на презграничните 
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преобразувания, включително прилагането на санкции при неизпълнение на 
изискванията. 

И накрая, докладчикът не е убеден в необходимостта от включване на презграничните 
разделяния в предложението. Предложението за разделянията обхваща само ограничен 
набор от разделяния, които разделят предприятието на две или повече новосъздадени 
дружества. Налице са съмнения относно необходимостта от включване на 
разделянията, както и опасения относно рисковете и опасностите от това, поради което 
се предлага тази част да бъде заличена от предложението. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Директива (ЕС) 2017/1132 на 
Европейския парламент и на Съвета2 се 
уреждат презграничните сливания на 
дружества с ограничена отговорност. 
Тези правила представляват важен етап 
за подобряване на функционирането на 
единния пазар за дружествата и им 
дават възможност да се възползват от 
свободата на установяване. Оценката на 
тези правила показва обаче, че е 
необходимо правилата за 
презграничните сливания да бъдат 
изменени. Освен това е добре да бъдат 
въведени правила за уреждане на 
презграничните преобразувания и 
разделяния.

(1) В Директива (ЕС) 2017/1132 на 
Европейския парламент и на Съвета2 се 
уреждат презграничните сливания на 
дружества с ограничена отговорност. 
Тези правила представляват важен етап 
за подобряване на функционирането на 
единния пазар за дружествата и им 
дават възможност да се възползват от 
свободата на установяване, както и 
осигуряват адекватна защита на 
заинтересованите страни като 
работници, кредитори и 
миноритарни акционери. Оценката на 
тези правила показва обаче, че е 
необходимо правилата за 
презграничните сливания да бъдат 
изменени. Освен това е добре да бъдат 
въведени правила за уреждане на 
презграничните преобразувания.

__________________ __________________

2 Директива (ЕС) 2017/1132 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2017 г. относно някои аспекти 
на дружественото право (кодифициран 
текст) (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).

2 Директива (ЕС) 2017/1132 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2017 г. относно някои аспекти 
на дружественото право (кодифициран 
текст) (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 46).
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Свободата на установяване е 
един от основните принципи на правото 
на Съюза. По силата на член 49, втора 
алинея от Договор за функционирането 
на Европейския (ДФЕС) съюз във 
връзка с член 54 от ДФЕС свободата на 
установяване на дружествата включва, 
наред с другото, правото да се създават 
и ръководят такива дружества при 
условията, определени от правото на 
държавата членка на установяване. В 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз свободата на 
установяване се тълкува в смисъл, че 
включва правото създадено в 
съответствие със законодателството на 
държава членка дружество да се 
преобразува в дружество, регулирано от 
правото на друга държава членка, стига 
да са изпълнени условията, определени 
в законодателството на тази друга 
държава членка, и по-специално 
установеният от нея критерий за 
привръзка на дружествата към 
националния ѝ правопорядък.

(2) Свободата на установяване е 
един от основните принципи на правото 
на Съюза. По силата на член 49, втора 
алинея от Договор за функционирането 
на Европейския (ДФЕС) съюз във 
връзка с член 54 от ДФЕС свободата на 
установяване на дружествата включва, 
наред с другото, правото да се създават 
и ръководят такива дружества при 
условията, определени от правото на 
държавата членка на установяване. В 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз свободата на 
установяване се тълкува широко в 
смисъл, че включва правото създадено в 
съответствие със законодателството на 
държава членка дружество да се 
преобразува в дружество, регулирано от 
правото на друга държава членка, стига 
да са изпълнени условията, определени 
в законодателството на тази друга 
държава членка, и по-специално 
установеният от нея критерий за 
привръзка на дружествата към 
националния ѝ правопорядък. Освен 
това е особено важно да се вземат 
предвид допълнителните елементи, 
като например наличието на 
критерии за икономическа същност, 
за да се избегне злоупотребата с тази 
основна свобода с цел измами.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(2a) Макар конкуренцията в 
единния пазар и свободата на 
установяване да са ключови принципи 
на Съюза, свободата на дружествата 
да преместват своето седалище от 
една държава членка в друга се 
основава на нежелана системна 
конкуренция между държавите 
членки, подхранвана от 
неравнопоставени условия на 
конкуренция с различни национални 
разпоредби в рамките на социалните 
и данъчните политики.
Неправомерните преобразувания, 
сливания или разделяния 
представляват изкуствени 
конструкции или социален дъмпинг, 
но също така намаляват данъчните 
задължения или ограничават 
социалните права на работниците и 
служителите, поради което следва да 
бъдат избягвани, с цел да се спазят 
принципите на Договора и 
европейските ценности. Съдебната 
практика на Съда относно много по-
обширното право на презгранични 
преобразувания е повод за съжаление, 
тъй като възможността 
дружествата да преместват своето 
седалище без прехвърляне на 
основните си дейности допринася за 
неразбиране и антиевропейски 
настроения от страна на 
работниците и служителите и 
другите заинтересовани страни по 
отношение на тази проблемна форма 
на конкуренция.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Преминаването към обща 
консолидирана данъчна система на 
равнището на Съюза и 
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гарантирането на минимални общи 
социални стандарти във всички 
държави членки следва да бъде 
предварително условие за общи 
правила относно мобилността на 
дружествата, за да се даде 
възможност за лоялна конкуренция и 
еднакви условия на конкуренция, 
които не поставят държава членка 
или заинтересована страна в 
неравностойно положение.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При липса на уеднаквяване в 
правото на Съюза, в съответствие с 
член 54 от ДФЕС всяка държава членка 
е компетентна да установи привръзката, 
определяща националното право, 
приложимо за дадено дружество. 
Съгласно член 54 от ДФЕС седалището, 
централното управление и основното 
място на дейност на дружеството се 
смятат като привръзки от едно и също 
равнище. Поради това, както се 
изяснява от съдебната практика3, 
когато държавата членка на ново 
установяване, а именно държавата 
членка по местоназначение, изисква 
само преместването на седалището 
като привръзка за съществуването на 
дружество съгласно нейното 
национално законодателство, 
фактът, че се прехвърля само 
седалището (а не централното 
управление или основното място на 
дейност) не изключва сам по себе си 
приложимостта на свободата на 
установяване по член 49 от ДФЕС.
Изборът на конкретен вид дружество 
в презграничните сливания, 
преобразувания и разделяния или 
изборът на държава членка на 

(3) При липса на уеднаквяване в 
правото на Съюза, в съответствие с 
член 54 от ДФЕС всяка държава членка 
е компетентна да установи привръзката, 
определяща националното право, 
приложимо за дадено дружество. 
Съгласно член 54 от ДФЕС седалището, 
централното управление и основното 
място на дейност на дружеството се 
смятат като привръзки от едно и също 
равнище. Предвид противоречията, 
породени от свободата на установяване 
и липсата на еднакви условия на 
конкуренция под формата на общи 
съгласувани социални и данъчни 
правила между държавите членки, е 
от съществено значение да се 
постигне подходящ баланс между 
правото на дружествата да се 
вливат, сливат и разделят и другите 
принципи на Договора. 
Презграничните преобразувания 
следва да са обвързани с преместване 
на седалището на дружеството 
заедно с неговото главно управление, 
за да извършва съществена част от 
своята икономическа дейност в 
държавата членка по 
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установяване са присъщи на 
упражняването на свободата на 
установяване, гарантирана от ДФЕС 
като част от единния пазар.

местоназначение.

_________________

3  Решение на Съда от 25 октомври 
2017 г. по дело Polbud – Wykonawstwo, 
C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, точка 
29.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Това развитие на съдебната 
практика разкри нови възможности пред 
дружествата на единния пазар с цел 
стимулиране на икономическия растеж, 
ефективната конкуренция и 
производителността. Същевременно 
целта за единен пазар без вътрешни 
граници за дружествата трябва да бъде 
съгласувана с други цели на 
европейската интеграция, като 
социалната защита (по-специално 
защитата на работниците и 
служителите), защитата на кредиторите 
и защитата на съдружниците или 
акционерите. При липсата на 
хармонизирани правила, по-конкретно 
за презграничните преобразувания, 
държавите членки се стремят към 
постигането на такива цели чрез редица 
разновидни правни разпоредби и 
административни практики. В резултат 
на това, въпреки че дружествата вече 
могат да извършват презгранични 
сливания, те се сблъскват с редица 
правни и практически трудности, когато 
желаят да извършат презгранично 
преобразуване. Освен това в 
националното законодателство на много 
държави членки се предвижда 
процедура за преобразуване на 

(4) Това развитие на съдебната 
практика разкри нови възможности пред 
дружествата на единния пазар с цел 
стимулиране на икономическия растеж, 
ефективната конкуренция и 
производителността. Същевременно 
целта за единен пазар без вътрешни 
граници за дружествата трябва да бъде 
съгласувана с други цели на 
европейската интеграция, като 
социалната защита (по-специално 
защитата на работниците и 
служителите), защитата на кредиторите 
и защитата на съдружниците или 
акционерите, както и борбата с 
посегателствата върху финансовите 
интереси на Съюза, например чрез 
изпирането на пари и данъчните 
измами. По същия начин Съюзът е 
поел ангажимент да спазва Хартата 
на основните права на ЕС. Свободата 
на установяване по никакъв начин не 
може да подкопава другите ценности 
и принципи, гарантирани от ДФЕС, 
като например насърчаването на 
висока степен на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила (член 9), подобряване на 
условията на живот и труд и 
социален диалог, развитие на 
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национално равнище, без да се 
предвижда еквивалентна процедура за 
презгранично преобразуване.

човешките ресурси с цел високо и 
устойчиво равнище на заетост и 
борба с изключването от социалния 
живот (член 151) или борба с 
измамите и всяка друга незаконна 
дейност, която може да накърни 
финансовите интереси на Съюза 
(член 310). При липсата на 
хармонизирани правила, по-конкретно 
за презграничните преобразувания, 
държавите членки се стремят към 
постигането на такива цели чрез редица 
разновидни правни разпоредби и 
административни практики. В резултат 
на това, въпреки че дружествата вече 
могат да извършват презгранични 
сливания, те се сблъскват с редица 
правни и практически трудности, когато 
желаят да извършат презгранично 
преобразуване. Освен това в 
националното законодателство на много 
държави членки се предвижда 
процедура за преобразуване на 
национално равнище, без да се 
предвижда еквивалентна процедура за 
презгранично преобразуване.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Затова е целесъобразно да бъдат 
въведени процесуални и 
материалноправни норми за 
презграничните преобразувания, които 
биха допринесли за премахване на 
ограниченията на свободата на 
установяване и същевременно биха 
осигурили адекватна и 
пропорционална защита на 
заинтересованите страни, като например 
работниците и служителите, 
кредиторите и миноритарните 
съдружници или акционери.

(6) Затова е целесъобразно да бъдат 
въведени процесуални и 
материалноправни норми за 
презграничните преобразувания, които 
биха улеснили свободата на 
установяване и същевременно биха 
осигурили необходимата защита на 
заинтересованите страни, като например 
работниците и служителите, 
кредиторите и миноритарните 
съдружници или акционери.
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Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При определени обстоятелства 
правото на преобразуване на 
съществуващо дружество, учредено в 
държава членка, в дружество съгласно 
правото на друга държава членка може 
да се използва с цел злоупотреби, като 
например за заобикаляне на трудовите 
стандарти, на осигурителните
плащания, на данъчни задължения, на 
правата на кредиторите, на правата на 
миноритарните съдружници или 
акционери или на правилата относно 
участието на работниците и 
служителите. С цел борба с възможните 
такива злоупотреби, като общ принцип 
на правото на Съюза от държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
дружествата не използват процедурата 
за презгранично преобразуване за 
създаване на изкуствени конструкции, 
насочени към получаването на 
неоправдани данъчни предимства или 
към неправомерно накърняване на
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членовете.
Доколкото представлява изключение 
от основна свобода, борбата със 
злоупотребите трябва да се тълкува 
стриктно и да се основава на 
индивидуална преценка на всички 
релевантни обстоятелства. Следва да 
бъде въведена процесуална и 
материалноправна уредба, която 
очертава свободата на преценка и 
предвижда многообразие в подхода, 
допустим за държавите членки, като 
същевременно установява изискванията 
за рационализиране на действията, 
които националните органи трябва да 

(7) При никакви обстоятелства 
правото на преобразуване на 
съществуващо дружество, учредено в 
държава членка, в дружество съгласно 
правото на друга държава членка не 
бива да се използва с цел злоупотреби, 
като например за заобикаляне на 
трудовите стандарти, на осигурителните 
плащания, на данъчни задължения, на 
правата на кредиторите, на правата на 
миноритарните съдружници или 
акционери или на правилата относно 
участието на работниците и 
служителите. С цел борба с възможните 
такива злоупотреби, като общ принцип 
на правото на Съюза от държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
дружествата не използват процедурата 
за презгранично преобразуване за 
създаване на изкуствени конструкции.
Целта на процедурата, предвидена в 
настоящата директива, е да се 
защити свободата на държавите 
членки да налагат на дружествата 
задължения за корпоративни данъци 
върху печалбите и задължения за 
представителство на служителите. 
Въз основа на оценка на всеки отделен 
случай държавите членки могат да 
заключат, че преобразуванията, 
сливанията и разделянията 
съставляват изкуствена конструкция 
и на тази основа могат да решат да 
не ги разрешат. При изключение от 
основно право или свобода, борбата със 
злоупотребите трябва да се тълкува 
стриктно и да се основава на 
индивидуална преценка на всички 
релевантни обстоятелства. Следва да 
бъде въведена обща процесуална и 
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предприемат за борба със злоупотребите 
съгласно правото на Съюза.

материалноправна уредба, която да
установява изискванията за 
рационализиране на действията, които 
националните органи трябва да 
предприемат за борба със злоупотребите 
съгласно правото на Съюза. С цел борба 
с възможните злоупотреби в 
областта на данъчното облагане вече 
бяха приети правила на равнището на 
ЕС срещу практиките за избягване на 
данъци, като например Директива 
(ЕС) 2016/1164 от 12 юни 2016 г. за 
установяване на правила срещу 
практиките за избягване на данъци, 
които пряко засягат 
функционирането на вътрешния 
пазар. В случай на презгранично 
преобразуване, сливане и разделяне от 
държавите членки се изисква да 
гарантират, че всяко дружество, 
което възнамерява да извърши такова 
преобразуване, спазва тези разпоредби.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Настоящата директива не 
упражнява натиск за намаляване на 
националните ставки на 
корпоративния данък, нито за 
отслабване на националните системи 
за данъчно облагане и 
задължителното представителство 
на работниците и служителите на 
равнище управителен съвет, които са 
от основно значение за системите за 
корпоративно управление на много от 
държавите членки. Тя има за цел 
улесняването на свободата на 
установяване, свързана с 
действителна икономическа дейност 
в държавата членка на 
местоназначение. Когато дадено 
дружество не може да докаже 
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действителна икономическа дейност 
в държавата членка по 
местоназначение, дадена държава 
членка може да реши, че 
преобразуването представлява 
изкуствена конструкция, и може да 
реши да не го разреши.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Като се има предвид сложността 
на презграничните преобразувания и 
многообразието на засегнатите 
интереси, целесъобразно е да се 
предвиди предварителен контрол, за да 
се създаде правна сигурност. За тази цел 
следва да се предвиди структурирана и 
многопластова процедура, съгласно 
която компетентните органи както на 
изходната държава членка, така и на 
държавата членка по местоназначение 
гарантират, че решението за одобряване 
на презграничното преобразуване е 
взето по справедлив, обективен и 
недискриминационен начин, въз основа 
на всички релевантни елементи и като 
се вземат предвид всички законни 
обществени интереси, по-специално 
защитата на работниците и 
служителите, членовете и кредиторите.

(9) Като се има предвид сложността 
на презграничните преобразувания и 
многообразието на засегнатите 
интереси, целесъобразно е да се 
предвиди предварителен контрол, за да 
се създаде правна сигурност. За тази цел 
следва да се предвиди структурирана и 
многопластова процедура, съгласно 
която компетентните органи както на 
изходната държава членка, така и на 
държавата членка по местоназначение 
гарантират, че решението за одобряване 
на презграничното преобразуване е 
взето по справедлив, обективен и 
недискриминационен начин, въз основа 
на всички релевантни елементи и като 
се вземат предвид всички законни 
обществени интереси, по-специално 
защитата на работниците и 
служителите, членовете и кредиторите. 
Процедурите следва също така да се 
прилагат в ситуации, в които е 
налице допълнителна информация 
след преобразуването, която поражда 
въпроса дали преобразуването не е 
извършено с цел злоупотреби.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да може в процедурата за 
извършване на презграничното 
преобразуване да бъдат взети предвид 
законните интереси на всички 
заинтересованите страни, дружеството 
следва да оповести плана за 
презграничното преобразуване, 
съдържащ най-важната информация за 
предлаганото презгранично 
преобразуване, включително 
планираната нова форма на 
дружеството, учредителния акт и 
предлагания график за извършване на 
преобразуването. Членовете, 
кредиторите и работниците и 
служителите на дружеството, което е в 
процес на презграничното 
преобразуване, следва да бъдат 
уведомени, така че да могат да 
представят забележки във връзка с 
предлаганото преобразуване.

(10) За да може в процедурите за 
извършване на презграничното 
преобразуване да бъдат взети предвид 
законните интереси на всички 
заинтересованите страни, дружеството 
следва да оповести плана за 
презграничното преобразуване, 
съдържащ най-важната информация за 
предлаганото презгранично 
преобразуване, включително 
планираната нова форма на дружеството
и основанията за извършване на 
преобразуването, учредителния акт и 
предлагания график за извършване на 
преобразуването. Членовете, 
кредиторите, синдикалните 
организации и работниците и 
служителите на дружеството, което е в 
процес на презграничното 
преобразуване, следва да бъдат 
уведомени, така че да могат да 
представят забележки във връзка с 
предлаганото преобразуване.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Дружествата, които 
възнамеряват да се възползват изцяло 
от предимствата на вътрешния 
пазар чрез презгранични 
преобразувания, поддържат от своя 
страна подходящо равнище на 
прозрачност и добро корпоративно 
управление. Публичното деклариране 
по държави е ефикасен и подходящ 
инструмент за повишаване на 
прозрачността на дейностите на 
многонационалните предприятия и за 
предоставяне на възможност на 
обществеността да оцени тяхното 
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въздействие върху реалната 
икономика. То ще подобри и 
способността на акционерите да
оценяват правилно поетите от 
дружествата рискове, ще доведе до 
разработването на инвестиционни 
стратегии въз основа на точна 
информация и ще повиши 
възможността за оценка от страна 
на отговорните за вземане на 
решения на ефикасността и 
влиянието на националното 
законодателство. Поради това се 
публикува предварително пакет 
финансова информация преди 
осъществяването на презграничната 
операция.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се прецени точността на 
информацията, съдържаща се в плана за 
преобразуването и в докладите до 
членовете и работниците и служителите, 
и да се предоставят фактическите 
елементи, необходими, за да се прецени 
дали предлаганото преобразуване 
представлява изкуствена конструкция, 
следва да се изиска изготвяне на 
доклад от независим експерт с цел да
се извърши оценка на предлаганото 
презгранично преобразуване. С цел да 
се гарантира независимостта на 
експерта, той следва да бъде назначен 
от компетентния орган след молба 
от стана на дружеството. В този 
контекст докладът на експерта следва 
да представя цялата релевантна 
информация, за да може компетентният 
орган в изходната държава членка да 
вземе информирано решение за това 
дали да издаде или не сертификата 
преди преобразуване. За тази цел следва 

(13) С цел да се прецени точността на 
информацията, съдържаща се в плана за 
преобразуването и сливането и в 
доклада до членовете и работниците и 
служителите, и да се предоставят 
фактическите елементи, необходими, за 
да се прецени дали предлаганото 
преобразуване представлява изкуствена 
конструкция, от компетентния орган 
следва да се изиска да извърши оценка 
на предлаганото презгранично 
преобразуване и сливане. В този 
контекст дружеството следва да 
представи цялата релевантна 
информация, за да може компетентният 
орган в изходната държава членка да 
вземе информирано решение за това 
дали да издаде или не сертификата 
преди преобразуване. За тази цел
компетентният орган следва да може 
да получи цялата релевантна 
информация и документи за 
дружеството и да извърши всички 
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експертът да може да получи цялата 
релевантна информация и документи за 
дружеството и да извърши всички 
необходими проучвания, за да събере 
всички необходими доказателства. 
Експертът следва да използва 
информацията (по-специално нетния 
оборот и печалбите или загубите, броя 
на работниците и служителите и 
структурата на баланса), събрана от 
дружеството с цел изготвяне на 
финансовите отчети в съответствие с 
правото на Съюза и правото на 
държавите членки. За да бъде всяка 
поверителна информация защитена 
обаче, включително търговските тайни 
на дружеството, такава информация
не следва да бъде част от 
окончателния доклад на експерта, 
тъй като до него ще има публичен 
достъп.

