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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén 
történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0239),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
50. cikkének (1) bekezdésére, valamint 50. cikke (2) bekezdésének b), c), f) és g) 
pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C8-0166/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az európai digitális 
egységes piaci stratégiában30, és „A 
közigazgatás digitális átalakításának 
felgyorsítása” címet viselő, a 2016–2020 
közötti időszakra szóló uniós e-
kormányzati cselekvési tervében31

(3) A Bizottság az európai digitális 
egységes piaci stratégiában30, és „A 
közigazgatás digitális átalakításának 
felgyorsítása” címet viselő, a 2016–2020 
közötti időszakra szóló uniós e-
kormányzati cselekvési tervében31
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kiemelte, hogy a közigazgatási szervek 
képesek jelentősen megkönnyíteni a 
vállalkozások számára, hogy határokon 
átnyúlóan üzleti tevékenységet 
folytassanak, online működjenek és 
terjeszkedjenek. Az uniós e-kormányzati 
cselekvési terv kifejezetten elismerte a 
digitális eszközök használata javításának 
fontosságát a társasági jogi 
követelményeknek való megfelelés során. 
Továbbá, a 2017-ben kiadott, e-
kormányzatról szóló tallinni nyilatkozatban 
a tagállamok erőteljesen felszólítottak a 
hatékony, felhasználó-központú 
elektronikus eljárások biztosítására 
irányuló erőfeszítések fokozására az 
Unióban.

kiemelte, hogy a közigazgatási szervek 
képesek jelentősen megkönnyíteni a 
vállalkozók számára, hogy határokon 
átnyúlóan üzleti tevékenységet 
folytassanak, online működjenek és 
terjeszkedjenek. Az uniós e-kormányzati 
cselekvési terv kifejezetten elismerte a 
digitális eszközök használata javításának 
fontosságát a társasági jogi 
követelményeknek való megfelelés során. 
Továbbá, a 2017-ben kiadott, e-
kormányzatról szóló tallinni nyilatkozatban 
a tagállamok erőteljesen felszólítottak a 
hatékony, felhasználó-központú 
elektronikus eljárások biztosítására 
irányuló erőfeszítések fokozására az 
Unióban.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192, 2015. május 6. 30 COM(2015) 192, 2015. május 6.

31 COM(2016) 179, 2016. április 19. 31 COM(2016) 179, 2016. április 19.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A társaságok és fióktelepek teljes 
mértékben online történőbejegyzése, 
valamint az okiratok és információk teljes 
mértékben online történő benyújtása 
lehetővé tenné a társaságok számára, hogy 
digitális eszközöket vegyenek igénybe a 
tagállamok illetékes hatóságaival való 
kapcsolattartás során. A bizalom erősítése 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a biztonságos elektronikus 
azonosítás és a bizalmi szolgáltatások 
igénybevétele a 910/2014/EU európai 
parlament és tanácsi rendelettel 
összhangban lehetséges legyen mind a 
nemzeti, mind a más tagállambeli 
felhasználók számára34. Továbbá a 

(7) A társaságok és fióktelepek teljes 
mértékben online történő bejegyzése, 
valamint az okiratok és információk teljes 
mértékben online történő benyújtása 
lehetővé tenné a társaságok számára, hogy 
digitális eszközöket vegyenek igénybe a 
tagállamok illetékes hatóságaival való 
kapcsolattartás során. A bizalom erősítése 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a biztonságos elektronikus 
azonosítás és a bizalmi szolgáltatások 
igénybevétele a 910/2014/EU európai 
parlament és tanácsi rendelettel 
összhangban lehetséges legyen mind a 
nemzeti, mind a más tagállambeli 
felhasználók számára34. Továbbá a 
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határokon átnyúló elektronikus azonosítás 
lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak 
elektronikus azonosítási rendszereket kell 
létrehozniuk, amelyek rendelkeznek az 
engedélyezett elektronikus azonosító 
eszközökről. Az ilyen nemzeti rendszereket 
használnák a másik tagállamban kiadott 
elektronikus azonosító eszközök 
elismerésének alapjául. A magas szintű 
bizalom határokon átnyúló helyzetekben 
való biztosítása érdekében csak a 
910/2014/EU rendelet 6. cikkének 
megfelelő elektronikus azonosító 
eszközöket lehetne elismerni. A 
tagállamok azonban elismerhetnek más 
azonosító eszközöket is, például az útlevél 
beszkennelt másolatát. Mindazonáltal, ez 
az irányelv csak arra kötelezheti a 
tagállamokat, hogy az elektronikus 
azonosító eszközeik elismerése révén 
lehetővé tegyék az uniós állampolgárok 
számára az elektronikus cégbejegyzést, a 
fióktelepek bejegyzését és az elektronikus 
úton történő adatbejelentést.

