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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice morajo zagotoviti, da 
svetovalci zastopniških podjetij sprejmejo 
in izvedejo ustrezne ukrepe, s katerimi 
bodo zagotovili, da bodo njihova 
priporočila glede glasovanja točna in 
zanesljiva na podlagi temeljite analize 
vseh informacij, ki so jim na voljo.

1. Države članice zagotovijo, da svetovalci 
zastopniških podjetij javno razkrijejo sklic 
na kodeks ravnanja, ki ga uporabljajo, in 
poročajo o njegovem izvajanju. V primeru 
odstopanja od katerega koli priporočila iz 
omenjenega kodeksa ravnanja to 
navedejo, pojasnijo razloge za to in 
sporočijo, katere druge ukrepe so sprejeli.
Če se svetovalci zastopniških podjetij 
odločijo, da ne bodo upoštevali kodeksa 
ravnanja, pojasnijo razloge za to 
odločitev.
Te informacije so skupaj s sklicem na 
kodeks ravnanja, ki ga uporabljajo, 
objavljene na spletnem mestu svetovalcev 
zastopniških podjetij.

2. Svetovalci zastopniških podjetij vsako 
leto javno razkrijejo naslednje informacije 
v zvezi s pripravo svojih priporočil glede 
glasovanja:

2. Države članice zagotovijo, da svetovalci 
zastopniških podjetij vsako leto javno 
razkrijejo naslednje informacije v zvezi s 
pripravo svojih priporočil glede 
glasovanja:

(a) bistvene značilnosti metodologij in 
modelov, ki jih uporabljajo;

(a) bistvene značilnosti metodologij in 
modelov, ki jih uporabljajo;

(b) glavne informacije o virih, ki jih 
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uporabljajo;
(c) ali upoštevajo razmere na nacionalnih 
trgih ter zakonske in regulativne pogoje ali 
ne, in če je tako, kako jih upoštevajo;

(c) ali upoštevajo razmere na nacionalnih 
trgih ter zakonske in regulativne pogoje ali 
ne, in če je tako, kako jih upoštevajo;

(d) ali so vzpostavili dialog s podjetji, ki so 
predmet njihovih priporočil glede 
glasovanja, in če je tako, kakšna sta njegov 
obseg in narava;

(d) ali so vzpostavili dialog s podjetji, ki so 
predmet njihovih priporočil glede 
glasovanja, in če je tako, kakšna sta njegov 
obseg in narava;

(e) skupno število zaposlenih, ki so 
vključeni v pripravo priporočil glede 
glasovanja;
(f) skupno število predloženih priporočil v 
zadnjem letu.
Te informacije se objavijo na njihovem 
spletnem mestu in ostanejo na voljo vsaj tri 
leta od datuma objave.

Te informacije se objavijo na njihovem 
spletnem mestu in ostanejo na voljo vsaj tri 
leta od datuma objave. Kjer so te 
informacije že objavljene v skladu z 
odstavkom 1, jih ni potrebno objaviti v 
skladu s tem odstavkom.
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