необходими проучвания, за да събере 
всички необходими доказателства. В 
тази връзка компетентният орган в 
изходната държавата членка може 
също така да задава въпроси на 
компетентния орган в държавата 
членка по местоназначение. 
Компетентният орган следва да 
използва информацията (по-специално 
нетния оборот и печалбите или 
загубите, броя на работниците и 
служителите и структурата на баланса), 
събрана от дружеството с цел изготвяне 
на финансовите отчети в съответствие с 
правото на Съюза и правото на 
държавите членки. За да бъде всяка 
поверителна информация защитена 
обаче, включително търговските тайни 
на дружеството, тя не следва да е 
публично достъпна, но въпреки това 
следва да е на разположение на 
компетентния орган, както и, ако е 
приложимо съгласно националното 
право, на представителите на 
работниците и служителите, при 
определени условия на 
поверителност.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С цел да се избегнат 
прекомерните разходи и тежести за по-
малките дружества, които са в процес на 
презгранично преобразуване, 
микропредприятията и малките 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО45 на Комисията 
следва да бъдат освободени от 
изискването да представят доклад от 
независим експерт. Тези дружества 
могат обаче да прибегнат до доклад от 
независим експерт с цел да избегнат 
разноските за съдебни спорове с 

(14) С цел да се избегнат 
прекомерните разходи и тежести за по-
малките дружества, които са в процес на 
презгранично преобразуване, 
микропредприятията и малките 
предприятия съгласно определението в 
Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията45следва да бъдат освободени 
от изискването да получават оценка от 
компетентния орган. Тези дружества 
могат обаче да прибягнат до такава 
оценка с цел да избегнат разноските за 
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кредиторите. съдебни спорове с кредиторите.

_________________ _________________

45 Препоръка 2003/361/EО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определянето 
на микро-, малки и средни предприятия 
(OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

45 Препоръка 2003/361/EО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно определянето 
на микро-, малки и средни предприятия 
(OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Въз основа на плана за 
преобразуването и докладите общото 
събрание на членовете на дружеството 
следва да вземе решение дали да одобри 
този план или не. Важно е изискваното 
мнозинство за гласуването на това 
решение да бъде достатъчно високо, за 
да се гарантира, че решението за 
преобразуване е взето колективно. 
Освен това членовете също следва да 
имат право на глас по отношение на 
всички договорености във връзка с 
участието на работниците и 
служителите, ако са запазили това 
право по време на общото събрание.

(15) Въз основа на плана за 
преобразуването и докладите общото 
събрание на членовете на дружеството 
следва да вземе решение дали да одобри 
този план или не. Важно е изискваното 
мнозинство за гласуването на това 
решение да бъде достатъчно високо, за 
да се гарантира, че решението за 
преобразуване е взето колективно.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целесъобразно е на членовете, 
които имат право на глас и не са 
гласували за одобряване на плана за 
преобразуването, и на членовете без 
право на глас, които не са могли да
представят своята позиция, да се
предостави правото да напуснат 
дружеството. Тези членове следва да 
могат да напуснат дружеството и да 

(16) На членовете, които изрично са 
възразили срещу плана за 
преобразуването, следва да предостави 
правото да напуснат дружеството. Тези 
членове следва да могат да напуснат 
дружеството и да получат парично 
обезщетение за своите дялове или 
акции, съответстващо на стойността на 
дяловете или акциите им. Освен това 
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получат парично обезщетение за своите 
дялове или акции, съответстващо на 
стойността на дяловете или акциите им. 
Освен това те следва да имат право да 
оспорят пред съда начина на 
изчисляване и адекватността на 
предложеното парично обезщетение.

членовете, които са отхвърлили 
предложението за парично 
обезщетение поради това, че го 
считат за неадекватно, следва да 
имат право да оспорят пред съда начина 
на изчисляване и адекватността на 
предложеното парично обезщетение.

Обосновка

По-целесъобразно е правото да се ограничи до членовете, които изрично са възразили 
срещу плана за разделяне. Освен това се поставя въпросът по каква причина един член, 
който е приел предложено парично обезщетение, може да иска съдебен контрол, 
въпреки че след приемането на предложението напуска дружеството.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се осигури подходяща 
защита на кредиторите в случаите, 
когато те не са удовлетворени от 
защитата, предложена от дружеството в 
плана за презграничното преобразуване, 
кредиторите могат да сезират 
компетентния съдебен или 
административен орган на изходната 
държава членка за получаване на 
подходящи гаранции. С цел да се улесни 
оценката на вредата, следва да се 
въведат някои презумпции, съгласно 
които кредиторите няма да се смятат за 
увредени от дадено презгранично 
преобразуване, когато рискът от загуба
за даден кредитор е малък. Презумпция 
следва да се прилага, когато в доклада 
на независимия експерт се заключава, 
че не съществува разумна вероятност 
кредиторите да бъдат увредени, или 
когато им бъде предложено право да 
получат плащане от преобразуваното 
дружество или от трето лице — гарант, 
на стойност, равна на първоначалното 
вземане на кредитора, и което право 

(18) С цел да се осигури подходяща 
защита на кредиторите в случаите, 
когато те не са удовлетворени от 
защитата, предложена от дружеството в 
плана за презграничното преобразуване, 
кредиторите могат да сезират 
компетентния съдебен или 
административен орган на изходната 
държава членка за получаване на 
подходящи гаранции. С цел да се улесни 
оценката на вредата, следва да се 
въведат някои презумпции, съгласно 
които кредиторите няма да се смятат за 
увредени от дадено презгранично 
преобразуване, когато рискът от загуба 
за даден кредитор е малък. Презумпция 
следва да се прилага, когато на 
кредиторите бъде предложено право да 
получат плащане от преобразуваното  
дружество или от трето лице – гарант, 
на стойност, равна на първоначалното 
вземане на кредитора, и което право 
може да бъде предявено пред същата 
юрисдикция, както и първоначалното 
вземане. Защитата на кредиторите, 
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може да бъде предявено пред същата 
юрисдикция, както и първоначалното 
вземане. Защитата на кредиторите, 
предвидена в настоящата директива, не 
следва да засяга националното 
законодателство на изходната държава 
членка във връзка с паричните 
задължения спрямо публични органи, 
включително данъчното облагане или 
социалноосигурителните вноски.

предвидена в настоящата директива, не 
следва да засяга националното 
законодателство на изходната държава 
членка във връзка с паричните 
задължения спрямо публични органи, 
включително данъчното облагане или 
социалноосигурителните вноски.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се гарантира, че правото 
на участие на работниците и 
служителите не се накърнява 
неправомерно в резултат на 
презграничното преобразуване, когато в 
изходната държава членка в 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, 
функционира система за участие на 
работниците и служителите, то в 
държавата членка по местоназначение 
дружеството следва да бъде задължено 
да приеме правна форма, която 
позволява упражняване на правото на
участие, включително чрез 
присъствието на представители на 
работниците и служителите в 
подходящия управителен или надзорен 
орган на дружеството. Освен това, в 
такъв случай между дружеството и 
неговите работници и служители следва 
да се проведат добросъвестни 
преговори, подобно на процедурата, 
предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с 
цел намиране на решение по взаимно 
съгласие за съвместяване на правото на 
дружеството да извърши презгранично 
преобразуване с правото на работниците 
и служителите на участие. В резултат от 
тези преговори следва да се прилагат 

(19) С цел да се гарантира, че правото 
на участие на работниците и 
служителите не се накърнява 
неправомерно в резултат на 
презграничното преобразуване, когато в 
изходната държава членка в 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, 
функционира система за участие на 
работниците и служителите, то в 
държавата членка по местоназначение 
дружеството следва да бъде задължено 
да приеме правна форма, която 
позволява упражняване на 
еквивалентно участие, включително 
чрез присъствието на представители на 
работниците и служителите в 
подходящия управителен или надзорен 
орган на дружеството. Освен това, в 
такъв случай между дружеството и 
неговите работници и служители следва 
да се проведат своевременно преди 
преобразуването добросъвестни 
преговори, подобно на процедурата, 
предвидена в Директива 2001/86/ЕО, с 
цел намиране на решение по взаимно 
съгласие за съвместяване на правото на 
дружеството да извърши презгранично 
преобразуване с правото на работниците 
и служителите на участие. В резултат от 
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mutatis mutandis специално изготвено за 
целта и съгласувано решение или, при 
липса на съгласие — стандартните 
правила, предвидени в приложението 
към Директива 2001/86/ЕО. С цел да се 
защити или съгласуваното решение, или 
прилагането на тези стандартни 
правила, дружеството следва да не може 
да се освободи от правата на участие 
чрез извършването на последващо 
преобразуване, сливане или разделяне 
на национално равнище или 
презгранични такива в срок от три
години.

тези преговори следва да се прилагат 
mutatis mutandis специално изготвено за 
целта и съгласувано решение или, при 
липса на съгласие — стандартните 
правила, предвидени в приложението 
към Директива 2001/86/ЕО. С цел да се 
защити или съгласуваното решение, или 
прилагането на тези стандартни 
правила, дружеството следва да не може 
да се освободи от правата на участие 
чрез извършването на последващо 
преобразуване, сливане или разделяне 
на национално равнище или 
презгранични такива в срок от десет
години.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел да се предотврати 
заобикалянето на правата на участие на 
работниците и служителите чрез 
презгранично преобразуване, 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване и е вписано в държава 
членка, чието законодателство 
предвижда права на участие на 
работниците и служителите, следва да 
не може да извърши презгранично 
преобразуване, без преди това да 
започне преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители, когато средният брой на 
работниците и служителите, наети на 
работа от дружеството, е равен на 
четири пети от националния праг, при 
който се задейства такова право на 
участие на работниците и служителите.

(20) С цел да се предотврати 
заобикалянето на правата на участие на 
работниците и служителите чрез 
презгранично преобразуване, 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване и е вписано в държава 
членка, чието законодателство 
предвижда права на участие на 
работниците и служителите, следва да 
не може да извърши презгранично 
преобразуване, без преди това да 
започне преговори с работниците и 
служителите или с техните 
представители, когато средният брой на 
работниците и служителите, наети на 
работа от дружеството, е равен на поне 
четири пети от националния праг, при 
който се задейства такова право на 
участие на работниците и служителите.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се гарантира подходящо 
разпределение на задачите между 
държавите членки и ефикасен и 
ефективен предварителен контрол на 
презграничните преобразувания, както 
изходните държави членки, така и 
държавите членки по местоназначение 
следва да определят съответните 
компетентни органи. По-специално 
компетентните органи на изходните 
държави членки следва да имат 
правомощието да издават сертификат 
преди преобразуване, без който 
компетентните органи на държавата 
членка по местоназначение следва да не 
могат да изпълнят процедурата за 
презгранично преобразуване.

(21) С цел да се гарантира подходящо 
разпределение на задачите между 
държавите членки и ефикасен и 
ефективен предварителен контрол на 
презграничните преобразувания, както 
изходните държави членки, така и 
държавите членки по местоназначение 
следва да определят съответните 
компетентни органи. По-специално 
компетентните органи на изходните 
държави членки следва да имат 
правомощието да издават сертификат 
преди преобразуване, без който 
компетентните органи на държавата 
членка по местоназначение следва да не 
могат да изпълнят процедурата за 
презгранично преобразуване. 
Комисията подготвя и публикува 
списък на националните 
компетентни органи в държавите 
членки. Компетентните органи на 
държавите членки се очаква да си 
сътрудничат в случаи на 
презгранични преобразувания.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Издаването на сертификата 
преди преобразуване от изходната 
държава членка следва да бъде 
подложено на контрол, за да се осигури 
законосъобразността на презграничното 
преобразуване на дружеството. 
Компетентният орган на изходната 
държава членка следва да вземе 
решение относно издаването на 
сертификата преди преобразуване в 
срок от един месец от подаването на 
молба от дружеството, освен ако няма 
сериозни опасения относно 

(22) Издаването на сертификата 
преди преобразуване от изходната 
държава членка следва да бъде 
подложено на контрол, за да се осигури
законосъобразността на презграничното 
преобразуване на дружеството. 
Компетентният орган на изходната 
държава членка следва да вземе 
решение относно издаването на 
сертификата преди преобразуване в 
срок от два месеца от подаването на 
молба от дружеството, освен ако няма 
опасения относно съществуването на 
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съществуването на изкуствена 
конструкция, насочена към 
получаването на неоправдани данъчни 
предимства или към неправомерно 
накърняване на законовите или 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
членове. В такъв случай компетентният 
орган следва да извърши задълбочена 
оценка. Тази задълбочена оценка обаче 
не следва да се извършва систематично, 
а следва да се прави за всеки отделен 
случай, когато са налице сериозни
опасения относно съществуването на 
изкуствена конструкция. За своята 
оценка компетентните органи следва да 
вземат предвид поне няколко от 
факторите, посочени в настоящата 
директива, които обаче следва да се 
приемат само като примерни фактори 
при цялостната оценка и да не се 
разглеждат поотделно. За да не се 
затормозяват дружествата с твърде 
дълга процедура, тази задълбочена 
оценка следва във всеки случай да 
приключи в срок от два месеца от 
момента, в който дружеството е било 
информирано, че ще бъде извършена 
такава задълбочена оценка.

изкуствена конструкция. В такъв случай 
компетентният орган следва да извърши 
задълбочена оценка. Тази задълбочена 
оценка обаче не следва да се извършва 
систематично, а следва да се прави 
единствено за конкретни случаи, 
когато са налице опасения относно 
съществуването на изкуствена 
конструкция. За своята оценка 
компетентните органи следва да вземат 
предвид поне няколко от факторите, 
посочени в настоящата директива, които 
обаче следва да се приемат само като 
примерни фактори при цялостната 
оценка и да не се разглеждат поотделно. 
За да не се затормозяват дружествата с 
твърде дълга процедура, тази 
задълбочена оценка следва във всеки 
случай да приключи в срок от три
месеца от момента, в който дружеството 
е било информирано, че ще бъде 
извършена такава задълбочена оценка. 
След като е приключена, оценката на 
изходната държава членка се 
предоставя на компетентния орган 
на държавата членка по 
местоназначение.

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) След като получат сертификат 
преди преобразуване и след като 
проверят дали изискванията за 
учредяване в държавата членка по 
местоназначение са изпълнени, 
компетентните органи на държавата 
членка по местоназначение следва да 
впишат дружество в бизнес регистъра 
на тази държавата членка. Само след 
такова вписване компетентният орган на 
изходната държава членка следва да 

(23) След като получат сертификат 
преди преобразуване и след като 
проверят дали изискванията за 
учредяване в държавата членка по 
местоназначение са изпълнени, 
компетентните органи на държавата 
членка по местоназначение следва да 
впишат дружество в бизнес регистъра 
на тази държавата членка. Въз основа 
на получената информация 
държавите членки по 
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заличи дружеството от собствения си 
регистър. Не следва да бъде възможно 
компетентният орган на държавата 
членка по местоназначение да оспорва
точността на информация, съдържаща 
се в сертификата преди преобразуване. 
В резултат от презграничното 
преобразуване преобразуваното 
дружество следва да запази своята 
правосубектност, своите активи и 
пасиви и всичките си права и 
задължения, включително правата и 
задълженията, произтичащи от 
договори, действия или бездействия.

местоназначение следва да проверят 
действителния краен 
собственик/действителните крайни 
собственици на преобразуваното 
дружество. Само след такова вписване 
компетентният орган на изходната 
държава членка следва да заличи 
дружеството от собствения си регистър. 
Следва да бъде възможно 
компетентният орган на държавата 
членка по местоназначение да се 
свързва и да отправя въпроси до 
компетентния орган в изходната 
държава членка по отношение на
точността на информацията, 
съдържаща се в сертификата преди 
преобразуване, по-специално за да се 
предотврати евентуална изкуствена 
конструкция. Компетентният орган 
на изходната държава членка следва 
да отговаря на тези въпроси без 
необосновано забавяне. В резултат от 
презграничното преобразуване 
преобразуваното дружество следва да 
запази своята правосубектност, своите 
активи и пасиви и всичките си права и 
задължения, включително правата и 
задълженията, произтичащи от 
договори, действия или бездействия.

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Оценката на прилагането на 
правилата за презграничните сливания в 
държавите членки показа, че броят на 
презграничните сливания в Съюза 
значително се е увеличил. Тази оценка 
разкри обаче и някои недостатъци във 
връзка по-конкретно със защитата на 
кредиторите и защитата на 
съдружниците и акционерите, както и 
с липсата на опростени процедури, 
което пречи на правилата за 

(26) Оценката на прилагането на 
правилата за презграничните сливания в 
държавите членки показа, че броят на 
презграничните сливания в Съюза 
значително се е увеличил. Тази оценка 
разкри обаче и някои недостатъци във 
връзка по-конкретно със защитата на 
кредиторите, акционерите и 
работниците и служителите, както и 
с липсата на опростени процедури, 
което пречи на правилата за 
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презграничните сливания да бъдат 
напълно ефективни и ефикасни.

презграничните сливания да бъдат 
напълно ефективни и ефикасни.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел допълнително 
усъвършенстване на съществуващата 
процедура за презгранично сливане, 
необходимо е да се опростят, когато е 
подходящо, правилата за такова 
сливане, като същевременно се 
гарантира, че заинтересованите страни, 
и по-конкретно работниците и 
служителите, са защитени по подходящ 
начин. Ето защо съществуващите 
правила за презграничните сливания 
следва да бъдат изменени, така че 
управителните или административните 
органи на сливащите се дружества да 
бъдат задължени да изготвят отделни 
доклади, в които подробно да се 
излагат правните и икономическите 
аспекти на презграничното сливане
както за членовете, така и за 
работниците и служителите.
Задължението на управителния или 
административния орган на 
дружеството да изготви доклад за 
членовете може обаче да отпадне, 
ако тези членове вече са били 
информирани за правните и 
икономическите аспекти на 
предлаганото сливане. Изготвянето 
на доклада за работниците и 
служителите обаче може да отпадне 
единствено когато сливащите се 
дружества и техните дъщерни 
дружества нямат работници и 
служители, различни от тези, 
участващи в управителния или 
административния орган.

(28) С цел допълнително 
усъвършенстване на съществуващата 
процедура за презгранично сливане, 
необходимо е да се опростят, когато е 
подходящо, правилата за такова 
сливане, като същевременно се 
гарантира, че заинтересованите страни, 
и по-конкретно работниците и 
служителите, са защитени по подходящ 
начин. Ето защо съществуващите 
правила за презграничните сливания 
следва да бъдат изменени, така че 
управителните или административните 
органи на сливащите се дружества да 
бъдат задължени да изготвят отделен 
доклад, в който подробно да се излагат 
правните и икономическите аспекти,
както и основанията за 
презграничното сливане както за 
членовете, така и за работниците и 
служителите.
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Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Освен това с цел повишаване на 
защитата, предоставяна на работниците 
и служителите на сливащото се 
дружество или дружества, работниците 
и служителите или техните 
представители могат да дадат
становището си относно доклада на 
дружеството, в който се излагат
последиците от презграничното сливане 
за тях. Предоставянето на доклада не 
следва да засяга приложимите 
процедури за информиране и 
консултиране, образувани на 
национално равнище в резултат от 
транспонирането на 
Директива 2001/23/ЕО48 на Съвета, 
Директива 2002/14/ЕО или 
Директива 2009/38/ЕО.