határokon átnyúló elektronikus azonosítás 
lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak 
elektronikus azonosítási rendszereket kell 
létrehozniuk, amelyek rendelkeznek az 
engedélyezett elektronikus azonosító 
eszközökről. Az ilyen nemzeti rendszereket 
használnák a másik tagállamban kiadott 
elektronikus azonosító eszközök 
elismerésének alapjául. A magas szintű 
bizalom határokon átnyúló helyzetekben 
való biztosítása érdekében csak a 
910/2014/EU rendelet 6. cikkének 
megfelelő elektronikus azonosító 
eszközöket lehetne elismerni. 
Mindazonáltal, ez az irányelv csak arra 
kötelezheti a tagállamokat, hogy az 
elektronikus azonosító eszközeik 
elismerése révén lehetővé tegyék az uniós 
állampolgárok számára az elektronikus 
cégbejegyzést, a fióktelepek bejegyzését és 
az elektronikus úton történő 
adatbejelentést.

__________________ __________________

34Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

34Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egy társaság életciklusának első 
lépéseként lehetővé kell tenni annak teljes 
mértékben online módon történő 

(9) Egy társaság életciklusának első 
lépéseként lehetővé kell tenni annak teljes 
mértékben online módon történő 
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létrehozását és bejegyzését. A 
tagállamoknak azonban lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a nyilvánosan 
működő tőkeegyesítő társaságok esetében 
eltérjenek e követelménytől az ilyen 
társaságok létrehozásának és 
bejegyzésének bonyolultsága folytán, és a 
tagállamok meglévő társasági jogi 
hagyományainak tiszteletben tartása 
érdekében. A tagállamoknak mindenesetre 
részletes bejegyzési szabályokat kell 
megállapítaniuk. Lehetővé kell tenni az 
okiratok interneten történő benyújtásával 
megvalósuló elektronikus cégbejegyzést.

létrehozását és bejegyzését. E 
követelménytől eltérve engedélyezni kell 
ugyanakkor a tagállamoknak, hogy 
mentesíthessék ez alól a nyilvánosan 
működő tőkeegyesítő társaságokat az ilyen 
társaságok létrehozásának és 
bejegyzésének bonyolultsága folytán, és a 
tagállamok meglévő társasági jogi 
hagyományainak tiszteletben tartása 
érdekében. A tagállamoknak mindenesetre 
részletes bejegyzési szabályokat kell 
megállapítaniuk. Lehetővé kell tenni az 
okiratok interneten történő benyújtásával 
megvalósuló elektronikus cégbejegyzést.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy támogassák 
a vállalkozásokat – és különösen az induló 
vállalkozásokat – az üzleti tevékenységük 
megkezdésében, lehetővé kell tenni a 
korlátolt felelősségű társaságok online 
elérhető létesítőokirat-minták 
felhasználásával történő bejegyzését. Ezek 
a minták tartalmazhatnak a nemzeti jognak 
megfelelően előre meghatározott opciókat. 
A kérelmezőknek képeseknek kell lenniük 
arra, hogy válasszanak a társaság e minta 
alkalmazásával, illetve egyedi létesítő 
okirat használatával történő bejegyzése 
között, és a tagállamoknak lehetőséget kell 
adni arra, hogy más típusú társaságok 
számára is biztosítsanak sablonokat.

(11) Annak érdekében, hogy támogassák 
a vállalkozásokat – és különösen a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokat – az üzleti 
tevékenységük megkezdésében, lehetővé 
kell tenni a korlátolt felelősségű társaságok 
online elérhető létesítőokirat-minták 
felhasználásával történő bejegyzését. Ezek 
a minták tartalmazhatnak a nemzeti jognak 
megfelelően előre meghatározott opciókat. 
A kérelmezőknek képeseknek kell lenniük 
arra, hogy válasszanak a társaság e minta 
alkalmazásával, illetve egyedi létesítő 
okirat használatával történő bejegyzése 
között, és a tagállamoknak lehetőséget kell 
adni arra, hogy más típusú társaságok 
számára is biztosítsanak sablonokat.