(29) Освен това с цел повишаване на 
защитата, предоставяна на работниците 
и служителите на сливащото се 
дружество или дружества, работниците 
и служителите или техните 
представители дават становището си 
относно доклада на дружеството, в 
който се излагат последиците от 
презграничното сливане за тях. 
Предоставянето на доклада не следва да 
засяга приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
Директива 2001/23/ЕО48 на Съвета, 
Директива 2002/14/ЕО или 
Директива 2009/38/ЕО.

_________________ _________________

48 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 
12 март 2001 година относно 
сближаването на законодателствата на 
държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности (ОВ L 82, 
22.3.2001 г., стр. 16);

48 Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 
12 март 2001 година относно 
сближаването на законодателствата на 
държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности (ОВ L 82, 
22.3.2001 г., стр. 16);

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Дружествата, които 
възнамеряват да се възползват изцяло 
от предимствата на вътрешния 
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пазар чрез презгранични сливания, 
поддържат от своя страна 
подходящо равнище на прозрачност и 
добро корпоративно управление.
Публичното деклариране по държави 
е ефикасен и подходящ инструмент за 
повишаване на прозрачността на 
дейностите на многонационалните 
предприятия и за предоставяне на 
възможност на обществеността да 
оцени тяхното въздействие върху 
реалната икономика. То ще подобри и 
способността на акционерите да 
оценяват правилно поетите от 
дружествата рискове, ще доведе до 
разработването на инвестиционни 
стратегии въз основа на точна 
информация и ще повиши 
възможността за оценка от страна 
на отговорните за вземане на 
решения на ефикасността и 
влиянието на националното 
законодателство. Поради това се 
публикува предварително пакет 
финансова информация преди 
осъществяването на презграничната 
операция.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29б) С цел да предотврати 
конфликт на интереси между 
членовете на управителния орган и 
интересите на дружеството, те не 
следва да могат да се възползват 
финансово от сливането под 
формата на променливи 
възнаграждения, бонуси или 
повишаване на цените на акциите.

Изменение 28
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Предложение за директива
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) С цел да се избегнат 
прекомерните разходи и тежести за 
по-малките дружества, които са в 
процес на презгранично сливане, 
микропредприятията и малките 
предприятия съгласно определението 
в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията45 следва да бъдат 
освободени от изискването да 
получават оценка от компетентния 
орган. Тези дружества могат обаче да 
прибягнат до такава оценка с цел да 
избегнат разноските за съдебни 
спорове с кредиторите.

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Липсата на хармонизиране на 
гаранциите за членовете или 
кредиторите беше определена като 
пречка за презграничните сливания от 
различни заинтересовани страни. На 
членовете и кредиторите следва да се 
предостави еднакво равнище на защита, 
независимо от държавата членка, в 
която се намират сливащите се 
дружества. Това не се засяга правилата 
на държавите членки относно защитата 
на кредиторите или съдружниците или 
акционерите, които са извън 
приложното поле на хармонизираните 
мерки, като например изисквания за 
прозрачност.

(31) Липсата на хармонизиране на 
гаранциите за членовете, работниците 
и служителите или кредиторите беше 
определена като пречка за 
презграничните сливания от различни 
заинтересовани страни. На членовете, 
работниците и служителите и 
кредиторите следва да се предостави 
еднакво равнище на защита, независимо 
от държавата членка, в която се намират 
сливащите се дружества. Това не се 
засяга правилата на държавите членки 
относно защитата на кредиторите, 
работниците и служителите или 
съдружниците или акционерите, които 
са извън приложното поле на 
хармонизираните мерки, като например 
изисквания за прозрачност.

Изменение 30
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Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С цел да се осигури подходяща 
защита на кредиторите в случаите, 
когато те не са удовлетворени от 
защитата, предложена от дружеството в 
общия план за презграничното сливане, 
кредиторите, които са увредени от 
презграничното сливане, могат да 
сезират компетентния административен 
или съдебен орган на всяка от 
държавите членки на сливащите се 
дружества за получаване на гаранциите, 
които смятат за подходящи. С цел да се 
улесни оценката на вредата, следва да се 
въведат някои презумпции, съгласно 
които кредиторите няма да се смятат за 
увредени от дадено презгранично 
сливане, когато рискът от загуба за 
даден кредитор е малък. Презумпция 
следва да се прилага, когато независим 
експерт заключава, че не съществува 
разумна вероятност кредиторите да 
бъдат увредени, или когато им бъде 
предложено право да получат плащане 
от образуваното чрез сливане дружество 
или от трето лице — гарант, на 
стойност, равна на първоначалното 
вземане на кредитора, и което право 
може да бъде предявено пред същата 
юрисдикция, както и първоначалното 
вземане.

(35) С цел да се осигури подходяща 
защита на кредиторите в случаите, 
когато те не са удовлетворени от 
защитата, предложена от дружеството в 
общия план за презграничното сливане, 
кредиторите, които са увредени от 
презграничното сливане, могат да 
сезират компетентния административен 
или съдебен орган на всяка от 
държавите членки на сливащите се 
дружества за получаване на гаранциите, 
които смятат за подходящи. С цел да се 
улесни оценката на вредата, следва да се 
въведат някои презумпции, съгласно 
които кредиторите няма да се смятат за 
увредени от дадено презгранично 
сливане, когато рискът от загуба за 
даден кредитор е малък. Презумпция 
следва да се прилага, когато на
кредиторите бъде предложено право да 
получат плащане от образуваното чрез 
сливане дружество или от трето лице –
гарант, на стойност, равна на 
първоначалното вземане на кредитора, и 
което право може да бъде предявено 
пред същата юрисдикция, както и 
първоначалното вземане.

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) При определени обстоятелства 
правото на дружествата да извършат 
презгранично разделяне може да се 
използва с цел злоупотреби, като 
например за заобикаляне на трудовите 

(40) При никакви обстоятелства 
правото на дружествата да извършат 
презгранично разделяне не може да се 
използва с цел злоупотреби, като 
например за заобикаляне на трудовите 
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стандарти, на осигурителните плащани, 
на данъчни задължения, на правата на 
кредиторите или членовете или на 
правилата относно участието на 
работниците и служителите. С цел 
борба с такива злоупотреби, като общ 
принцип на правото на Съюза от 
държавите членки се изисква да 
гарантират, че дружествата не използват 
процедурата за презгранично разделяне 
за създаване на изкуствени 
конструкции, насочени към 
получаването на неоправдани данъчни 
предимства или към неправомерно 
накърняване на законовите или 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или
членовете. Доколкото представлява 
изключение от основна свобода, 
борбата със злоупотребите трябва да се 
тълкува стриктно и трябва да се 
основава на индивидуална преценка на 
всички релевантни обстоятелства. 
Следва да бъде въведена процесуална и 
материалноправна уредба, която 
очертава свободата на преценка и 
предвижда многообразие в подходите, 
допустими за държавите членки, 
като същевременно установява 
изискванията за рационализиране на 
действията, които националните органи 
трябва да предприемат за борба със 
злоупотребите съгласно правото на 
Съюза.

стандарти, на осигурителните плащани, 
на данъчни задължения, на правата на 
кредиторите или членовете или на 
правилата относно участието на 
работниците и служителите. С цел 
борба с такива злоупотреби, като общ 
принцип на правото на Съюза от 
държавите членки се изисква да 
гарантират, че дружествата не използват 
процедурата за презгранично разделяне
за създаване на изкуствени 
конструкции. При дерогация от 
основно право или свобода, борбата със 
злоупотребите трябва да се тълкува 
стриктно и трябва да се основава на 
индивидуална преценка на всички 
релевантни обстоятелства. Следва да 
бъде въведена обща процесуална и 
материалноправна уредба, която да
установява изискванията за 
рационализиране на действията, които 
националните органи трябва да 
предприемат за борба със злоупотребите 
съгласно правото на Съюза.

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) С цел да предостави информация 
на работниците и служителите си, 
разделяното дружество следва да 
изготви доклад, разясняващ 
последиците от предлаганото 
презгранично разделяне за работниците 

(44) С цел да предостави информация 
на работниците и служителите си, 
разделяното дружество следва да 
изготви доклад, разясняващ 
последиците от предлаганото 
презгранично разделяне за работниците 
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и служителите. Докладът следва да 
разяснява по-конкретно последиците от 
предлаганото презгранично разделяне за 
запазването на работните места на 
работниците и служителите, дали ще 
има съществена промяна в условията на 
заетост и местонахождението на местата 
на дейност на дружествата и как всеки 
от тези фактори би се отнасял до 
евентуалните дъщерни дружества. 
Предоставянето на доклада не следва да 
засяга приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО.

и служителите. Докладът следва да 
разяснява по-конкретно последиците от 
предлаганото презгранично разделяне за 
запазването на работните места на 
работниците и служителите, дали ще 
има съществена промяна в условията на 
заетост и местонахождението на местата 
на дейност на дружествата и как всеки 
от тези фактори би се отнасял до 
евентуалните дъщерни дружества. 
Предоставянето на доклада не следва да 
засяга приложимите процедури за 
информиране и консултиране, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
директиви 2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО. Работниците и 
служителите на дружеството, 
което е в процес на презгранично 
разделяне, следва да бъдат уведомени 
предварително, така че да могат да 
представят забележки във връзка с 
предложеното разделяне.

Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) С цел да се гарантира точността 
на информацията, съдържаща се в плана 
за разделянето и в докладите до 
членовете и работниците и служителите, 
и да се предоставят фактическите 
елементи, необходими, за да се прецени 
дали предлаганото разделяне 
представлява изкуствена конструкция, 
която не може да бъде разрешена, 
следва да се изиска изготвяне на 
доклад от независим експерт с цел 
извършване на оценка на плана за 
разделянето. С цел да се гарантира 
независимостта на експерта, той 
следва да бъде назначен от 
компетентния орган след молба от 
стана на дружеството. В този 

(45) С цел да се гарантира точността 
на информацията, съдържаща се в плана 
за разделянето и в докладите до 
членовете и работниците и служителите, 
и да се предоставят фактическите 
елементи, необходими, за да се прецени 
дали предлаганото разделяне 
представлява изкуствена конструкция, 
която не може да бъде разрешена, 
следва да се изиска доклад от 
компетентния орган с цел извършване 
на оценка на плана за разделянето. В 
този контекст докладът следва да 
представя цялата релевантна 
информация, за да може компетентният 
орган на държавата членка на 
разделяното дружество да вземе 
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контекст докладът на експерта следва 
да представя цялата релевантна 
информация, за да може компетентният 
орган на държавата членка на 
разделяното дружество да вземе 
информирано решение за това дали да 
издаде или не сертификата преди 
разделяне. За тази цел следва 
експертът да може да получи цялата 
релевантна информация и документи за 
дружеството и да извърши всички 
необходими проучвания, за да събере 
всички необходими доказателства. 
Експертът следва да използва 
информацията (по-специално нетния 
оборот и печалбите или загубите, броя 
на работниците и служителите и 
структурата на баланса), събрана от 
дружеството с цел изготвяне на 
финансовите отчети в съответствие с 
правото на Съюза и правото на 
държавите членки. За да бъде всяка 
поверителна информация защитена 
обаче, включително търговските тайни 
на дружеството, такава информация
не следва да бъде част от 
окончателния доклад на експерта, 
тъй като до него ще има публичен 
достъп.

информирано решение за това дали да 
издаде, или не сертификата преди 
разделяне. За тази цел компетентният 
орган следва да може да получи цялата 
релевантна информация и документи за 
дружеството и да извърши всички 
необходими проучвания, за да събере 
всички необходими доказателства. 
Компетентният орган следва да 
използва информацията (по-специално 
нетния оборот и печалбите или 
загубите, броя на работниците и 
служителите и структурата на баланса), 
събрана от дружеството с цел изготвяне 
на финансовите отчети в съответствие с 
правото на Съюза и правото на 
държавите членки. За да бъде всяка 
поверителна информация защитена 
обаче, включително търговските тайни 
на дружеството, тя не следва да е 
публично достъпна, но въпреки това 
следва да е на разположение на 
компетентния орган, както и, ако е 
приложимо съгласно националното 
право, на представителите на 
работниците и служителите, при 
определени условия на 
поверителност.

Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) С цел да се осигури подходяща 
защита на кредиторите в случаите, 
когато те не са удовлетворени от 
защитата, предложена от дружеството в 
общия план за презграничното 
разделяне, кредиторите, които са 
увредени от презграничното разделяне, 
могат да сезират компетентния съдебен 
или административен орган на 
държавата членка на разделяното 
дружество за получаване на гаранциите, 

(50) С цел да се осигури подходяща 
защита на кредиторите в случаите, 
когато те не са удовлетворени от 
защитата, предложена от дружеството в 
общия план за презграничното 
разделяне, кредиторите, които са 
увредени от презграничното разделяне, 
могат да сезират компетентния съдебен 
или административен орган на 
държавата членка на разделяното 
дружество за получаване на гаранциите, 
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които смятат за подходящи. С цел да се 
улесни оценката на вредата, следва да се 
въведат някои презумпции, съгласно 
които кредиторите няма да се смятат за 
увредени от дадено презгранично 
разделяне, когато рискът от загуба за 
даден кредитор е малък. Презумпция 
следва да се прилага, когато в доклада 
на независимия експерт се заключава, 
че не съществува разумна вероятност 
кредиторите да бъдат увредени, или 
когато им бъде предложено право да 
получат плащане от дружеството, 
образувано в резултат на разделянето, 
или от трето лице — гарант, на 
стойност, равна на първоначалното 
вземане на кредитора, и което право 
може да бъде предявено пред същата 
юрисдикция, както и първоначалното 
вземане. Защитата на кредиторите, 
предвидена в настоящата директива, не 
следва да засяга националното 
законодателство на държавата членка на 
разделяното дружество във връзка с 
паричните задължения спрямо публични 
органи, включително данъчното 
облагане или социалноосигурителните 
вноски.

които смятат за подходящи. С цел да се 
улесни оценката на вредата, следва да се 
въведат някои презумпции, съгласно 
които кредиторите няма да се смятат за 
увредени от дадено презгранично 
разделяне, когато рискът от загуба за 
даден кредитор е малък. Презумпция 
следва да се прилага, когато на 
кредиторите бъде предложено право да 
получат плащане от дружеството, 
образувано в резултат на разделянето, 
или от трето лице – гарант, на стойност, 
равна на първоначалното вземане на 
кредитора, и което право може да бъде 
предявено пред същата юрисдикция, 
както и първоначалното вземане. 
Защитата на кредиторите, предвидена в 
настоящата директива, не следва да 
засяга националното законодателство на 
държавата членка на разделяното 
дружество във връзка с паричните 
задължения спрямо публични органи, 
включително данъчното облагане или 
социалноосигурителните вноски.

Изменение 35

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Издаването на сертификата 
преди разделяне от държавата членка на 
разделяното дружество следва да бъде 
подложено на контрол, за да се осигури 
законосъобразността на презграничното 
разделяне. Компетентният орган следва 
да вземе решение относно издаването на 
сертификата преди разделяне в срок от 
един месец от подаванетона молба от 
дружеството, освен ако няма сериозни
опасения относно съществуването на 
изкуствена конструкция, насочена към 

(52) Издаването на сертификата 
преди разделяне от държавата членка на 
разделяното дружество следва да бъде 
подложено на контрол, за да се осигури 
законосъобразността на презграничното 
разделяне. Компетентният орган следва 
да вземе решение относно издаването на 
сертификата преди разделяне в срок от 
два месеца от подаването на молба от 
дружеството, освен ако няма опасения 
относно съществуването на изкуствена 
конструкция. В такъв случай 
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получаването на неоправдани данъчни 
предимства или към неправомерно 
накърняване на законовите или 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
членове. В такъв случай компетентният 
орган следва да извърши задълбочена 
оценка. Тази задълбочена оценка обаче 
не следва да се извършва систематично, 
а следва да се прави за всеки отделен 
случай, когато са налице сериозни
опасения относно съществуването на 
изкуствена конструкция. За своята 
оценка компетентните органи следва да 
вземат предвид поне няколко от 
факторите, посочени в настоящата 
директива, които обаче следва да се 
приемат само като примерни фактори 
при цялостната оценка и да не се 
разглеждат поотделно. За да не се 
затормозяват дружествата с твърде 
дълга процедура, тази задълбочена 
оценка следва във всеки случай да 
приключи в срок от два месеца от 
момента, в който дружеството е било 
информирано, че ще бъде извършена 
такава задълбочена оценка.

компетентният орган следва да извърши 
задълбочена оценка. Тази задълбочена 
оценка обаче не следва да се извършва 
систематично, а следва да се прави за 
всеки отделен случай, когато са налице 
опасения относно съществуването на 
изкуствена конструкция. За своята 
оценка компетентните органи следва да 
вземат предвид поне няколко от 
факторите, посочени в настоящата 
директива, които обаче следва да се 
приемат само като примерни фактори 
при цялостната оценка и да не се 
разглеждат поотделно. За да не се 
затормозяват дружествата с твърде 
дълга процедура, тази задълбочена 
оценка следва във всеки случай да 
приключи в срок от три месеца от 
момента, в който дружеството е било 
информирано, че ще бъде извършена 
такава задълбочена оценка. След като е 
приключена, оценката на изходната 
държава членка се предоставя на 
компетентния орган на държавата 
членка по местоназначение.

Изменение 36

Предложение за директива
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат правните или 
административните разпоредби, 
включително прилагането на данъчните 
правила в случай на презгранични 
преобразувания, сливания и разделяния, 
предвидени в националното право във 
връзка с данъчното облагане на 
държавите членки или на техните 
териториални или административни 
подразделения.

(58) Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат правните или 
административните разпоредби, 
включително прилагането на данъчните 
правила в случай на презгранични 
преобразувания, сливания и разделяния, 
предвидени в националното право във 
връзка с данъчното облагане на 
държавите членки или на техните 
териториални или административни 
подразделения. В съответствие със 
съдебната практика на
Съдаизходните държави членки 
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например имат правото да налагат 
данъци върху скритите резерви на 
изходните дружества, които до този 
момент не са били обложени с данък в 
изходната държава членка.

Изменение 37

Предложение за директива
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Комисията следва да извърши 
оценка на настоящата Директива. 
Съгласно точка 22 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г.52

между Европейския парламент, Съвета 
на Европейския съюз и Европейската 
комисия за по-добро законотворчество 
тази оценка следва да се извършва въз 
основа на петте критерия —
ефикасност, ефективност, важност, 
съгласуваност и добавена стойност за 
ЕС, и следва да служи като база за 
оценки на въздействието на евентуални 
по-нататъшни мерки.

(63) Комисията следва да извърши 
оценка на настоящата Директива. В 
тази оценка следва да се обърне 
особено внимание на въздействието 
на настоящата директива върху 
разкриването и предотвратяването 
на случаи на презгранични 
преобразувания, сливания или 
разделяния, представляващи 
изкуствени конструкции. Комисията 
следва да се консултира с 
европейските социални партньори.
Съгласно точка 22 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г.52

между Европейския парламент, Съвета 
на Европейския съюз и Европейската 
комисия за по-добро законотворчество 
тази оценка следва да се извършва въз 
основа на петте критерия —
ефикасност, ефективност, важност, 
съгласуваност и добавена стойност за 
ЕС, и следва да служи като база за 
оценки на въздействието на евентуални 
по-нататъшни мерки.

__________________ __________________

52 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 52 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
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Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В ГЛАВА І се вмъква следният 
член 1а:

„Член 1а

Интерес на дружеството

Управителният или 
административният орган на 
дружеството отговаря за 
управлението на дружеството, като 
се води от неговия интерес и 
интереса на обществото , което 
означава, че взема предвид по
балансиран начин потребностите на 
заинтересованите страни като 
акционерите, работниците и 
служителите, както и околната 
среда с цел устойчиво създаване на 
стойност.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/frn/TXT/?uri=celex:32017L1132)

Изменение 39

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 б – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) „изкуствена конструкция“ 
означава механизъм, създаден с 
основна цел за заобикаляне на 
задълженията на дружествата, 
произтичащи от законовите и 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
миноритарните акционери, 
избягването на плащания по 
социалноосигурителни схеми или 
прехвърлянето на печалби с цел 
намаляване на корпоративните 
данъчни задължения, като 
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същевременно не се извършва 
съществена или действителна 
икономическа дейност в държавата 
членка по местоназначение.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86в – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) когато има доказано нарушение 
на правата на работниците и 
служителите, установено от съд или 
компетентен орган;

Изменение 41

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 46 в - параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на дружеството 
е образувано производство за 
превантивно преструктуриране 
поради вероятността от изпадане в 
несъстоятелност;

заличава се

Обосновка

Общото изключване на преобразуване или разделяне на дружества, по отношение на 
които е образувано производство за преструктуриране, отива твърде далече, тъй 
като преобразуването или разделянето само по себе си може да послужи на целта за 
преструктуриране/избягване на несъстоятелност.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 в – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дружеството е било осъдено 
през последните три години за 
социална или данъчна измама, 
укриване на данъци, отклоняване от 
данъчно облагане или пране на пари 
или друго финансово престъпление;

Изменение 43

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 в – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) в случай че някой от 
директорите на дружеството е 
обект на дисциплинарно 
производство, свързано с неговата 
професионална дейност в 
дружеството, по-специално за 
извършването на данъчни нарушения 
или престъпления, или в тази връзка 
са му наложени наказателноправни 
санкции, или пък е бил лишен от 
правото да работи като директор в 
държава членка, в която 
дружеството развива дейност;

Изменение 44

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 в – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) представителите на 
работниците и служителите на 
дружеството не са изразили съгласие 
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с преобразуването въз основа на 
доклада на управителния орган 
съгласно член 86е от настоящата 
директива;

Изменение 45

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 е – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Дружество, по отношение на 
което е образувано  производство за 
превантивно преструктуриране 
поради вероятността от изпадане в 
несъстоятелност, подлежи на 
проверка от страна на 
компетентните органи на 
държавите членки, за да се установи 
дали неговото преобразуване не служи 
за преструктуриране с цел избягване 
на несъстоятелност. След 
проверката компетентните органи 
на държавите членки решават 
самостоятелно дали въпросното 
дружество може да извърши 
презгранично преобразуване.

Обосновка

Общото изключване на преобразуване или разделяне на дружества, по отношение на 
които е образувано производство за преструктуриране, отива твърде далече, тъй 
като преобразуването или разделянето само по себе си може да послужи на целта за 
преструктуриране/избягване на несъстоятелност.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 в – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган на изходната 
държава членка не разрешава 
презграничното преобразуване, когато 
този орган установи, след като е 
разгледал конкретния случай и е взел 
предвид всички релевантни факти и 
обстоятелства, че преобразуването 
представлява изкуствена конструкция, 
насочена към получаването на 
неоправдани данъчни предимства или 
към неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членовете.

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган на изходната 
държава членка не разрешава 
трансграничното преобразуване, когато 
този орган установи, след като е 
разгледал конкретния случай и е взел 
предвид всички релевантни факти и 
обстоятелства, че преобразуването 
представлява изкуствена конструкция.
Дружеството, което извършва 
презграничното преобразуване, 
доказва въз основа на удостоверими 
обективни фактори, че действително 
се стреми към установяване и 
извършване значителна и реална 
стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение.

Предполага се, че дружеството, 
което извършва презграничното 
преобразуване, действително се е 
установило и осъществява същинска 
стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение, 
когатопрехвърля централната си 
администрация или основното място 
на стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение, като 
операциите му там генерират 
стойност и са материално 
обезпечени с персонал, оборудване, 
активи и помещения. 

Изменение 47

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 в – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Изходните държави членки 
могат към момента на преобразуване 
на дружеството да облагат с данък  
нереализираната капиталова печалба. 
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В този случай дружеството може да 
направи избор между незабавно 
плащане на  сумата, на която възлиза 
данъкът, или разсроченото ѝ плащане  
заедно с лихвите съгласно 
приложимите разпоредби на 
националната право. Ако 
дружеството избере втория вариант, 
изходната държава членка може да 
изиска предоставянето на банкова 
гаранция.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 г – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) общ оборот и общ облагаем 
оборот;

Изменение 49

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132;
Член 86 г – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) информация за прехвърлянето 
на централното управление или 
основното място на дейност;

Изменение 50

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 г – параграф 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE625.345v03-00 40/123 AD\1169158BG.docx

BG

йа) наименованието на крайното 
предприятие и когато е приложимо –
списък на всички негови дъщерни 
дружества, кратко описание на 
естеството на техните дейности и 
съответните им географско 
местоположение;

Изменение 51

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 г – параграф 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) броя работници и служители и 
еквивалент на пълно работно време;

Изменение 52

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 г – параграф 1 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) дълготрайните активи с 
изключение на паричните средства 
или паричните еквиваленти;

Изменение 53

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 г – параграф 1 – буква й г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йг) сумата на начисления данък върху 
дохода (за текущата година), която 
представлява признатите текущи 
данъчни разходи във връзка с 
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подлежащите на облагане печалби 
или загуби през съответната 
финансова година на предприятия и 
филиали, които са местни лица за 
данъчни цели в съответната данъчна 
юрисдикция;

Изменение 54

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 г – параграф 1 – буква й д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йд) сумата на платения данък върху 
дохода, която съответства на 
сумата на данъка върху дохода, 
платена през съответната 
финансова година от предприятия и 
филиали, които са местни лица за 
данъчни цели в съответната данъчна 
юрисдикция;

Изменение 55

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 г – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. На членовете, работниците и 
служителите, както и на 
кредиторите трябва да се даде 
възможност да изразяткоментари по 
този план. Коментарите се включват 
в окончателния доклад. 

Изменение 56

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
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Член 86 д – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете, 
работниците и служителите

Обосновка

С оглед на ефективността е по-уместно докладите от управителния или 
административния орган да бъдат обобщени в един доклад, още повече че и до двата 
доклада във всички случаи трябва да се осигури достъп както на членовете, така и на 
работниците и служителите.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, изготвя 
доклад, в който се разясняват и 
обосновават правните и икономическите 
аспекти на презграничното 
преобразуване.

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, изготвя 
доклад, в който се разясняват и 
обосновават правните и икономическите 
аспекти на презграничното 
преобразуване, като се обясняват 
също последиците за работниците и 
служителите.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) последиците от презграничното 
преобразуване за бъдещата стопанска 
дейност на дружеството и за 

a) мотивите за и последиците от 
презграничното преобразуване за 
бъдещата стопанска дейност на 
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стратегическия план на ръководството; дружеството и за стратегическия план 
на ръководството;

Изменение 59

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) последиците от 
презграничното преобразуване за 
защитата на трудовите 
правоотношения;

Изменение 60

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) всички съществени промени в 
условията на заетост, включително 
трудови правоотношения и 
колективни трудови договори, и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружеството;

Изменение 61

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) дали факторите, посочени в 
букви а), ва) и вб), също се отнасят до 
дъщерни дружества или филиали на 
дружеството.
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Изменение 62

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Към доклада, посочен в 
параграф 1 от настоящия член, се 
прилага декларация на управителния 
или административния орган на 
дружеството относно местата на 
дейност след трансграничното 
преобразуване, включително
информация за частичното или 
пълното продължаване на дейността 
в изходната държава членка и – при 
съответни обстоятелства –
информация дали дейността се 
продължава само в изходната 
държава членка.

Обосновка

Допълнителната декларация ще улесни правилната оценка от компетентните органи 
с цел предотвратяване на изкуствени конструкции, които се създават с цел 
придобиване на неоправдани данъчни предимства или нарушаване на правата на 
работниците и служителите, кредиторите или членовете. Тя е в съответствие със и 
в подкрепа на облагането с данък на капиталовата печалба в случай на прехвърляне на 
активи, на юрисдикция, на която дружеството е местно лице за данъчни цели, или на 
място на стопанска дейност, според предвиденото в Директива (EС) 2016/1164 на 
Съвета от 12 юли 2016 г.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86д – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, 

3. Докладът, посочен в параграф 1, 
се предоставя, най-малкото по 
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най-малкото по електронен път, на 
разположение на членовете поне два 
месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и.
Докладът се предоставя също така по 
подобен начин на разположение на 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, 
което е в процес на презгранично 
преобразуване, или, когато няма 
такива представители, на самите 
работници и служители.

електронен път, на разположение на 
членовете, синдикалните организации 
и представителите на работниците и 
служителите на дружеството, или ако
няма такива представители, на самите 
работници и служители най-късно два 
месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и.

Обосновка

Предложеният срок се отклонява от съответната разпоредба за презгранични 
сливания. Сроковете за всички дейности по преструктуриране следва да се 
хармонизират.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, получи 
своевременно становище от 
представителите на неговите 
работници и служители или когато 
няма такива представители, от 
самите работници и служители, в 
съответствие с националното право, 
членовете биват информирани за 
становището и то се добавя към 
доклада.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Докладът обаче не необходим, 
ако всички членове на дружеството, 
което е процес на преобразуване, са се 
съгласили това изискване да отпадне.

заличава се

Изменение 66

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако обаче дружеството, което 
е в процес на преобразуване, и  
неговите дъщерни дружества, ако 
има такива, нямат други работници 
и служители освен онези, които са 
членове на управителния или на 
административния орган, докладът 
може да се ограничи до посочените в 
параграф 2, букви а), б) и в) фактори.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 д – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Настоящият член не засяга 
приложимите права на информиране 
и консултиране и процедурите, 
образувани на национално равнище 
след транспонирането на 
Директива 2002/14/ЕО или 
Директива 2009/38/ЕО.
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Изменение 68

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 е

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86 е заличава се

1. Управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е процес на 
преобразуване, изготвя доклад, в 
който се разясняват последиците от 
презграничното преобразуване за 
работниците и служителите. 

2. В доклада, посочен в параграф 
1, се разяснява по-специално 
следното:

a) последиците от 
презграничното преобразуване за 
бъдещата стопанска дейност на 
дружеството и за стратегическия 
план на ръководството;

б) последиците от 
презграничното преобразуване за 
защитата на трудовите 
правоотношения;

в) всички съществени промени в 
условията на заетост и в 
местонахождението на местата на 
дейност на дружеството;

г) дали факторите, посочени в 
букви а), б) и в), също се отнасят до 
дъщерни дружества на дружеството.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, 
най-малкото по електронен път, на 
разположение на представителите 
на работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, или, 
когато няма такива представители, 
на самите работници и служители, 
поне два месеца преди датата на 



PE625.345v03-00 48/123 AD\1169158BG.docx

BG

общото събрание, посочено в член 86и. 
Този доклад също така се предоставя 
по подобен начин на разположение на 
членовете на дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване.

4. Ако управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, получи 
своевременно становище от 
представителите на неговите 
работници и служители или, когато 
няма такива представители, от 
самите работници и служители, в 
съответствие с националното право, 
членовете биват информирани за 
становището и то се добавя към 
доклада.

5. Ако обаче дружество, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
и неговите дъщерни дружества, при 
наличие на такива, нямат работници 
и служители, различни от тези, 
участващи в управителния или 
административния орган, докладът, 
посочен в параграф 1, не е необходим.

6. Параграфи 1—6 не засягат 
приложимите права на информиране 
и консултиране и процедурите, 
образувани на национално равнище в 
резултат от транспонирането на 
директиви 2002/14/ЕО или 2009/38/ЕО.

Обосновка

Заличаване, тъй като член 86 е включен в член 86д.

Изменение 69

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка от независим експерт Проверка от компетентния орган

Изменение 70

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член 
държавите членки гарантират, че 
дружеството, което в процес на 
преобразуване, подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
поне два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 86и, за 
назначаване на експерт, който да 
извърши проверка и оценка на плана за 
презграничното преобразуване и на 
докладите, посочени в членове 86д и 
86е.

При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член 
държавите членки гарантират, че 
дружеството, което е в процес на
презгранично преобразуване, подава 
молба до компетентния орган, 
определен в съответствие с член 86м, 
параграф 1, поне два месеца преди 
датата на общото събрание, упоменато в 
член 86и, за извършване на проверка и 
оценка на плана за презграничното 
преобразуване и на докладите, посочени 
в членове 86д, от този орган.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към молбата за назначаване на 
експерт се прилагат следните 
документи:

Към молбата до компетентния орган
се прилагат следните документи:

Изменение 72

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3



PE625.345v03-00 50/123 AD\1169158BG.docx

BG

Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) докладите, посочени в 
членове 86д и 86е.

б) доклада, посочен в член 86д.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган назначава 
независим експерт в срок от пет 
работни дни от получаването на 
молбата, посочена в параграф 1, плана и 
докладите. Експертът е независим 
от дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, и може 
да бъде физическо или юридическо 
лице в зависимост от 
законодателството на изходната 
държава членка. При оценката на 
независимостта на експерта 
държавите членки вземат предвид 
рамката, установена в членове 22 и 
22б от Директива 2006/43/ЕО.

2. Компетентният орган започва 
обработката на молбата, посочена в 
параграф 1, в срок от пет работни дни 
след получаване на плана и доклада.

Изменение 74

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експертът изготвят писмен 
доклад, съдържащ най-малко следното:

3. След провеждане на 
консултации с трети страни, които 
проявяват обоснован интерес към 
преобразуването на дружеството, 
компетентният орган изготвя
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писмен доклад, съдържащ най-малко 
следното:

Изменение 75

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) подробна оценка на  точността на 
докладите и информацията, 
предоставени от дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване;

(a) подробна оценка на  точността на 
докладите и информацията, 
предоставени от дружеството, което е в 
процес на презгранично преобразуване, 
по отношение както на формата, така и 
на съдържанието;

Изменение 76

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на всички фактически 
елементи, от които се нуждае 
компетентният орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, за 
да извърши задълбочена оценка относно 
това дали планираното презгранично
преобразуване представлява изкуствена 
конструкция съгласно член 86н, като 
това описание включва най-малко 
следното: характеристиките на 
установяването в държавата членка по 
местоназначение, включително 
намерението, сектора, инвестициите, 
нетния оборот и печалбите или 
загубите, броя на работниците и 
служителите, структурата на баланса, 
данъчната регистрация, активите и 
тяхното местоположение, обичайното 
място на работа на работниците и 

б) описание на всички фактически 
елементи, определени в съответствие с 
член 86м, параграф 1, за да извърши 
задълбочена оценка относно това дали 
планираното презгранично
преобразуване представлява изкуствена 
конструкция съгласно член 86н, като 
това описание включва най-малко 
следното: характеристиките на 
установяването в държавата членка по 
местоназначение, включително 
намерението, сектора, инвестициите, 
нетния оборот и печалбите или 
загубите, броя на работниците и 
служителите, структурата на баланса, 
данъчната регистрация, активите и 
тяхното местоположение, обичайното 
място на работа на работниците и 
служителите и на специфични групи 
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служителите и на специфични групи 
работници и служители, мястото, където 
се дължат социалноосигурителните 
вноски, и търговските рискове, поети от 
преобразуваното дружество в държавата 
членка по местоназначение и в 
изходната държава членка.

работници и служители, мястото, където 
се дължат социалноосигурителните 
вноски, въздействието върху 
професионалното пенсионно 
осигуряване на работниците и 
служителите и търговските рискове, 
поети от преобразуваното дружество в 
държавата членка по местоназначение и 
в изходната държава членка.

Изменение 77

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
независимият експерт има право да 
получи от дружеството, което е в процес 
на презгранично преобразуване, цялата 
релевантна информация и всички 
документи и да извършва всички 
необходими проучвания за проверка на 
всички елементи на плана или 
докладите на ръководството. 
Експертът има също така право да 
получава забележки и становища от 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, или, 
когато няма такива представители, от 
самите работници и служители, както и 
от кредиторите и членовете на 
дружеството.

4. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган получава от 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, цялата 
релевантна информация и всички 
документи и извършва всички 
необходими проучвания за проверка на 
всички елементи на плана или доклада
на ръководството. Освен това 
компетентният орган може, когато 
е необходимо, да задава въпроси на 
компетентния орган на държавата 
членка по местоназначение и има
право да получава забележки и 
становища от синдикалните 
организации, представителите на 
работниците и служителите на 
дружеството, или, когато няма такива 
представители, от самите работници и 
служители, както и от кредиторите и 
членовете на дружеството. Те се 
включват в приложение към доклада.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ж – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
информацията, предоставена на 
независимия експерт, може да бъде 
използвана само за целите на 
изготвянето на неговия доклад и че 
поверителна информация, включително 
търговски тайни, не се разкрива. 
Когато е целесъобразно, експертът 
може да представи отделен 
документ, съдържащ всякаква такава 
поверителна информация, на 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
като този отделен документ се 
предоставя на разположение само на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, и не се 
разкрива на никакви други лица.

5. Държавите членки гарантират, че 
информацията и становищата, 
предоставени на компетентния 
орган, може да бъде използвана само за 
целите на изготвянето на неговия 
доклад и че поверителна информация, 
включително търговски тайни, не се 
разкрива.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклада на независимия 
експерт, посочен в член 86ж, в 
случаите, когато такъв доклад е 
приложим;

б) доклада на компетентния орган 
на изходната държава членка, 
посочен в член 86ж;

Изменение 80

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 1 – алинея 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обявление, с което се 
информират членовете, кредиторите и 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, че преди 
датата на общото събрание те могат да 
представят на дружеството и на 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
забележки по документите, посочени в 
букви а) и б) от първата алинея.

в) обявление, с което се 
информират членовете, кредиторите, 
синдикалните организации и 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, че преди 
датата на общото събрание те могат да 
представят на дружеството и на 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, 
забележки по документите, посочени в 
букви а) и б) от първата алинея.

Изменение 81

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 3 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) информация за техните 
действителни крайни собственици 
преди и след презграничното 
преобразуване.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
изискванията, посочени в параграфи 1 и 
3, могат да бъдат изпълнени изцяло 
онлайн, без да е необходимо лично 
явяване пред компетентен орган в 
изходната държава членка.

Държавите членки гарантират, че 
изискванията, посочени в параграфи 1 и 
3, могат да бъдат изпълнени изцяло 
онлайн, без да е необходимо лично 
явяване пред компетентен орган или 
друго лице или орган, на когото е 
възложена обработката на 
подадената молба в изходната държава 
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членка.

Обосновка

Целта на изменението е да се осигури последователност с предложението за 
директива (COM (2018) 239 final) във връзка с използването на цифрови инструменти 
и процеси в областта на дружественото право.

Изменение 83

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче могат в случаи 
на реално съмнение за измама, 
почиващо на разумни основания, да 
изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган.

Държавите членки обаче могат  в 
обосновани изключителни случаи на 
императивни съображения от обществен 
интерес да изискват физическо 
присъствие пред компетентен орган или 
всяко друго лице или орган, които 
работят по, извършват или 
подпомагат при оповестяването на 
информация онлайн. 

Обосновка

Терминът „съмнение за измама“ има различно значение в различните държави членки. 
Освен това не е сигурно дали предложената формулировка обхваща всички възможни 
ситуации.

Изменение 84

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат подробни 
разпоредби за онлайн оповестяване на 
документите и информацията, 
посочени в параграфи 1 и 3. Прилага се 
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съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

Обосновка

Терминът „съмнение за измама“ има различно значение в различните държави членки. 
Освен това не е сигурно дали предложената формулировка обхваща всички възможни 
ситуации.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 з – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки 
гарантират, че поверителната 
информация, включително 
търговските тайни, не се разкриват 
на представители на работниците и 
служителите, освен когато това е 
приложимо съгласно националното 
право.