Or. en
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok meglévő társasági
jogi hagyományainak tiszteletben tartása 
érdekében fontos, hogy lehetővé tegyék a 
rugalmasságot annak módját illetően, hogy 
miként biztosítják a társaságok és 
fióktelepek teljes mértékben online történő 
bejegyzésének rendszerét, beleértve a 
közjegyzők vagy az ügyvédek ebben a 
folyamat játszott szerepét is. A társaságok 
és fióktelepek elektronikus bejegyzésével 
kapcsolatos, a jelen irányelvben nem 
szabályozott kérdésekre a nemzeti 
jogszabályok irányadók.

(12) A tagállamok meglévő társasági 
jogi hagyományainak tiszteletben tartása 
érdekében fontos, hogy lehetővé tegyék a 
rugalmasságot annak módját illetően, hogy 
miként biztosítják a társaságok és 
fióktelepek teljes mértékben online történő 
bejegyzésének, továbbá az okiratok és 
információk online történő benyújtásának
rendszerét, beleértve a közjegyzők vagy az 
ügyvédek ebben a folyamat játszott 
szerepét is. A társaságok és fióktelepek 
elektronikus bejegyzésével kapcsolatos, a 
jelen irányelvben nem szabályozott 
kérdésekre a nemzeti jogszabályok 
irányadók.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Hasonlóképpen, a társaságok 
elektronikus bejegyzése tekintetében, a 
társaságokra rótt költségek és terhek 
csökkentése érdekében szintén lehetővé 
kell tenni a teljes életciklusuk során az 
okiratok és információk teljes mértékben 
online módon történő benyújtását a 
nyilvántartásokhoz. Ugyanakkor a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy lehetővé tegyék a társaságok 
számára az okiratok és információk más 
eszközök segítségével – többek között 
papíron – történő benyújtását. Ezenkívül a 
céginformációk közzététele megtörténtnek 
tekintendő, miután azok nyilvánosan 

(17) Hasonlóképpen, a társaságok 
elektronikus bejegyzése tekintetében, a 
társaságokra rótt költségek és terhek 
csökkentése érdekében szintén lehetővé 
kell tenni a teljes életciklusuk során az 
okiratok és információk teljes mértékben 
online módon történő benyújtását a 
nyilvántartásokhoz. A benyújtott okiratok 
vagy információk valódiságára, 
pontosságára és jogi formájára vonatkozó 
követelményeket a nemzeti jognak kell 
szabályoznia, amelyeknek meg kell 
felelniük a 910/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek1. 
Ugyanakkor a tagállamoknak lehetőséget 
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hozzáférhetővé váltak az említett 
nyilvántartásokban, mivel azok mostantól 
össze vannak kapcsolva, és átfogó 
hivatkozási pontként szolgálnak a 
felhasználók számára. A meglévő 
közzétételi eszközök megzavarásának 
elkerülése érdekében a tagállamok számára 
választási lehetőséget kell biztosítani, hogy 
a céginformációk egy részét vagy egészét a 
nemzeti közlönyben is közzétehessék, 
miközben biztosítják, hogy az 
információkat a nyilvántartás elektronikus 
úton továbbítsa az adott nemzeti 
közlönynek.

kell biztosítani arra, hogy lehetővé tegyék a 
társaságok számára az okiratok és 
információk más eszközök segítségével –
többek között papíron – történő 
benyújtását. Ezenkívül a céginformációk 
közzététele megtörténtnek tekintendő, 
miután azok nyilvánosan hozzáférhetővé 
váltak az említett nyilvántartásokban, 
mivel azok mostantól össze vannak 
kapcsolva, és átfogó hivatkozási pontként 
szolgálnak a felhasználók számára. A 
meglévő közzétételi eszközök 
megzavarásának elkerülése érdekében a 
tagállamok számára választási lehetőséget 
kell biztosítani, hogy a céginformációk egy 
részét vagy egészét a nemzeti közlönyben 
is közzétehessék, miközben biztosítják, 
hogy az információkat a nyilvántartás 
elektronikus úton továbbítsa az adott 
nemzeti közlönynek.

_______________________

1Az Európai Parlament és a Tanács 
910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 
belső piacon történő elektronikus 
tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 
73. o.).