Изменение 86

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 и – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобрение от общото събрание Одобрение от общото събрание и 
общото събрание на работниците и 
служителите

Изменение 87

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 и – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като се запознае съобразно 
случая с докладите, посочени в 
членове 86д, 86е и 86ж, общото 
събрание на дружеството, което е в 
процес на преобразуване, взема
решение дали да одобри плана за 
презграничното преобразуване. 
Дружеството уведомява компетентния 
орган, определен в съответствие с 
член 86м, параграф 1, за решението на 
общото събрание.

1. След като се запознаят
съобразно случая с докладите, посочени 
в членове 86д и 86ж, общото събрание 
на дружеството и общото събрание на 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване, вземат решение дали да 
одобрят плана за презграничното 
преобразуване. Дружеството уведомява 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 86м, параграф 1, за 
решението на общото събрание и 
общото събрание на работниците и 
служителите.

Изменение 88

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 и – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общото събрание на 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване, може да си запази
правото да обуслови извършването на 
презграничното преобразуване от 
изричното утвърждаване от негова
страна на условията, посочени в 
член 86л.

2. Общото събрание на 
дружеството и общото събрание на 
работниците и служителите на 
дружеството, което е в процес на 
преобразуване, могат да си запазят
правото да обусловят извършването на 
презграничното преобразуване от 
изричното утвърждаване от тяхна
страна на условията, посочени в 
член 86л.

Изменение 89

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 й – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Държавите членки гарантират, че 
следните членове на дружеството, 
което е в процес на презгранично 
преобразуване, имат правото да се 
разпоредят със своите дялове или акции 
при условията, предвидени в 
параграфи 2—6:

1. Държавите членки гарантират, че 
членовете на дружеството, които 
отхвърлят презгранично 
преобразуване, имат правото да се 
разпоредят със своите дялове или акции 
при условията, предвидени в 
параграфи 2—6:

Обосновка

По разумно е правото, както е предвидено и в член 86д параграф 2 буква в, да се 
ограничи до членовете на дружеството, които са възразили изрично срещу решението 
за преобразуване.

Изменение 90

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 й – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предвиждат, 
че всеки член, който е приел 
предложението за паричното 
обезщетение, посочено в параграф 3, но
който счита, че определеният размер на 
обезщетението не е адекватен, има 
право да поиска преизчисляване на 
размера на предлаганото паричното 
обезщетение от национален съд в срок 
от един месец от приемането на 
предложението.

5. Държавите членки предвиждат,
че всеки член, който не е приел 
предложението за паричното 
обезщетение, посочено в параграф 3, и
който счита, че определеният размер на 
обезщетението не е адекватен, има 
право да поиска преизчисляване на 
размера на предлаганото паричното 
обезщетение от национален съд в срок 
от един месец след изтичане на срока 
за приемането на предложението.

Обосновка

По-уместно е да се предвиди еднакъв срок за всички членове. Освен това не е ясно 
защо един член, който е приел предложението за парично обезщетение, може да 
подаде молба за съдебна проверка, въпреки че този член след приемането на 
предложението напуска дружеството.

Изменение 91

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3



AD\1169158BG.docx 59/123 PE625.345v03-00

BG

Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 к – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
изискват управителният или 
административният орган на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, да 
представи, като част от плана за 
презграничното преобразуване, посочен 
в член 86г, декларация, която отразява 
точно финансовото състояние на 
дружеството. В декларацията се 
посочва, че въз основа на 
информацията, с която разполага към 
датата на тази декларация, и след като е 
извършил разумни проучвания, 
управителният или административният 
орган на дружеството не знае за 
причина, поради която дружеството, 
след като преобразуването породи 
действие, да не бъде в състояние да 
изпълни задълженията, когато тези 
задължения станат изискуеми. 
Декларацията се представя не по-рано 
от един месец преди оповестяването на 
плана за презграничното преобразуване 
в съответствие с член 86з.

1. Управителните или 
административните органи на 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, 
представят, като част от плана за 
презграничното преобразуване, посочен 
в член 86г, декларация, която отразява 
точно финансовото състояние на 
дружеството. В декларацията се 
посочва, че въз основа на 
информацията, с която разполага към 
датата на тази декларация, и след като е 
извършил разумни проучвания, 
управителният или административният 
орган на дружеството не знае за 
причина, поради която дружеството, 
след като преобразуването породи 
действие, да не бъде в състояние да 
изпълни задълженията, когато тези 
задължения станат изискуеми. 
Декларацията се представя не по-рано 
от един месец преди оповестяването на 
плана за презграничното преобразуване 
в съответствие с член 86з.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 к – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
кредиторите, които са 
неудовлетворени от защитата на 
своите интереси, предвидена в плана 
за презграничното преобразуване 
съгласно член 86г, буква е), могат да се 
обърнат към съответния 
административен или съдебен орган, за 

2. Държавите членки гарантират, че 
кредиторите могат да се обърнат към 
съответния административен или 
съдебен орган, за да получат подходящи 
гаранции, в срок от един месец от 
оповестяването, посочено в член 86з, 
ако считат, че правата им са 
накърнени въпреки предвидената в 
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да получат подходящи гаранции, в срок 
от един месец от оповестяването, 
посочено в член 86з.

член 86г, буква е) защита на техните 
интереси.

Обосновка

Понятието „неудовлетворени“ дава възможност за субективна оценка от страна на 
кредиторите. По-уместно е тук да се използва понятието „накърнени права“.

Изменение 93

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 к – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) когато дружеството оповестява 
заедно с плана за преобразуването 
доклад от независим експерт, в който се 
заключава, че не съществува разумна 
вероятност правата на кредиторите да 
бъдат накърнени неправомерно. 
Независимият експерт следва да се 
назначи или одобри от компетентния 
орган и да отговаря на изискванията, 
определени в член 86ж, параграф 2;

(a) когато дружеството оповестява 
заедно с плана за преобразуването 
доклад от независим експерт, в който се 
заключава, че не съществува разумна 
вероятност правата на кредиторите да 
бъдат накърнени неправомерно. 
Независимият експерт следва да се 
назначи или одобри от компетентния 
орган и да е независим от 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване; той 
следва да не е в положение на 
конфликт на интереси и може да 
бъде физическо или юридическо лице, 
в зависимост от законодателството 
на изходната държава членка;

Изменение 94

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 л – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дават право на специалния 
договарящ орган да реши, с мнозинство 

(Не се отнася до българския текст.)
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от две трети от членовете си, които 
представляват най-малко две трети от 
работниците и служителите, да не 
започва преговори или да прекрати 
преговорите, които вече са започнали, 
както и да се позовава на действащите 
правила за участие в държавата членка 
по местоназначение;

Обосновка

В българската езикова версия е посочено правилно „държавата членка по 
местоназначение“.

Изменение 95

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
органа, компетентен да контролира 
законосъобразността на презграничното 
преобразуване по отношение на тази 
част от процедурата, която се урежда от 
правото на изходната държава членка, и
да издава сертификат преди 
преобразуване, удостоверяващ 
спазването на всички приложими 
условия и правилното изпълнение на 
всички процедури и формалности в 
изходната държава членка.

1. Държавите членки определят 
съда, нотариуса или друг орган,
компетентен да контролира 
законосъобразността на презграничното 
преобразуване по отношение на тази 
част от процедурата, която се урежда от 
правото на изходната държава членка, и 
издава сертификат преди преобразуване, 
удостоверяващ спазването на всички 
приложими условия и правилното 
изпълнение на всички процедури и 
формалности в изходната държава 
членка.

Обосновка

Съответствие с Директива (EС) 2017/1132 във връзка с презграничните сливания, в 
частност член 127, параграф 1.

Изменение 96

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приложимите в съответния 
случай доклади, посочени в 
членове 86д, 86е и 86ж;

б) докладите, посочени в 
членове 86д и 86ж;

Изменение 97

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Планът и докладите, представени 
съгласно член 86ж, не трябва да се 
представят отново на компетентния 
орган.

Планът и докладите, представени 
съгласно член 86з, не трябва да се 
представят отново на компетентния 
орган.

Обосновка

По уместно е да се направи препратка към член 86з.

Изменение 98

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
подаването на молбата, посочена в 
параграф 2, както и на всякаква 
информация и документи, може да се 
извърши изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентния орган, посочен в 
параграф 1.

Държавите членки гарантират, че 
подаването на молбата, посочена в 
параграф 2, както и на всякаква 
информация и документи, може да се 
извърши изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентния орган или друго лице или 
орган, на които е възложена 
обработката на подадената молба.
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Обосновка

Целта на изменението е да се осигури последователност с предложението за 
директива (COM (2018) 239 final) във връзка с използването на цифрови инструменти 
и процеси в областта на дружественото право.

Изменение 99

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, в случаи на реално 
съмнение за измама, почиващо на
разумни основания, държавите членки 
могат да изискват физическо присъствие 
пред компетентен орган, когато е 
необходимо подаване на съответна 
информация и съответни документи.

Държавите членки могат в обосновани 
изключителни случаи на императивни 
съображения от обществен интерес
да изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган или пред всяко друго 
лице или орган, които работят по, 
извършват или подпомагат при 
оповестяването на информация 
онлайн, когато е необходимо подаване 
на съответна информация и съответни 
документи.. Държавите членки 
приемат подробни разпоредби за 
онлайн оповестяване на документите 
и информацията, посочени в 
параграфи 1 и 3. Прилага се 
съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

Обосновка

Терминът „съмнение за измама“ има различно значение в различните държави членки. 
Не е сигурно, че предложеният член обхваща всички възможни ситуации.

Изменение 100

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение



PE625.345v03-00 64/123 AD\1169158BG.docx

BG

4. Що се отнася до спазването на 
правилата за участие на работниците и 
служителите, предвидени в член 86л, 
изходната държава членка проверява 
дали планът за презграничното 
преобразуване, посочен в параграф 2 от 
настоящия член, включва информация 
за процедурите, по които се определят 
съответните условия, и за възможните 
варианти за тези условия.

4. Що се отнася до спазването на 
правилата за участие на работниците и 
служителите, предвидени в член 86л, 
изходната държава членка проверява 
дали планът за презграничното
преобразуване, посочен в параграф 2, и 
посочените пак там доклади, 
включват информация за процедурите, 
по които се определят съответните 
условия, и за възможните варианти за 
тези условия.

Изменение 101

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, определени в 
съответствие с параграф 1, могат да се 
консултират с други съответни органи, 
компетентни в различни области, 
засегнати от презграничното 
преобразуване.

6. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, определени в
съответствие с параграф 1, могат да се 
консултират с други съответни органи в 
изходната държава членка и в 
държавата членка по 
местоназначение, компетентни в 
различни области, засегнати от 
презграничното преобразуване.

Изменение 102

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 м – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган извършва 
оценката в срок от един месец от 
получаването на информацията за 
одобрението на преобразуването от 
общото събрание на дружеството. 
Оценката завършва с един от следните 

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган извършва 
оценката в срок от два месеца от 
получаването на информацията за 
одобрението на преобразуването от 
общото събрание на дружеството. 
Оценката завършва с един от следните 
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резултати: резултати:

Изменение 103

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 7 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато компетентният орган има 
сериозни опасения, че презграничното 
преобразуване представлява изкуствена 
конструкция, посочена в член 86в, 
параграф 3, той може да реши да 
извърши задълбочена оценка в 
съответствие с член 86н и уведомява 
дружеството за своето решение да 
извърши такава оценка и за резултата от 
нея.

в) когато компетентният орган има 
сериозни опасения, че презграничното 
преобразуване представлява изкуствена 
конструкция, той решава да извърши 
задълбочена оценка в съответствие с 
член 86н и уведомява дружеството за 
своето решение да извърши такава 
оценка и за резултата от нея.

Изменение 104

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 н – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, за целите 
на извършването на оценка дали 
презграничното преобразуване 
представлява изкуствена конструкция
по смисъла на член 86в, параграф 3, че 
компетентният орган на изходната 
държавата членка извършва 
задълбочена оценка на всички 
релевантни факти и обстоятелства и 
взема предвид най-малко следното: 
характеристики на установяването в 
държавата членка по местоназначение, в 
частност цел, отрасъл, инвестиции, 
нетен оборот и печалба или загуба, брой 
на работниците и служителите, 
структура на баланса, юрисдикция, на 

Държавите членки гарантират, за целите 
на извършването на оценка дали 
презграничното преобразуване 
представлява изкуствена конструкция, 
че компетентният орган на изходната 
държавата членка извършва 
задълбочена оценка на всички 
релевантни факти и обстоятелства и 
взема предвид най-малко следното: 
характеристики на установяването в 
държавата членка по местоназначение, в 
частност отрасъл, инвестиции, нетен 
оборот и печалба или загуба, брой на 
работниците и служителите, структура 
на баланса, юрисдикция, на която 
образуванието е местно лице за данъчни 



PE625.345v03-00 66/123 AD\1169158BG.docx

BG

която образуванието е местно лице за 
данъчни цели, активи и тяхното 
местоположение, обичайно място на 
работа на работниците и служителите и 
на специалните групи работници и 
служители, мястото, където трябва да се 
плащат социални вноски, както и 
търговските рискове, които 
преобразуваното дружество носи в 
държавата членка по местоназначение и 
в изходната държава членка.

цели, активи и тяхното местоположение, 
обичайно място на работа на 
работниците и служителите и на 
специалните групи работници и 
служители, мястото, където трябва да се 
плащат социални вноски, както и 
търговските рискове, които 
преобразуваното дружество носи в 
държавата членка по местоназначение и 
в изходната държава членка.

Изменение 105

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 н – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентният орган, посочен в 
параграф 1, реши да извърши 
задълбочена оценка, той може да 
изслуша дружеството и всички страни, 
които са представили становища 
съгласно член 86з, параграф 1, буква в) 
в съответствие с националното право. 
Компетентните органи, посочени в 
параграф 1, могат също така да 
изслушат други заинтересовани трети 
лица в съответствие с националното 
право. Компетентният орган взема 
окончателното си решение относно 
издаването на сертификат преди 
преобразуване в срок от два месеца след 
началото на задълбочената оценка.

2. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентният орган, посочен в 
параграф 1, реши да извърши 
задълбочена оценка, той може да 
изслуша дружеството и всички страни, 
които са представили становища 
съгласно член 86з, параграф 1, буква в) 
в съответствие с националното право. 
Компетентните органи, посочени в 
параграф 1, могат също така да 
изслушат други заинтересовани трети 
лица в съответствие с националното 
право. Компетентният орган взема 
окончателното си решение относно 
издаването на сертификат преди 
преобразуване в срок от три месеца 
след началото на задълбочената оценка.

Изменение 106

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 о – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентният орган на 
изходната държава членка не е съд, 
решението на компетентния орган за 
издаване или за отказ за издаване на 
сертификат преди преобразуване 
подлежи на съдебен контрол в 
съответствие с националното право. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че преди изтичането на 
определен период от време 
сертификатът преди разделяне не 
поражда действие, за да се даде 
възможност на заинтересованите страни 
да предявят иск пред компетентния съд 
и, когато е целесъобразно, да постигнат 
постановяване на временни мерки.

1. Държавите членки гарантират, че 
решението на компетентния орган за 
издаване или за отказ за издаване на 
сертификат преди преобразуване 
подлежи на съдебен контрол в 
съответствие с националното право. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че преди изтичането на 
определен период от време 
сертификатът преди разделяне не 
поражда действие, за да се даде 
възможност на заинтересованите страни 
да предявят иск пред компетентния съд 
и, когато е целесъобразно, да постигнат 
постановяване на временни мерки.

Обосновка

Не е ясно защо възможността за съдебен контрол не би трябвало да се предвиди и за 
случаите, при които сертификатът преди разделяне се издава от съд.

Изменение 107

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 о – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
решението за издаване на сертификат 
преди преобразуване се изпраща на 
органите, посочени в член 86м, 
параграф 1, както и че е налице достъп 
до решенията за издаване или за отказ за 
издаване на сертификат преди 
преобразуване посредством системата 
за взаимно свързване на регистрите, 
създадена в съответствие с член 22.

2. Държавите членки гарантират, че 
решението за издаване на сертификат 
преди преобразуване се изпраща на 
органите, посочени в член 86п, 
параграф 1, и на всички участници, 
които съгласно член 86з, параграф 1, 
буква в) са изпратили забележки в 
съответствие с националното право, 
както и че е налице достъп до 
решенията за издаване или за отказ за 
издаване на сертификат преди 
преобразуване посредством системата 
за взаимно свързване на регистрите, 
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създадена в съответствие с член 22. 

Изменение 108

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 п – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят 
национален орган, компетентен да 
контролира законосъобразността на 
презграничното преобразуване по 
отношение на тази част от процедурата, 
която се урежда от правото на държава 
членка по местоназначение, и да
одобрява преобразуването, когато то е в 
съответствие със всички приложими 
условия и с правилното изпълнение на 
всички процедури и формалности в 
държавата членка по местоназначение.

Държавите членки определят съда, 
нотариуса или друг орган, 
компетентен да контролира 
законосъобразността на презграничното 
преобразуване по отношение на тази 
част от процедурата, която се урежда от 
правото на държава членка по 
местоназначение, и одобрява 
преобразуването, когато то е в 
съответствие със всички приложими 
условия и с правилното изпълнение на 
всички процедури и формалности в 
държавата членка по местоназначение.

Обосновка

Съответствие с Директива (EС) 2017/1132 във връзка с презграничните сливания, в 
частност член 127 параграф 1.

Изменение 109

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 п – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка гарантира, че 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, може да 
подаде посочената в параграф 1 молба, 
включително всякаква информация или 
документи, изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 

Всяка държава членка гарантира, че 
дружеството, което е в процес на 
презгранично преобразуване, може да 
подаде посочената в параграф 1 молба, 
включително всякаква информация или 
документи, изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
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компетентния орган, посочен в 
параграф 1.

компетентния орган или друго лице или 
орган, на които е възложена 
обработката на подадената молба.

Обосновка

Целта на изменението е да се осигури последователност с предложението за 
директива (COM (2018) 239 final) във връзка с използването на цифрови инструменти 
и процеси в областта на дружественото право.

Изменение 110

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 п – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, в случаи на реално 
съмнение за измама, почиващо на 
разумни основания, държавите членки 
могат да изискват физическо присъствие 
пред компетентен орган на държава 
членка, когато е необходимо подаване 
на съответна информация и съответни 
документи.

Въпреки това държавите членки могат в 
обосновани изключителни случаи на 
императивни съображения от 
обществен интерес да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган или пред всяко друго 
лице или орган на държава членка, 
които работят по, извършват или 
подпомагат при оповестяването на 
информация онлайн, когато е 
необходимо подаване на съответна 
информация и съответни документи.

Изменение 111

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 п– параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат подробни 
разпоредби за онлайн оповестяване на 
документите и информацията, 
посочени в параграфи 1 и 3. Прилага се 
съответно член 13е, параграфи 3 и 4.



PE625.345v03-00 70/123 AD\1169158BG.docx

BG

Изменение 112

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 р (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 86та

Гражданска отговорност на 
членовете на административните 

или управителните органи на 
дружеството в процес на 

преобразуване

В законодателствата на държавите 
членки се предвиждат най-малкото 
правила, които уреждат 
гражданската отговорност на 
членовете на административните 
или управителните органи на 
дружеството в процес на 
презгранично преобразуване спрямо 
акционерите и кредиторите на това 
дружество, във връзка с неправомерно 
поведение от страна на членове на 
тези органи при подготовката и 
извършването на преобразуването, 
включително представянето на 
невярна декларация за местата на 
дейност, посочена в член 86д, 
параграф 2а.

Изменение 113

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 y – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват правила, 
които уреждат най-малкото 
гражданската отговорност на 

Държавите членки установяват правила, 
които уреждат най-малкото 
гражданската отговорност към 
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независимите експерти, отговарящи за 
изготвянето на докладите, посочени в 
член 86ж и член 86k, параграф 2, по 
отношение включително на 
неправомерно поведение на тези 
експерти при изпълнението на 
задълженията им.