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13a cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „bejegyzés”: egy társaság jogi 
személyiségként való létrejöttét jelenti;

(3) „bejegyzés”: egy társaság digitális 
eszközökkel történő létrejöttének teljes 
folyamatát jelenti, a kérelmező 
azonosításától az alapító okirat 
elkészítésén és benyújtásán át a társaság 
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jogi személyiségként való 
cégnyilvántartási bejegyzéséig, a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően; fióktelepek 
tekintetében pedig azt a folyamatot jelenti, 
amely egy tagállamban megnyitott 
fióktelephez kapcsolódó okiratok és 
információk közzétételét eredményezi.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13a cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) (3) bekezdésben foglaltak 
sérelme nélkül, a tagállamok, amennyiben 
észszerű indokok alapján felmerül a csalás 
alapos gyanúja, hozhatnak olyan 
intézkedéseket, amelyek az egyének 
személyazonosságának ellenőrzése céljából 
megkövetelik valamely, az elektronikus 
bejegyzés és adatbejelentés terén 
illetékességgel rendelkező hatóság előtti 
fizikai jelenlétet.

4. Az (1) (3) bekezdésben foglaltak 
sérelme nélkül, a tagállamok, amennyiben 
észszerű indokok alapján felmerül a csalás 
alapos gyanúja, hozhatnak olyan 
intézkedéseket, amelyek az egyének 
személyazonosságának ellenőrzése céljából 
megkövetelik a kérelmező vagy 
képviselője valamely, az elektronikus 
bejegyzés és adatbejelentés terén 
illetékességgel rendelkező hatóság előtti 
fizikai jelenlétét. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a kérelmező 
vagy a kérelmező képviselőjének fizikai 
jelenlétét csak eseti alapon követeljék 
meg, és az eljárás bármely további lépését 
teljes mértékben online lehessen 
teljesíteni.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13 c cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus bejegyzés és az
elektronikus adatbejelentés díjai

Az elektronikus bejegyzés, valamint az 
okiratok és információk elektronikus 

benyújtásának díjai

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az e fejezetben meghatározott valamely 
eljárás lefolytatása fizetést igényel, a 
tagállamok biztosítják, hogy a fizetés a 
határokon átnyúló pénzforgalmi 
szolgáltatások terén széles körben elérhető 
fizetési eszközzel teljesíthető legyen.

Ha az e fejezetben meghatározott valamely 
eljárás lefolytatása fizetést igényel, a 
tagállamok biztosítják, hogy a fizetés a 
határokon átnyúló pénzforgalmi 
szolgáltatások terén széles körben elérhető 
online fizetési eszközzel teljesíthető 
legyen.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások bejegyzését teljes 
mértékben online módon lehessen 
elvégezni, anélkül, hogy a kérelmezőnek 
vagy képviselőjének személyesen meg 
kellene jelennie bármely illetékes hatóság 
előtt, illetve a bejegyzés iránti kérelemmel 
foglalkozó bármely más személy vagy 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások bejegyzését teljes 
mértékben online módon lehessen 
elvégezni, anélkül, hogy személyesen meg 
kelljen jelenni bármely illetékes hatóság 
előtt, illetve a bejegyzés iránti kérelemmel 
foglalkozó bármely más személy vagy 
szerv előtt, figyelemmel a 13b. cikk (4) 
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szerv előtt, figyelemmel a 13b. cikk (4) 
bekezdésében foglalt feltételre. 
Mindazonáltal a tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy az I. mellékletben felsorolt 
formájú társaságok számára nem 
biztosítják a teljes mértékben online 
bejegyzési eljárást.

bekezdésében foglalt feltételre. 
Mindazonáltal a tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy az I. mellékletben felsorolt 
formájú társaságok számára nem 
biztosítják a teljes mértékben online 
bejegyzési eljárást.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13 g cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vállalkozások bejegyzésére szolgáló 
sablonok

A vállalkozások online bejegyzésére 
szolgáló sablonok

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13h cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy nyilvántartásaik a 22. 
cikkben említett rendszer útján képesek 
legyenek biztosítani az e cikk (1) 
bekezdésében említett információkat, 
valamint tájékoztatni arról, hogy bármely 
eltiltás mely időszakra vonatkozóan 
hatályos. Ezeket az információkat a 
bejegyzés céljából kell szolgáltatni. A 
tagállamok megadhatják az eltiltás 
indokait is.

(2) A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy nyilvántartásaik a 22. 
cikkben említett rendszer útján 
indokolatlan késedelem nélkül képesek 
legyenek biztosítani az e cikk (1) 
bekezdésében említett információkat, 
valamint tájékoztatni arról, hogy bármely 
eltiltás mely időszakra vonatkozóan 
hatályos. Ezeket az információkat a 
bejegyzés céljából kell szolgáltatni. A 
tagállamok adott esetben megadják az 



PE625.405v01-00 14/21 PR\1158760HU.docx

HU

eltiltás indokait is.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13 i cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társaságok elektronikus adatbejelentése az okiratok és információk társaságok
általi elektronikus benyújtása 

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
13 i cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
társaságok elektronikus úton benyújthassák 
a nyilvántartáshoz a 14. cikkben említett 
okiratokat és információkat, beleértve azok 
bármely módosítását is, annak a 
tagállamnak a jogszabályai által 
meghatározott határidőn belül, amelyben a 
vállalkozást be kívánják jegyezni. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
ilyen adatbejelentést teljes mértékben 
online módon lehessen elvégezni, anélkül, 
hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének 
személyesen meg kellene jelennie bármely 
illetékes hatóság előtt, illetve az 
elektronikus adatbejelentéssel foglalkozó 
bármely más személy vagy szerv előtt, 
figyelemmel a 13b. cikk (4) bekezdésében 
foglalt feltételre.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
társaságok elektronikus úton benyújthassák 
a nyilvántartáshoz a 14. cikkben említett 
okiratokat és információkat, beleértve azok 
bármely módosítását is, annak a 
tagállamnak a jogszabályai által 
meghatározott határidőn belül, amelyben a 
vállalkozást be kívánják jegyezni. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
ilyen adatbejelentést teljes mértékben 
online lehessen elvégezni, anélkül, hogy a 
kérelmezőnek vagy képviselőjének 
személyesen meg kellene jelennie bármely 
illetékes hatóság előtt, illetve az 
elektronikus adatbejelentéssel foglalkozó 
bármely más személy vagy szerv előtt, 
figyelemmel a 13b. cikk (4) bekezdésében 
foglalt feltételre. A tagállamok szabályokat 
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állapíthatnak meg az online benyújtandó 
okiratok és információk 
megbízhatóságának és hitelességének 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 14. cikkben említett okiratoknak 
és információknak a nyilvántartások 
összekapcsolására szolgáló rendszeren 
keresztül való beszerzéséért felszámított díj 
nem haladhatja meg azok adminisztratív 
költségét.

(1) A 14. cikkben említett okiratoknak 
és információknak vagy azok 
másolatainak a nyilvántartások 
összekapcsolására szolgáló rendszeren 
keresztül való, papíron vagy elektronikus 
úton történő beszerzéséért felszámított díj 
nem haladhatja meg azok adminisztratív 
költségét.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
19 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a társaság jogi státusza a nemzeti 
jogszabályok szerint, amennyiben 
megtalálható a nemzeti nyilvántartásokban, 
például a társaságot megszüntették, 
törölték a nyilvántartásból, felszámolták, a 
társaság végelszámolással megszűnt, 
gazdaságilag aktív vagy inaktív;

e) a társaság jogi státusza a nemzeti 
jogszabályok szerint, amennyiben 
megtalálható a nemzeti nyilvántartásokban, 
például a társaságot megszüntették, 
törölték a nyilvántartásból, 
fizetésképtelenségi eljárás keretében 
felszámolták, a társaság végelszámolással 
megszűnt, gazdaságilag aktív vagy inaktív;
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Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
19 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a társaság alkalmazottainak 
száma, amennyiben ez rendelkezésre áll a 
vállalat nemzeti jogszabályok által előírt 
pénzügyi kimutatásaiban;

törölve

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
28 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a társaságok egy másik tagállami jog 
hatálya alatt álló fióktelepének valamely 
tagállamban történő bejegyzése teljes 
mértékben online elvégezhető legyen, 
anélkül, hogy a kérelmezőnek vagy 
képviselőjének személyesen meg kellene 
jelennie bármely illetékes hatóság előtt, 
illetve a bejegyzés iránti kérelemmel 
foglalkozó bármely más személy előtt, 
figyelemmel a 13b. cikk (4) bekezdésében 
foglalt feltételre.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a társaságok egy másik tagállami jog 
hatálya alatt álló fióktelepének valamely 
tagállamban történő bejegyzése teljes 
mértékben online elvégezhető legyen, 
anélkül, hogy személyesen meg kelljen 
jelenni bármely illetékes hatóság előtt, 
illetve a bejegyzés iránti kérelemmel 
foglalkozó bármely más személy előtt, 
figyelemmel a 13b. cikk (4) bekezdésében 
foglalt feltételre.

Or. en
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
28 a cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 910/2014/EU rendeletben 
említett bizalmi szolgáltatások kérelmező 
általi igénybevételére vonatkozó 
követelmények.”