кредиторите на независимите 
експерти, отговарящи за изготвянето на 
доклада, посочен в член 86к, параграф 
3, буква а), по отношение на 
неправомерно поведение на тези 
експерти при изпълнението на 
задълженията им. 

Обосновка

Необходимо е пояснение, че отговорността е спрямо акционерите и кредиторите.

Изменение 114

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 y – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват правила, 
които уреждат най-малкото 
гражданската отговорност на 
независимите експерти, отговарящи за 
изготвянето на докладите, посочени в 
член 86ж и член 86k, параграф 2, по 
отношение включително на 
неправомерно поведение на тези 
експерти при изпълнението на 
задълженията им.

Държавите членки установяват правила, 
които уреждат най-малкото 
гражданската отговорност на 
независимите експерти, отговарящи за 
изготвянето на доклада, посочен в член 
86к, параграф 3, буква а), по отношение 
на неправомерно поведение на тези 
експерти при изпълнението на 
задълженията им.

Изменение 115

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 86 ф – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обаче в срок от две години след 
датата, към която презграничното 
преобразуване поражда действие, 
компетентните органи получат нова 
информация за това презгранично 
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преобразуване, която поражда реално 
съмнение за измама, компетентните 
органи преразглеждат оценката на 
фактите по случая и могат да 
налагат ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции в случай на 
изкуствени конструкции.

Изменение 116

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 119 –параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) в член 119 се добавя следната 
буква:

(2а) „изкуствена конструкция“ 
означава механизъм, създаден с 
основна цел заобикаляне на 
задълженията на дружествата, 
произтичащи от законовите и 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
миноритарните акционери, 
избягването на плащания по 
социалноосигурителни схеми или 
прехвърлянето на печалби с цел 
намаляване на корпоративните 
данъчни задължения, като 
същевременно не се извършва 
съществена или действителна 
икономическа дейност в държавата 
членка по местоназначение.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/frn/TXT/?uri=celex:32017L1132)

Изменение 117

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква a а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) има доказани нарушения на 
правата на работниците и 
служителите, установено от съд или 
компетентен орган;

Изменение 118

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на дружеството е 
образувано производство за 
превантивно преструктуриране 
поради вероятността от изпадане в 
несъстоятелност;

заличава се

Изменение 119

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дружеството е било осъдено 
през последните три години за 
социална или данъчна измама, 
отклонение от данъчно облагане или 
изпиране на пари, или друго финансово 
престъпление;

Изменение 120

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 – буква в б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) в случай че някой от 
директорите на дружеството е 
обект на дисциплинарно 
производство, свързано с неговата 
професионална дейност в 
дружеството, по-специално за 
извършването на данъчни нарушения 
или престъпления, или в тази връзка 
са му наложени наказателноправни 
санкции, или пък е бил лишен от 
правото да работи като директор в 
държава членка, в която 
дружеството развива дейност;

Изменение 121

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 120 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) в член 120 се вмъква следният 
параграф 4а:

4a. Дружество, по отношение на 
което е образувано производство за 
превантивно преструктуриране 
поради вероятността от изпадане в 
несъстоятелност, подлежи на 
проверка от страна на 
компетентните органи на 
държавите членки, за да се установи 
дали неговото сливане не служи за 
преструктуриране с цел избягване на 
несъстоятелност. След проверката 
компетентните органи на 
държавите членки решават 
самостоятелно дали въпросното 
дружество може да извърши 
презгранично сливане или не.

Изменение 122



AD\1169158BG.docx 75/123 PE625.345v03-00

BG

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а а (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 122 – параграф 1 – точка 1 а) до 1 е) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) добавят се следните букви от 
лa до ле:

ла) общ оборот и общ облагаем 
оборот;

лб) наименованието на крайното 
предприятие и когато е приложимо –
списък на всички негови дъщерни 
дружества, кратко описание на 
естеството на техните дейности и 
съответното им географско 
местоположение;

лв) брой на персонала в 
еквиваленти на пълна заетост;

лг) дълготрайните активи с 
изключение на паричните средства 
или паричните еквиваленти;

лд) сумата на начисления данък 
върху дохода (за текущата година), 
която представлява признатите 
текущи данъчни разходи във връзка с 
подлежащите на облагане печалби 
или загуби през съответната 
финансова година на предприятия и 
филиали, които са местни лица за 
данъчни цели в съответната данъчна 
юрисдикция;

лe) сумата на платения данък 
върху дохода, която съответства на 
сумата на данъка върху дохода, 
платена през съответната 
финансова година от предприятия и 
филиали, които са местни лица за 
данъчни цели в съответната данъчна 
юрисдикция;

Изменение 123

Предложение за директива
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Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 122 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавя се следният параграф:

На членовете, работниците и 
служителите и кредиторите трябва 
да се даде възможност да направят 
коментари по този план. 
Коментарите се включват в 
окончателния доклад.

Изменение 124

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 122 a– параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от първата алинея, 
счетоводната датата, предвидена в 
общия план за презграничното сливане, 
е датата, от която презграничното 
сливане поражда действие, както е 
посочено в член 129, освен ако 
сливащите се дружества не определят 
друга дата с цел да се улесни процеса на 
сливане. В последния случай всяка 
счетоводна датата трябва да отговаря на 
следните изисквания:

Независимо от първата алинея, 
счетоводната датата, предвидена в 
общия план за презграничното сливане, 
е датата, от която променящото 
формата си дружество за последен 
път представя окончателния си 
финансов отчет, освен ако сливащите 
се дружества не определят друга дата с 
цел да се улесни процеса на сливане. В 
последния случай всяка счетоводна 
датата трябва да отговаря на следните 
изисквания:

Обосновка

Счетоводната дата трябва да бъде преди датата, на която сливането поражда 
действие, тъй като органите на придобиващото дружество трябва да могат да 
продължат да функционират.

Изменение 125

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 123 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) информация за техните 
действителни крайни собственици 
преди и след презграничното сливане.

Изменение 126

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 123 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
изискванията, посочени в параграфи 1 и 
3, могат да бъдат изпълнени изцяло 
онлайн, без да е необходимо лично 
явяване пред компетентен орган в 
съответната държава членка.

Държавите членки гарантират, че 
изискванията, посочени в параграфи 1 и 
3, могат да бъдат изпълнени изцяло 
онлайн, без да е необходимо лично 
явяване пред компетентен орган или 
друго лице или орган, на които е 
възложена обработката на 
подадената молба в съответната 
държава членка.

Изменение 127

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 123 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче могат в случаи 
на реално съмнение за измама, 
почиващо на разумни основания, да 
изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган.

Държавите членки обаче могат в 
обосновани изключителни случаи на 
императивни съображения от 
обществен интерес да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган или пред всяко друго 
лице или орган, които работят по, 
извършват или подпомагат при 
оповестяването на информация 
онлайн.
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Изменение 128

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 123 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат подробни 
разпоредби за онлайн оповестяване на 
документите и информацията, 
посочени в параграфи 1 и 3. Прилага се 
съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

Изменение 129

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 123 – параграф 4 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
поверителната информация, 
включително търговските тайни, не 
се разкриват на представители на 
работниците и служителите, освен 
когато това е приложимо съгласно 
националното право.

Изменение 130

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 123 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 123 a

Избягване на конфликти на интереси, 
свързани с възнаграждението на 
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ръководството

За да се избегне конфликт на 
интереси между членовете на 
управителния или административния 
орган и интересите на дружеството, 
в светлината на член 1a (нов) от 
настоящата директива, те нямат 
право да се възползват финансово от 
сливането под формата на 
увеличаване на цената на акциите в 
пакета на тяхното (променливо) 
възнаграждение или на бонуси, които 
се изплащат в процеса на сливането. 
При всяко възнаграждение, което се 
изплаща на членовете на 
управителния или административния 
орган в акции на дружеството през 
първата година след сливането, 
увеличението на курса на акциите 
поради сливането се приспада от 
изплащаната на управителния орган 
сума, при което като референтна 
стойност служи курсът на акциите 
на датата, на която сливането за 
първи път е оповестено публично.

Изменение 131

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете и 
работниците и служителите

Обосновка

С оглед на ефективността е по-уместно докладите от управителния или 
административния орган да бъдат обобщени в един доклад, още повече че и до двата 
доклада във всички случаи трябва да се осигури достъп както на членовете, така и на 
работниците и служителите.
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Изменение 132

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) последиците от 
презграничното сливане за защитата 
на трудовите правоотношения;

Изменение 133

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) всяка съществена промяна в 
условията на заетост, включително 
колективни трудови договори и 
местата на дейност на 
дружествата;

Изменение 134

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) формата под която 
факторите, посочени в букви а), де) и 
дв), засягат и дъщерни дружества на 
сливащите се дружества.

Изменение 135

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9



AD\1169158BG.docx 81/123 PE625.345v03-00

BG

Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Към доклада, посочен в 
параграф 1 от настоящия член, се 
прилага декларация на управителния 
или административния орган на 
всяко едно от сливащите се 
дружества относно местата на 
дейност след презграничното сливане, 
включително информация за 
частичното или пълното 
продължаване на дейността в 
изходната държава членка и – при 
съответни обстоятелства –
информация дали дейността се 
продължава само в изходната 
държава членка.

Изменение 136

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете на всяко от 
сливащите се дружества поне един 
месец преди датата на общото събрание, 
посочено в член 126. Докладът се 
предоставя също така по подобен 
начин на разположение на 
представителите на работниците и 
служителите на всяко от сливащите 
се дружества, или, когато няма 
такива представители, на самите 
работници и служители. Когато обаче 
в съответствие с член 126, параграф 3 не 
се изисква одобрение на сливането от 
общото събрание на придобиващото 
дружество, докладът се предоставя най-
малко един месец преди датата на 

3. Докладът се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете, на
професионалните съюзи и на 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството  
или когато няма такива 
представители, на самите 
работници и служители на всяко от 
сливащите се дружествапоне два месеца 
преди датата на общото събрание, 
посочено в член 126.  Когато обаче в 
съответствие с член 126, параграф 3 не 
се изисква одобрение на сливането от 
общото събрание на придобиващото 
дружество, докладът се предоставя най-
малко един месец преди датата на 
общото събрание на другото сливащо се 



PE625.345v03-00 82/123 AD\1169158BG.docx

BG

общото събрание на другото сливащо се 
дружество или другите сливащи се 
дружества.

дружество или другите сливащи се 
дружества.

Изменение 137

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако управителният или 
административният орган на едно 
или повече сливащи се дружества 
получи своевременно становище от 
представителите на техните 
работници и служители или когато 
няма такива представители, от 
самите работници и служители, в 
съответствие с националното право, 
членовете биват информирани за 
становището и то се добавя към този 
доклад. 

Изменение 138

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Докладът, посочен в параграф 
1, обаче не необходим, ако всички 
членове на сливащите се дружества 
са се съгласили това изискване да
отпадне.“;

заличава се

Изменение 139

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако обаче сливащите се 
дружества и техните дъщерни 
дружества, ако има такива, нямат 
други работници и служители освен 
онези, които са част от 
управителния или административния 
орган, докладът може да се ограничи 
до посочените в параграф 2, букви а), 
б), в), г)и д) фактори.

Изменение 140

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 124 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Представянето на доклада не 
засяга приложимите права на 
информиране и консултиране и 
процедурите, образувани на 
национално равнище в резултат от
прилагането на директиви 
2001/23/ЕО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО.

Изменение 141

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Директива (ЕС) 2017/1132
„Член 124a

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се
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Изменение 142

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 125 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В член 125, параграф 1 се добавя 
следната втора алинея:

заличава се

„При оценката на независимостта на 
експерта държавите членки вземат 
предвид рамката, установена в 
членове 22 и 22б от Директива 
2006/43/ЕО.“;

Изменение 143

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 125

Текст в сила Изменение

(11a) Член 125 се заменя със 
следното:

Доклад от независими експерти „Проверка от компетентни органи

1. За всяко сливащо се дружество се 
съставя доклад от независими 
експерти, който се предоставя на 
членовете не по-късно от един месец
преди датата на общото събрание, 
упоменато в член 126. Експертите 
могат да бъдат физически или 
юридически лица съгласно 
националното законодателство на 
всяка държава членка.

Държавите членки гарантират, че се 
изготвя доклад за оценка от 
компетентните органи за всяко от 
сливащите се дружества не по-късно 
от два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 126. По 
обща молба на дружествата 
компетентният орган може да бъде в 
държавата членка на едно от 
сливащите се дружества или на 
създаденото вследствие на 
презграничното сливане дружество.

2. Като алтернатива на експертите, 
които действат от името на всяко от 
сливащите се дружества, общият план 
на презграничното сливане може да 
бъде проверяван от един или повече 

2. Компетентният орган има право 
да получава от всяко от сливащите се 
дружества цялата информация, която 
смята за необходима за извършване на 
своята проверка. Компетентният 
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независими експерти, назначени за 
тази цел, въз основа на общо искане 
на дружествата, от съдебен или 
административен орган в държавата 
членка на едно от сливащите се 
дружества или формираното в 
резултат на презграничното сливане 
дружество или одобрени от този 
орган, които съставят единен писмен 
доклад, предназначен за всички 
членове.

орган също така има право да приема 
забележки и становища на 
представителите на работниците и 
служителите на участващите в 
сливането дружества или ако няма 
такива, от самите работници и 
служители, а също и от кредиторите 
и членовете на дружеството.

3. Докладът от експертите включва 
най-малко подробностите, 
предвидени в член 96, параграф 2. 
Експертите имат право да изискват 
от всяко от сливащите се дружества 
информация, която считат за 
необходима за изпълнението на
задълженията си.

3. Компетентният орган изготвя 
писмен доклад, съдържащ най-малко 
следното:

a) подробна оценка на точността 
на докладите и информацията, 
предоставени от дружеството, 
което е в процес на презгранично 
сливане;

б) описание на всички 
фактически елементи за извършване 
на задълбочена оценка относно това 
дали планираното презгранично 
сливане представлява изкуствена 
конструкция съгласно настоящата 
директива;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=BG)

Изменение 144

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 126 a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
всеки член, който е приел 
предложението за паричното 
обезщетение, посочено в параграф 3, но 

6. Държавите членки гарантират, че 
всеки член, който е приел 
предложението за паричното 
обезщетение, посочено в параграф 3, но 



PE625.345v03-00 86/123 AD\1169158BG.docx

BG

който счита, че определеният размер на 
паричното обезщетение не е адекватен, 
има право да поиска преизчисляване на 
размера на предлаганото паричното 
обезщетение от национален съд в срок 
от един месец от приемането на 
предложението.

който счита, че определеният размер на 
паричното обезщетение не е адекватен, 
има право да поиска преизчисляване на 
размера на предлаганото паричното 
обезщетение от национален съд или 
чрез арбитраж в срок от един месец от 
приемането на предложението.

Изменение 145

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 126 б – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) когато сливащите се 
дружества оповестят заедно с плана 
за презграничното сливане доклад от 
независим експерт, в който се 
заключава, че не съществува разумна 
вероятност правата на кредиторите 
да бъдат накърнени неправомерно. 
Независимият експерт следва да се 
назначи или одобри от компетентния 
орган и да отговаря на изискванията, 
определени в член 125, параграф 1.

заличава се

Изменение 146

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква – а (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 127 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Всяка държава членка определя съда, 
нотариуса или друг орган, компетентни 
да контролират законосъобразността на 
презграничното сливане по отношение 
на тази част от процедурата, която 
засяга всяко сливащо се дружество, 

„1. Всяка държава членка определя 
съда, нотариуса или друг орган, 
компетентни да контролират 
законосъобразността на презграничното 
сливане по отношение на тази част от 
процедурата, която засяга всяко 
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регулирано съгласно националното ѝ 
законодателство.

сливащо се дружество, регулирано 
съгласно националното ѝ 
законодателство. Държавите членки 
гарантират, че компетентният 
орган няма да разреши 
презграничното сливане, ако 
установи, след като е разгледал 
конкретния случай и е взел предвид 
всички факти и обстоятелства от 
значение, че то представлява 
изкуствена конструкция. “

Изменение 147

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква а
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 127 – параграф 1 – алинея 1а и 1б

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Държавите членки гарантират, че 
сливащите се дружества могат да 
подадат молбата за получаване на 
сертификат преди сливане, включително 
всякаква информация или документи, 
изцяло онлайн, без да е необходимо 
лично явяване пред компетентния орган, 
посочен в параграф 1.

„Държавите членки гарантират, че 
сливащите се дружества могат да 
подадат молбата за получаване на 
сертификат преди сливане, включително 
всякаква информация или документи, 
изцяло онлайн, без да е необходимо 
лично явяване пред компетентния орган
или друго лице или орган, на които е 
възложена обработката на 
подадената молба, посочен в параграф 
1.

Въпреки това, в случаи на реално 
съмнение за измама, почиващо на
разумни основания, държавите членки 
могат да изискват физическо присъствие 
пред компетентен орган, когато е 
необходимо подаване на съответна 
информация и съответни документи.

Въпреки това държавите членки могат в 
обосновани изключителни случаи на 
императивни съображения от
обществен интерес да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган или пред всяко друго 
лице или орган, които работят по, 
извършват или подпомагат при 
оповестяването на информация 
онлайн, когато е необходимо подаване 
на съответна информация и съответни 
документи. Държавите членки 
приемат подробни разпоредби за 
онлайн оповестяване на актовете и 
информацията, посочени в параграфи 
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1 и 3. Прилага се съответно член 13е, 
параграфи 3 и 4. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/frn/TXT/?uri=celex:32017L1132)

Изменение 148

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 128 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. Всяка държава членка гарантира, 
че всяко от сливащите се дружества 
може да подаде молбата, включително 
всякаква информация и документи, за 
изпълнение на процедурата, посочена в 
параграф 1, изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентен орган.

„3. Всяка държава членка гарантира, 
че всяко от сливащите се дружества 
може да подаде молбата, включително 
всякаква информация и документи, за 
изпълнение на процедурата, посочена в 
параграф 1, изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентен орган или друго лице или 
орган, на които е възложена 
обработката на подадената молба.

В случаи на реално съмнение за 
измама, почиващо на разумни 
основания, държавите членки могат 
обаче да вземат мерки, съгласно 
които е възможно да се изисква 
физическо присъствие пред 
компетентен орган на държава членка, в 
която е необходимо да се подадат 
съответната информация и съответните 
документи.

Държавите членки могат обаче в 
обосновани изключителни случаи на
императивни съображения от 
обществен интерес да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган или пред всяко друго 
лице или орган на държава членка, 
които работят по, извършват или 
подпомагат при оповестяването на 
информация онлайн, когато е 
необходимо да се подадат съответната 
информация и съответните документи. 
Държавите членки приемат подробни 
разпоредби за онлайн оповестяване на 
документите и информацията, 
посочени в параграфи 1 и 3. Прилага се 
съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

Изменение 149

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват правила, 
които уреждат гражданската 
отговорност на независимите експерти, 
отговарящи за изготвянето на доклада, 
посочен в член 125 и член 126б, 
параграф 2, буква а), по отношение 
включително на неправомерно 
поведение на тези експерти при 
изпълнението на задълженията им.“;

Държавите членки установяват правила, 
които уреждат гражданската 
отговорност към кредиторите на 
независимите експерти, отговарящи за 
изготвянето на доклада, посочен в член 
126б, параграф 2, буква а), по 
отношение включително на 
неправомерно поведение на тези 
експерти при изпълнението на 
задълженията им.

Изменение 150

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19 a (нова)
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 133 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) вмъква се следният член 133б:

Член 133б

Гражданска отговорност на 
членовете на административните 

или управителните органи на 
дружествата, които се сливат

В законодателствата на държавите 
членки се предвиждат най-малкото 
правила, които уреждат 
гражданската отговорност на 
членовете на административните 
или управителните органи на 
дружествата, които са в процес на 
презгранично сливане, спрямо 
акционерите и кредиторите на тези 
дружества, във връзка с неправомерно 
поведение от страна на членове на 
тези органи при подготовката и 
извършването на сливането, 
включително представянето на 
невярна декларация за местата на 
дейност, посочена член 124, 
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параграф 2а.

Изменение 151

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 б – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „изкуствена конструкция“ 
означава механизъм, създаден с 
основна цел заобикаляне на 
задълженията на дружествата, 
произтичащи от законовите и 
договорните права на работниците и 
служителите, кредиторите или 
миноритарните акционери, 
избягването на плащания по 
социалноосигурителни схеми или 
прехвърлянето на печалби с цел 
намаляване на корпоративните 
данъчни задължения, като 
същевременно не се извършва 
съществена или действителна 
икономическа дейност в държавата 
членка по местоназначение.

Изменение 152

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 г - параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на дружеството 
е образувано производство за 
превантивно преструктуриране 
поради вероятността от изпадане в 
несъстоятелност;

заличава се

Обосновка

Общото изключване на преобразуване или разделяне на дружества, по отношение на 
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които е образувано производство за преструктуриране, отива твърде далече, тъй 
като преобразуването или разделянето само по себе си може да послужи на целта за 
преструктуриране/избягване на несъстоятелност.

Изменение 153

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 г – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Дружество, по отношение на 
което е образувано производство за 
превантивно преструктуриране 
поради вероятността от изпадане в 
несъстоятелност, подлежи на 
проверка от страна на 
компетентните органи на 
държавите членки, за да се установи 
дали неговото разделяне не служи за 
преструктуриране и избягване на 
несъстоятелност. След проверката 
компетентните органи на 
държавите членки решават 
самостоятелно дали въпросното 
дружество може да извърши 
презгранично разделяне или не.

Обосновка

Общото изключване на преобразуване или разделяне на дружества, по отношение на 
които е образувано производство за преструктуриране, отива твърде далече, тъй 
като преобразуването или разделянето само по себе си може да послужи на целта за 
преструктуриране/избягване на несъстоятелност.

Изменение 154

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 г – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. Държавата членка на 
разделяното дружество гарантира, че 
компетентният орган не разрешава 
разделянето, когато този орган 
установи, след като е разгледал 
конкретния случай и е взел предвид 
всички релевантни факти и 
обстоятелства, че разделянето 
представлява изкуствена конструкция, 
насочена към получаването на 
неоправдани данъчни предимства или 
към неправомерно накърняване на 
законовите или договорните права на 
работниците и служителите, 
кредиторите или членовете.

3. Държавата членка на 
разделяното дружество гарантира, че 
компетентният орган не разрешава 
разделянето, когато този орган 
установи, след като е разгледал 
конкретния случай и е взел предвид 
всички релевантни факти и 
обстоятелства, че разделянето 
представлява изкуствена конструкция.
Дружеството, което е в процес на 
презграничното разделяне, доказва въз 
основа на удостоверими обективни 
фактори, че действително се стреми 
към установяване и извършване 
значителна и реална стопанска 
дейност в държавата членка по 
местоназначение.

Предполага се, че дружеството, 
което извършва презграничното 
разделяне, действително се е 
установило и осъществява реална 
стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение, когато 
прехвърля централната си 
администрация или основното място 
на стопанска дейност в държавата 
членка по местоназначение.

Изменение 155

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 г – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Изходните държави членки 
могат към момента на 
презграничното разделяне на 
дружеството да облагат с данък 
нереализираната капиталова печалба. 
В този случай дружеството може да 
направи избор между незабавно 
плащане на сумата, на която възлиза 
данъкът, или разсроченото ѝ плащане 
заедно с лихвите съгласно 
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приложимите разпоредби на 
националното право. Ако 
дружеството избере втория вариант, 
изходната държава членка може да 
изиска предоставянето на банкова 
гаранция.

Изменение 156

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 д – параграф 1 – букви с а до с ж (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

сa) общ оборот и общ облагаем 
оборот;

сб) информация за прехвърлянето 
на централното управление или 
основното място на дейност;

св) наименованието на 
дружеството майка и евентуално 
списък на всичките му дъщерни 
дружества, кратко описание на вида 
на тяхната дейност и съответното 
им географско местоположение;

сг) броя на персонала в 
еквиваленти на пълна заетост; 

сд) дълготрайните активи с 
изключение на паричните средства 
или паричните еквиваленти;

сe) сумата на начисления данък 
върху дохода (за текущата година), 
която представлява признатите 
текущи данъчни разходи във връзка с 
подлежащите на облагане печалби 
или загуби през съответната 
финансова година на предприятия и 
филиали, които са местни лица за 
данъчни цели в съответната данъчна 
юрисдикция;

сж) сумата на платения данък 
върху дохода, която представлява 
сумата на данъка върху дохода, 
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платена през съответната 
финансова година от предприятия и 
филиали, които са местни лица за 
данъчни цели в съответната 
юрисдикция; 

Изменение 157

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 д – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В допълнение към официалните 
езици на държавите членки на 
дружествата правоприемници и 
разделяното дружество, държавите 
членки разрешават на дружествата да 
използват език, обичайно използван в 
сферата на международния бизнес и 
финанси, за изготвянето на плана за 
трансграничното разделяне, както и на 
всички други свързани документи. 
Държавите членки определят кой език 
ще има предимство в случай на 
несъответствия между различните 
езикови версии на тези документи.

4. В допълнение към официалните 
езици на държавите членки на 
дружествата правоприемници и 
разделяното дружество, държавите 
членки разрешават на дружествата да 
използват език, обичайно използван в 
сферата на международния бизнес и 
финанси, за изготвянето на плана за 
трансграничното разделяне, както и на 
всички други свързани документи. 
Държавите членки определят кой език 
ще има предимство в случай на 
несъответствия между различните 
езикови версии на тези документи. На 
членовете, работниците и 
служителите и кредиторите трябва 
да се даде възможност да направят 
коментари по този план. 
Коментарите се включват в 
окончателния доклад.

Изменение 158

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 е – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Счетоводната датата, предвидена в 
плана за презграничното разделяне, е 

Счетоводната дата, предвидена в плана 
за презграничното разделяне, е датата, 
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датата, от която презграничното 
разделяне поражда действие, както е 
посочено в член 160у, освен ако 
дружеството не определи друга дата с 
цел да се улесни процеса на разделяне.

на която дружеството, което е в 
процес на разделяне, за последен път 
представя окончателния си финансов 
отчет, освен ако дружеството не 
определи друга дата с цел да се улесни 
процеса на разделяне.

Обосновка

Счетоводната дата трябва да бъде преди датата, на която разделянето поражда 
действие, тъй като органите на полученото в резултат дружество трябва да могат 
да продължат да функционират.

Изменение 159

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доклад от управителния или
административния орган до членовете

Доклад от управителния или 
административния орган до членовете и 
до работниците и служителите

Обосновка

С оглед на ефективността е по-уместно докладите от управителния или 
административния орган да бъдат обобщени в един доклад, още повече че и до двата 
доклада във всички случаи трябва да се осигури достъп както на членовете, така и на 
работниците и служителите.

Изменение 160

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество изготвя доклад, 
в който се разясняват и обосновават 

1. Управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество изготвя доклад, 
в който се разясняват и обосновават 
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правните и икономическите аспекти на 
презграничното разделяне.

правните и икономическите аспекти на 
презграничното разделяне, както и 
отраженията върху работниците и 
служителите.

Обосновка

Докладът цели не само да се защитят интересите на акционерите, а би могъл да бъде 
от полза и при оценката дали е създадена изкуствена конструкция с цел придобиване 
на неоправдани данъчни предимства или нарушаване на правата на работниците и 
служителите, кредиторите или миноритарните акционери, въз основа на 
законодателните разпоредби, както и договорните права съгласно член 86в, 
параграф 3 и член 160г, параграф 3.

Изменение 161

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация относно
последиците от 
презграничноторазделяне за бъдещата 
стопанска дейност на дружествата 
правоприемници и, в случай на 
частично разделение, на разделяното 
дружество, както и за стратегическия 
план на ръководството“;

a) мотивите за и последиците от 
презграничното разделяне за бъдещата 
стопанска дейност на дружествата 
правоприемници и, в случай на 
частично разделение, на разделяното 
дружество, както и за стратегическия 
план на ръководството;

Изменение 162

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) последиците от 
презграничното разделяне за 
защитата на трудовите 
правоотношения;
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Изменение 163

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) всички съществени промени в 
условията на заетост и местата на 
дейност на дружествата;

Изменение 164

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) дали факторите, посочени в 
букви а), да) и дб), също се отнасят до 
дъщерни дружества на разделяното 
дружество. 

Изменение 165

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Към доклада, посочен в 
параграф 1 от настоящия член, се 
прилага декларация на управителния 
или административния орган на 
дружеството относно местата на 
дейност след презграничното 
разделяне, включително информация 
за частичното или пълното 
продължаване на дейността в 
изходната държава членка и – при 
съответни обстоятелства –
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информация дали дейността се 
продължава само в изходната 
държава членка.

Обосновка

Допълнителната декларация ще улесни правилната оценка от страна на органите с 
цел предотвратяване на изкуствени конструкции, които се създават за придобиване 
на неоправдани данъчни предимства или за нарушаване на правата на работниците и 
служителите, кредиторите или миноритарните акционери. Тя е в съответствие със 
и в подкрепа на облагането с данък на капиталовата печалба в случай на прехвърляне 
на активи, на юрисдикция, на която дружеството е местно лице за данъчни цели, или 
на място на стопанска дейност, според предвиденото в Директива (EС) 2016/1164 на 
Съвета от 12 юли 2016 г.

Изменение 166

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете на 
разделяното дружество поне два месеца 
преди датата на общото събрание, 
упоменато в член 160к. Докладът се 
предоставя също така по подобен 
начин на разположение на 
представителите на работниците и
служителите на разделяното 
дружество, или, когато няма такива 
представители, на самите работници 
и служители.

3. Докладът, посочен в параграф 1 
от настоящия член, се предоставя, най-
малкото по електронен път, на 
разположение на членовете, 
синдикалните организации и 
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, или
ако няма такива представители, на 
самите работници и служители на 
разделяното дружество поне два месеца 
преди датата на общото събрание, 
упоменато в член 160к.. 

Изменение 167

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество получи 
своевременно становище от 
представителите на неговите 
работници и служители или когато 
няма такива представители, от 
самите работници и служители, в 
съответствие с националното право, 
членовете биват информирани за 
становището и то се добавя към 
доклада.

Изменение 168

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Докладът, посочен в параграф 
1, обаче не е необходим, ако всички 
членове на разделяното дружество са 
се съгласили да отпадне изготвянето 
на този документ.

заличава се

Изменение 169

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако обаче дружеството, което 
е в процес на разделяне, и всички 
негови дъщерни дружества, ако има 
такива, нямат други работници и 
служители освен тези, принадлежат 
към управителния или 
административния орган, докладът 
може да се ограничи до посочените в 
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параграф 2, букви а), б), в) и д) 
фактори.

Изменение 170

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ж – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Настоящият член не засяга 
приложимите права на информиране 
и консултиране и процедурите, 
образувани на национално равнище 
след изпълнението на 
директиви 2001/23/EО, 2002/14/ЕО или 
2009/38/ЕО.

Изменение 171

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 з:

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Обосновка

Заличава се, тъй като член 160з е включен в член 160ж.

Изменение 172

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка от независим експерт Проверка от компетентния орган
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Изменение 173

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При спазване на предвиденото в 
параграф 6 от настоящия член
държавите членки гарантират, че 
разделяното дружество подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 160о, параграф 1, 
поне два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 160к, за 
назначаване на експерт, който да 
извърши проверка и оценка на плана за 
презграничното разделяне и на 
докладите, посочени в членове 160ж и 
160з.

Държавите членки гарантират, че 
разделяното дружество подава молба до 
компетентния орган, определен в 
съответствие с член 160 о, параграф 1, 
поне два месеца преди датата на общото 
събрание, упоменато в член 160 к. При 
спазване на предвиденото в параграф 6 
от настоящия член компетентният 
орган извършва проверка и оценка на 
плана за презграничното разделяне и на 
докладите, посочени в член 160ж.

Обосновка

Директива (EС) 2017/1132 досега не предвижда срок за подаване на молба за 
назначаване на експерт. Тук също сроковете трябва да се хармонизират.

Изменение 174

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към молбата за назначаване на 
експерт се прилагат следните 
документи:

Към молбата до компетентния орган
се прилагат следните документи:

Изменение 175

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
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Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) докладите, посочени в членове
160ж и 160з.

б) доклада, посочен в член 160ж.

Изменение 176

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган назначава 
независим експерт в срок от пет 
работни дни от получаването на 
молбата, посочена в параграф 1, плана и 
докладите. Експертът е независим от 
разделяното дружество и може да 
бъде физическо или юридическо лице в 
зависимост от законодателството 
на съответната държава членка. При 
оценката на независимостта на 
експерта държавите членки вземат 
предвид рамката, установена в 
членове 22 и 22 б от Директива 
2006/43/ЕО.

2. Компетентният орган започва 
обработката на молбата, посочена в 
параграф 1, в срок от десет работни 
дни след получаване на плана и 
докладите.

Изменение 177

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Експертът изготвя писмен 
доклад, съдържащ най-малко следното:

3. След провеждане на 
консултации с трети страни, които 
проявяват обоснован интерес към 
разделянето на дружеството, 
компетентният орган изготвя писмен 
доклад, съдържащ най-малко следното:
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Изменение 178

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 3 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подробна оценка на точността на 
докладите и информацията, 
предоставени от дружеството;

д) подробна оценка на точността на 
докладите и информацията, 
предоставени от дружеството, по 
отношение както на формата, така 
и на съдържанието;

Изменение 179

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на всички фактически 
елементи, от които се нуждае 
компетентният орган, определен в 
съответствие с член 160о, параграф 1, за 
да извърши задълбочена оценка относно 
това дали планираното презгранично 
разделяне представлява изкуствена 
конструкция съгласно член 160п, като 
това описание включва най-малко 
следното: характеристиките на 
установяването в съответната държава 
членка, включително намерението, 
сектора, инвестициите, нетния оборот и 
печалбите или загубите, броя на 
работниците и служителите, 
структурата на баланса, данъчната 
регистрация, активите и тяхното 
местоположение, обичайното място на 
работа на работниците и служителите и 
на специфични групи работници и 
служители, мястото, където се дължат 
социалноосигурителните вноски, и 

е) описание на всички фактически 
елементи в съответствие с член 160о, 
параграф 1, за да извърши задълбочена 
оценка относно това дали планираното 
презгранично разделяне представлява 
изкуствена конструкция съгласно 
член 160п, като това описание включва 
най-малко следнотонай-малко следното: 
характеристиките на установяването в 
съответната държава членка, 
включително намерението, сектора, 
инвестициите, нетния оборот и 
печалбите или загубите, броя на 
работниците и служителите, 
структурата на баланса, данъчната 
регистрация, активите и тяхното 
местоположение, обичайното място на 
работа на работниците и служителите и 
на специфични групи работници и 
служители, мястото, където се дължат 
социалноосигурителните вноски,
въздействието върху 
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възможните търговски рискове, които 
трябва да бъдат поети от разделяното 
дружество в държавата членка на това 
дружество и в държавите членки на 
дружествата правоприемници.

професионалното пенсионно 
осигуряване на работниците и 
служителите и възможните търговски 
рискове, които трябва да бъдат поети от 
разделяното дружество в държавата 
членка на това дружество и в държавите 
членки на дружествата 
правоприемници.

Изменение 180

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
независимият експерт има право да 
получи от разделяното дружество 
цялата релевантна информация и всички 
документи и да извършва всички 
необходими проучвания за проверка на 
всички елементи на плана или 
докладите на ръководството. 
Независимият експерт има също 
така право да получава забележки и 
становища от представителите на 
работниците и служителите на 
дружеството, или, когато няма такива 
представители, от самите работници и 
служители, както и от кредиторите и 
членовете на дружеството.

4. Държавите членки гарантират, че
компетентният орган получава от 
разделяното дружество цялата 
релевантна информация и всички 
документи и извършва всички 
необходими проучвания за проверка на 
всички елементи на плана или доклада
на ръководството. Освен това 
компетентният орган може, когато
е необходимо, да отправя запитвания 
към компетентния орган на 
държавите членки по 
местоназначение и има право да 
получава забележки и становища от
синдикалните организации,
представителите на работниците и 
служителите на дружеството, или, 
когато няма такива представители, от 
самите работници и служители, както и 
от кредиторите и членовете на 
дружеството. Те се включват в 
приложение към доклада.

Изменение 181

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 и – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
информацията, предоставена на 
независимия експерт, може да бъде 
използвана само за целите на 
изготвянето на доклада и че 
поверителна информация, включително 
търговски тайни, не се разкрива. 
Когато е целесъобразно, експертът 
може да представи отделен 
документ, съдържащ поверителна 
информация, на компетентния орган, 
определен в съответствие с член 160о, 
параграф 1, като този отделен 
документ се предоставя на 
разположение само на разделяното 
дружество и не се разкрива на трети 
лица.

5. Държавите членки гарантират, че 
информацията и становищата, 
предоставени на компетентния 
орган, могат да бъдат използвани
само за целите на изготвянето на 
доклада и че поверителна информация, 
включително търговски тайни, не се 
разкрива. 

Изменение 182

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 й – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклада на независимия 
експерт, посочен в член 160и, в 
случаите, когато такъв доклад е 
приложим;

б) доклада на компетентния 
орган, посочен в член 160и;

Изменение 183

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 й – параграф 3 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) информация за техните 
действителни крайни собственици 
преди и след презграничното 
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разделяне.

Изменение 184

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 й – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
изискванията, посочени в параграфи 1 и 
3, могат да бъдат изпълнени изцяло 
онлайн, без да е необходимо лично 
явяване пред компетентен орган на 
съответната държава членка.

Държавите членки гарантират, че 
изискванията, посочени в параграфи 1 и 
3, могат да бъдат изпълнени изцяло 
онлайн, без да е необходимо лично 
явяване пред компетентен орган или 
друго лице или орган на съответната 
държава членка, на които е възложена 
обработката на подадената молба.

Обосновка

Целта на изменението е да се осигури последователност с предложението за 
директива (COM (2018) 239 final) във връзка с използването на цифрови инструменти 
и процеси в областта на дружественото право.

Изменение 185

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 й – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче могат в случаи 
на реално съмнение за измама, 
почиващо на разумни основания, да 
изискват физическо присъствие пред 
компетентен орган.

Държавите членки обаче могат в 
обосновани изключителни случаи на 
императивни съображения от 
обществен интерес да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган или пред всяко друго 
лице или орган, които работят по, 
извършват или подпомагат при 
оповестяването на информация 
онлайн.
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Обосновка

Терминът „съмнение за измама“ има различно значение в различните държави членки. 
Не е сигурно, че предложеният член обхваща всички възможни ситуации.

Изменение 186

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 й – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат подробни 
разпоредби за онлайн оповестяване на 
документите и информацията, 
посочени в параграфи 1 и 3. Прилага се 
съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

Изменение 187

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 й – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки 
гарантират, че поверителната 
информация, включително 
търговските тайни, не се разкриват 
на представители на работниците и 
служителите, освен когато това е 
приложимо съгласно националното 
право.

Изменение 188

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 м – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
изискват управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество да представи, 
като част от плана за презграничното 
разделяне, посочен в член 160д, 
декларация, която отразява точно 
финансовото състояние на дружеството. 
В декларацията се посочва, че въз 
основа на информацията, с която 
разполага към датата на тази 
декларация, и след като е извършил 
разумни проучвания, управителният или 
административният орган на 
дружеството не знае за причина, поради 
която дадено дружеството 
правоприемник и, в случай на частично 
разделяне, разделяното дружество, да не 
бъдат в състояние, след като 
разделянето породи действие, да 
изпълнят задълженията, които са им 
разпределени съгласно плана за 
презграничното разделяне, когато тези 
задължения станат изискуеми. 
Декларацията се представя не по-рано 
от един месец преди оповестяването на 
плана за презграничното разделяне в 
съответствие с член 160й.

1. Управителният или 
административният орган на 
разделяното дружество представя, като 
част от плана за презграничното 
разделяне, посочен в член 160д, 
декларация, която отразява точно 
финансовото състояние на дружеството. 
В декларацията се посочва, че въз 
основа на информацията, с която 
разполага към датата на тази 
декларация, и след като е извършил 
разумни проучвания, управителният или 
административният орган на 
дружеството не знае за причина, поради 
която дадено дружеството 
правоприемник и, в случай на частично 
разделяне, разделяното дружество, да не 
бъдат в състояние, след като 
разделянето породи действие, да 
изпълнят задълженията, които са им 
разпределени съгласно плана за 
презграничното разделяне, когато тези 
задължения станат изискуеми. 
Декларацията се представя не по-рано 
от един месец преди оповестяването на 
плана за презграничното разделяне в 
съответствие с член 160й.

Изменение 189

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 м – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
кредиторите, които са 
неудовлетворени от защитата на 
своите интереси, предвидена в плана 
за презграничното разделяне съгласно 
член 160д, могат да се обърнат към 
съответния административен или 
съдебен орган, за да получат подходящи 

2. Държавите членки гарантират, че 
кредиторите могат да се обърнат към 
съответния административен или 
съдебен орган, за да получат подходящи 
гаранции, в срок от един месец от 
оповестяването, посочено в член 160 й, 
ако считат, че правата им са 
накърнени въпреки предвидената в 
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гаранции, в срок от един месец от 
оповестяването, посочено в член 160й.

член 160 д защита на техните 
интереси.

Обосновка

Понятието „неудовлетворени“ дава възможност за субективна оценка от страна на 
кредиторите. За предпочитане е използването на обективно проверимото понятие 
„накърнени права“.

Изменение 190

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 м – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато дружеството оповестява 
заедно с плана за преобразуването 
доклад от независим експерт, в който се 
заключава, че не съществува разумна 
вероятност правата на кредиторите да 
бъдат накърнени неправомерно. 
Независимият експерт следва да се 
назначи или одобри от компетентния 
орган и да отговаря на изискванията, 
определени в член 160и, параграф 2;

a) когато дружеството оповестява 
заедно с плана за преобразуването 
доклад от независим експерт, в който се 
заключава, че не съществува разумна 
вероятност правата на кредиторите да 
бъдат накърнени неправомерно. 
Независимият експерт следва да се 
назначи или одобри от компетентния 
орган и е независим от дружеството, 
което извършва презгранично 
преобразуване; той не е в положение 
на конфликт на интереси и може да 
бъде физическо или юридическо лице, 
в зависимост от законодателството 
на изходната държава членка;

Изменение 191

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 н – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въпреки това действащите 
правила за участие на работниците и 
служителите, ако са налице такива 

2. Въпреки това действащите 
правила за участие на работниците и 
служителите, ако са налице такива 
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правила, в държавата членка, в която се 
намира седалището на дружеството, 
образувано в резултат на 
презграничното разделяне, не се 
прилагат, когато разделяното дружество 
в период от шест месеца преди 
публикуването на плана за 
презграничното разделяне, посочен в 
член 160д от настоящата директива, има 
среден брой работници и служители, 
равен на четири пети от приложимия 
праг, предвиден в правото на държавата 
членка на разделяното дружество и 
задействащ участието на работниците и 
служителите по смисъла на член 2, 
буква к) от Директива 2001/86/ЕО, или 
когато националното право, приложимо 
по отношение на всяко дружество 
правоприемник:

правила, в държавата членка, в която се 
намира седалището на дружеството, 
образувано в резултат на 
презграничното разделяне, не се 
прилагат, когато разделяното дружество 
в период от шест месеца преди датата 
на предоставяне на разположение на 
плана за презграничното разделяне, 
посочен в член 160д от настоящата 
директива, има среден брой работници и 
служители, равен на четири пети от 
приложимия праг, предвиден в правото 
на държавата членка на разделяното 
дружество и задействащ участието на 
работниците и служителите по смисъла 
на член 2, буква к) от Директива 
2001/86/ЕО, или когато националното 
право, приложимо по отношение на 
всяко дружество правоприемник:

Изменение 192

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
националния орган, компетентен да 
контролира законосъобразността на 
през граничните разделяния по 
отношение на тази част от процедурата, 
която се урежда от правото на 
държавата членка на разделяното 
дружество и да издаде сертификат 
преди разделяне, удостоверяващ 
спазването на всички съответни условия 
и правилното изпълнение на всички 
процедури и формалности в тази 
държава членка.

1. Държавите членки определят 
съда, нотариуса или друг орган, 
компетентен да контролира 
законосъобразността на 
презграничното разделяния по 
отношение на тази част от процедурата, 
която се урежда от правото на 
държавата членка на разделяното 
дружество, и да издаде сертификат 
преди разделяне, удостоверяващ 
спазването на всички съответни условия 
и правилното изпълнение на всички 
процедури и формалности в тази 
държава членка.

Обосновка

Съответствие с Директива (EС) 2017/1132 относно презграничните сливания, в 
частност член 127 параграф 1.
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Изменение 193

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о - параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приложимите в съответния 
случай доклади, посочени в членове 
160ж, 160з и 160и;

б) докладите, посочени в членове 
160ж и 160з;

Изменение 194

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Планът и докладите, представени 
съгласно член 160и, не трябва да се 
представят отново на компетентния 
орган.

Планът и докладите, представени 
съгласно член 160й, не трябва да се 
представят отново на компетентния 
орган.

Обосновка

По-уместно е да се направи препратка към член 86з относно оповестяването.

Изменение 195

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
подаването на молбата, посочена в 
параграф 2, както и на всякаква 
информация и документи относно 
дружеството, може да се извърши 

Държавите членки гарантират, че 
подаването на молбата, посочена в 
параграф 2, както и на всякаква 
информация и документи относно 
дружеството, може да се извърши 
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изцяло онлайн, без да е необходимо 
лично явяване пред компетентния орган, 
посочен в параграф 1.

изцяло онлайн, без да е необходимо 
лично явяване пред компетентния орган
или друго лице или орган, на които е 
възложена обработката на 
подадената молба.

Обосновка

Целта на изменението е да се осигури последователност с предложението за 
директива (COM (2018) 239 final) във връзка с използването на цифрови инструменти 
и процеси в областта на дружественото право.

Изменение 196

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 o – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, в случаи на реално 
съмнение за измама, почиващо на
разумни основания, държавите членки 
могат да изискват физическо присъствие 
пред компетентен орган, когато е 
необходимо подаване на съответна 
информация и съответни документи.

Въпреки това държавите членки могат в 
обосновани изключителни случаи на
императивни съображения от 
обществен интерес да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган или пред всяко друго 
лице или орган, които работят по, 
извършват или подпомагат при 
оповестяването на информация 
онлайн. 

Обосновка

Терминът „съмнение за измама“ има различно значение в различните държави членки. 
Не е сигурно, че предложеният член обхваща всички възможни ситуации.

Изменение 197

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Държавите членки приемат подробни 
разпоредби за онлайн оповестяване на 
документите и информацията, 
посочени в параграфи 1 и 3. Прилага се 
съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

Изменение 198

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Що се отнася до спазването на 
правилата за участие на работниците и 
служителите, предвидени в член 160н, 
държавата членка на разделяното 
дружество проверява дали планът за 
презграничното разделяне, посочен в 
член 160д, включва информация за 
процедурите, по които се определят 
съответните условия, и за възможните 
варианти за тези условия.

4. Що се отнася до спазването на 
правилата за участие на работниците и 
служителите, предвидени в член 160н, 
държавата членка на разделяното 
дружество проверява дали планът за 
презграничното разделяне и докладите, 
посочени в член 160 д, включват
информация за процедурите, по които 
се определят съответните условия, и за 
възможните варианти за тези условия.

Изменение 199

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, определени в 
съответствие с параграф 1, могат да се 
консултират с други съответни органи, 
компетентни в различни области, 
засегнати от презграничното разделяне.

6. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, определени в 
съответствие с параграф 1, могат да се 
консултират с други съответни органи в 
изходната държава членка и в 
държавата членка по 
местоназначение, компетентни в 
различни области, засегнати от 
презграничното разделяне.

Изменение 200
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган извършва 
оценката в срок от един месец от 
получаването на информацията за 
одобрението на презграничното 
разделяне от общото събрание на 
дружеството. Оценката завършва с един 
от следните резултати:

7. Държавите членки гарантират, че 
компетентният орган извършва 
оценката в срок от два месеца от 
получаването на информацията за 
одобрението на презграничното 
разделяне от общото събрание на 
дружеството. Оценката завършва с един 
от следните резултати:

Изменение 201

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 о – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато компетентният орган има 
сериозни опасения, че презграничното 
разделяне представлява изкуствена 
конструкция, посочена в член 160г, 
параграф 3, той може да реши да 
извърши задълбочена оценка в 
съответствие с член 160п и уведомява 
дружеството за своето решение да 
извърши такава оценка и за резултата от 
нея.

в) когато компетентният орган има 
сериозни опасения, че презграничното 
разделяне представлява изкуствена 
конструкция, той решава да извърши 
задълбочена оценка в съответствие с 
член 160п и уведомява дружеството за 
своето решение да извърши такава 
оценка и за резултата от нея.

Изменение 202

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 с – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, за целите 
на извършването на оценка дали 

Държавите членки гарантират, за целите 
на извършването на оценка дали 
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презграничното разделяне представлява 
изкуствена конструкция по смисъла на 
член 160д, параграф 3 от настоящата 
директива, че органът с компетентност 
по отношение на разделяното дружество
извършва задълбочена оценка на всички 
релевантни факти и обстоятелства и 
взема предвид най-малко следното: 
характеристиките на установяването в 
съответната държава членка, 
включително намерението, сектора, 
инвестициите, нетния оборот и 
печалбите или загубите, броя на 
работниците и служителите, 
структурата на баланса, данъчната 
регистрация, активите и тяхното 
местоположение, обичайното място на 
работа на работниците и служителите и 
на специфични групи работници и 
служители, мястото, където се дължат 
социалноосигурителните вноски, и 
търговските рискове, поети от 
разделяното дружество в държавата 
членка на това дружество и в държавите 
членки на дружествата 
правоприемници.

презграничното разделяне представлява 
изкуствена конструкция по смисъла на 
настоящата директива, че органът с 
компетентност по отношение на 
разделяното дружество извършва 
задълбочена оценка на всички 
релевантни факти и обстоятелства и 
взема предвид най-малко следното: 
характеристиките на установяването в 
съответната държава членка, 
включително сектора, инвестициите, 
нетния оборот и печалбите или 
загубите, броя на работниците и 
служителите, структурата на баланса, 
данъчната регистрация, активите и 
тяхното местоположение, обичайното 
място на работа на работниците и 
служителите и на специфични групи 
работници и служители, мястото, където 
се дължат социалноосигурителните 
вноски, и търговските рискове, поети от 
разделяното дружество в държавата 
членка на това дружество и в държавите 
членки на дружествата 
правоприемници.

Изменение 203

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 п – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че когато 
компетентният орган, посочен в 
параграф 1 от настоящия член, реши да 
извърши задълбочена оценка, той може 
да изслуша дружеството и всички 
страни, които са представили становища 
съгласно член 160й, параграф 1 в 
съответствие с националното право. 
Компетентните органи, посочени в 
параграф 1, могат също така да 
изслушат други заинтересовани трети 
лица в съответствие с националното 

Държавите членки гарантират, че когато 
компетентният орган, посочен в 
параграф 1 от настоящия член, реши да 
извърши задълбочена оценка, той може 
да изслуша дружеството и всички 
страни, които са представили становища 
съгласно член 160й, параграф 1 в 
съответствие с националното право. 
Компетентните органи, посочени в 
параграф 1, могат също така да 
изслушат други заинтересовани трети 
лица в съответствие с националното 
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право. Компетентният орган взема 
окончателното си решение относно 
издаването на сертификат преди 
разделяне в срок от два месеца след 
началото на задълбочената оценка.

право. Компетентният орган взема 
окончателното си решение относно 
издаването на сертификат преди 
разделяне в срок от три месеца след 
началото на задълбочената оценка.

Изменение 204

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 р – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
когато компетентният орган не е 
съд, решението на компетентния орган 
за издаване или за отказ за издаване на 
сертификат преди разделяне подлежи на 
съдебен контрол в съответствие с 
националното право. Освен това 
държавите членки гарантират, че преди 
изтичането на определен период от 
време сертификатът преди разделяне не 
поражда действие, за да се даде 
възможност на заинтересованите страни 
да предявят иск пред компетентния съд
и, когато е целесъобразно, да 
постигнат постановяване на 
временни мерки.

1. Държавите членки гарантират, че 
решението на компетентния орган за 
издаване или за отказ за издаване на 
сертификат преди разделяне подлежи на 
съдебен контрол в съответствие с 
националното право. Освен това 
държавите членки гарантират, че преди 
изтичането на определен период от 
време сертификатът преди разделяне не 
поражда действие, за да се даде 
възможност на заинтересованите страни 
да предявят иск пред компетентния съд.

Обосновка

Не е ясно защо възможността за съдебна проверка не би трябвало да се предвиди и за 
случаите, при които сертификатът преди разделяне се издава от съд.

Изменение 205

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 р – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение



AD\1169158BG.docx 117/123 PE625.345v03-00

BG

2. Държавите членки гарантират, че 
решението за издаване на сертификата 
преди разделяне се изпраща на 
органите, посочени в член 160с, 
параграф 1, както и че е налице достъп 
до решенията за издаване или за отказ за 
издаване на сертификат преди разделяне 
посредством системата за взаимно 
свързване на регистрите, създадена в 
съответствие с член 22.

2. Държавите членки гарантират, че 
решението за издаване на сертификата 
преди разделяне се изпраща на 
органите, посочени в член 160с, 
параграф 1, и на всички участници, 
които съгласно член 160й, параграф 1 
буква в) са изпратили забележки в 
съответствие с националното право, 
както и че е налице достъп до 
решенията за издаване или за отказ за 
издаване на сертификат преди разделяне 
посредством системата за взаимно 
свързване на регистрите, създадена в 
съответствие с член 22.

Изменение 206

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 с – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят орган, 
компетентен да контролира 
законосъобразността на презграничните 
разделяния по отношение на тази част 
от процедурата, която засяга 
извършването на презграничното 
разделяне и по отношение на която се 
прилага правото на държавите членки 
на дружествата правоприемници, и да 
одобри презграничното разделяне, 
когато то спазва всички условия и 
всички процедури и формалности в 
съответната държава членка са 
надлежно изпълнени.

Държавите членки определят съда, 
нотариуса или друг орган, компетентен 
да контролира законосъобразността на 
презграничните разделяния по 
отношение на тази част от процедурата, 
която засяга извършването на 
презграничното разделяне и по 
отношение на която се прилага правото 
на държавите членки на дружествата 
правоприемници, и да одобри 
презграничното разделяне, когато то 
спазва всички условия и всички 
процедури и формалности в съответната 
държава членка са надлежно изпълнени.

Обосновка

Съответствие с Директива (EС) 2017/1132 във връзка с презграничните сливания, в 
частност член 127, параграф 1

Изменение 207
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 с – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка гарантира, че 
подаването на посочената в параграф 1 
молба, включително на всякаква 
информация и документи, от всяко 
дружество правоприемник може да се 
извърши изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентния орган, посочен в 
параграф 1.

Всяка държава членка гарантира, че 
подаването на посочената в параграф 1 
молба, включително на всякаква 
информация и документи, от всяко 
дружество правоприемник може да се 
извърши изцяло онлайн, без да е 
необходимо лично явяване пред 
компетентния орган или друго лице или 
орган, на които е възложена 
обработката на подадената молба.

Обосновка

Целта на изменението е да се осигури последователност с предложението за 
директива (COM (2018) 239 final) във връзка с използването на цифрови инструменти 
и процеси в областта на дружественото право.

Изменение 208

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 с – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, в случай на реално 
съмнение за измама, почиващо на
разумни основания, държавите членки 
могат да изискват физическо присъствие 
пред компетентен орган на държава 
членка, когато е необходимо подаване 
на съответна информация и съответни 
документи. 

Въпреки това държавите членки могат в 
обосновани изключителни случаи на
императивни съображения от 
обществен интерес да изискват 
физическо присъствие пред 
компетентен орган или пред всяко друго 
лице или орган, които работят по, 
извършват или подпомагат при 
оповестяването на информация 
онлайн, когато е необходимо подаване 
на съответна информация и съответни 
документи. 
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Изменение 209

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 с – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат подробни 
разпоредби за онлайн оповестяване на 
документите и информацията, 
посочени в параграфи 1 и 3. Прилага се 
съответно член 13е, параграфи 3 и 4.

Изменение 210

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 с – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) информация за техните 
действителни крайни собственици 
преди и след презграничното 
разделяне в съответствие с 
Директива 2015/849.

Изменение 211

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 у а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 160уа:

Гражданска отговорност на 
членовете на административните 

или управителните органи на 
разделяното дружество

В законодателствата на държавите 
членки се предвиждат най-малкото 
правила, които уреждат 
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гражданската отговорност на 
членовете на административните 
или управителните органи на 
дружеството, което извършва 
презгранично разделяне, спрямо 
акционерите и кредиторите на това 
дружество, във връзка с неправомерно 
поведение на членове на тези органи 
при подготовката и извършването на 
разделянето, включително 
представянето на невярна декларация 
за местата на дейност,според 
посоченото в член 160ж, параграф 2а.

Изменение 212

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 х – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат правила, 
които уреждат най-малкото 
гражданската отговорност на 
независимите експерти, отговарящи за 
изготвянето на доклада, посочен в член 
160и и член 160м, параграф 2, буква а), 
по отношение включително на 
неправомерно поведение на тези 
експерти при изпълнението на 
задълженията им.

Държавите членки предвиждат правила, 
които уреждат най-малкото 
гражданската отговорност към 
кредиторите на независимите 
експерти, отговарящи за изготвянето на 
доклада, посочен в член 160м, параграф 
3, буква а), по отношение на 
неправомерно поведение на тези 
експерти при изпълнението на 
задълженията им.

Изменение 213

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Директива (ЕС) 2017/1132
Член 160 ф – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обаче в рамките на две години 
след датата, от която 
трансграничното разделяне поражда 
действие, компетентните органи 
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получат нова информация за това 
трансгранично разделяне, която 
поражда реално съмнение за измама, 
компетентните органи 
преразглеждат оценката на фактите 
по случая и могат да налагат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции в случай на 
изкуствени конструкции.

Изменение 214

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, не по-късно от пет 
години след [OP please insert the date of 
the end of the transposition period of this 
Directive], извършва оценка на 
настоящата директива и представя 
доклад за направените констатации на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет, придружен, ако е необходимо, 
от законодателно предложение. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на посочения доклад, по-
специално като предоставят данни за 
броя на трансграничните сливания 
преобразувания, сливания и разделяния, 
тяхната продължителност и свързаните 
с тях разходи.

1. Комисията, не по-късно от пет 
години след [Службата за публикации 
въвежда датата на края на срока за 
транспониране на настоящата 
директива], извършва оценка на 
настоящата директива и представя 
доклад за направените констатации на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Европейския икономически и социален 
комитет, придружен, ако е необходимо, 
от законодателно предложение. В тази 
оценка следва да се обърне особено 
внимание на въздействието на 
настоящата директива върху 
разкриването и предотвратяването 
на случаи на презгранични 
преобразувания, сливания или 
разделяния, представляващи 
изкуствени конструкции. 
Европейската комисия се консултира 
с европейските социални партньори. 
Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията, необходима 
за изготвянето на посочения доклад, по-
специално като предоставят данни за 
броя на трансграничните сливания 
преобразувания, сливания и разделяния, 
тяхната продължителност и свързаните 
с тях разходи.
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