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
28 a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (2) bekezdésben említett 
szabályok adott esetben a következőkről is 
rendelkezhetnek:

a) a fióktelep tárgyának jogszerűségét 
biztosító eljárások;

b) a fióktelep nevének jogszerűségét 
biztosító eljárások; 

c) a fióktelep bejegyzése céljából 
benyújtott okiratok és információk 
jogszerűségét biztosító eljárások;

d) a közjegyző vagy egy fióktelep 
bejegyzésének folyamatában részt vevő 
bármely más személy vagy szerv 
szerepének bevezetésére vonatkozó 
eljárások; 

Or. en
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
28 b cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társaságok elektronikus adatbejelentése A fióktelepekre vonatkozó okiratok és 
információk online benyújtása 

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
(EU) 2017/1132 rendelet
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
30. cikkben említett okiratokat és 
információkat, vagy azok bármilyen 
módosítását elektronikusan be lehessen 
nyújtani annak a tagállamnak a 
jogszabályai szerinti határidőn belül, 
amelyben a fióktelepet létesítették. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
ilyen adatbejelentést teljes mértékben 
online módon lehessen elvégezni, anélkül, 
hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének 
személyesen meg kellene jelennie bármely 
illetékes hatóság előtt, illetve az 
elektronikus adatbejelentéssel foglalkozó 
bármely más személy előtt, figyelemmel a 
13b. cikk (4) bekezdésében foglalt 
feltételre.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
30. cikkben említett okiratokat és 
információkat, vagy azok bármilyen 
módosítását elektronikusan be lehessen 
nyújtani annak a tagállamnak a 
jogszabályai szerinti határidőn belül, 
amelyben a fióktelepet létesítették. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
ilyen adatbejelentést teljes mértékben 
online módon lehessen elvégezni, anélkül, 
hogy a kérelmezőnek vagy képviselőjének 
személyesen meg kellene jelennie bármely 
illetékes hatóság előtt, illetve az 
elektronikus adatbejelentéssel foglalkozó 
bármely más személy előtt, figyelemmel a 
13b. cikk (4) bekezdésében foglalt
feltételre. A tagállamok szabályokat 
állapíthatnak meg az online benyújtandó 
okiratok és információk 
megbízhatóságának és hitelességének 
biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés ellenére a tagállamok 
hatályba léptetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 16. 
cikk (5) bekezdésének és a 19. cikk (2) 
bekezdése g) pontjának legkésőbb [OP 
please insert a date equal to 60 months 
after the date of entry into force]-
ig megfeleljenek.

törölve

Or. en
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INDOKOLÁS

Az Európai Parlament az e-kormányzati cselekvési tervről szóló 2017-es állásfoglalásában 
felszólította a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a vállalati életciklus során felmerülő 
alakiságokra szolgáló digitális megoldásokat előmozdító további intézkedéseket, és 
hangsúlyozta az üzleti nyilvántartások összekapcsolására irányuló munka fontosságát.

Az Unióban jelentős különbségek vannak tagállamonként a tekintetben, hogy az online 
eszközök milyen mértékben állnak a vállalatok rendelkezésére a társasági jog területén a 
hatóságokkal való kapcsolattartás során. A tagállamok változó mértékben nyújtanak e-
kormányzati szolgáltatásokat: egyesek nagyon korszerűek, és könnyedén használható, teljesen 
online megoldásokat kínálnak, míg mások egyáltalán nem kínálnak online megoldásokat a 
társasági jog területén, például a vállalkozások jogi személyként történő bejegyzését illetően.

A Bizottság azért terjeszti elő ezt a javaslatot a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló (EU) 
2017/1132 irányelvnek a határokon átnyúló átalakulás, összeolvadás és szétválás tekintetében 
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatával 
együtt, hogy kiigazítsa a jogi rendszereket, valamint tisztességes, támogató és korszerű uniós 
társasági jogi szabályokra vonatkozó átfogó intézkedéscsomagot kínáljon.

E javaslat célja, hogy kiegészítse az uniós társasági jogra vonatkozó, az (EU) 2017/1132 
irányelvben kodifikált meglévő szabályokat. A kezdeményezés teljes mértékben összhangban 
van az uniós társasági jog meglévő digitális elemeivel, és azokra támaszkodik, különösen az 
üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerre (BRIS), amely a 2012/17/EU 
irányelvben és a Bizottság (EU) 2015/884 végrehajtási rendeletében meghatározott jogi 
kötelezettségeken alapul.

Általánosságban elmondható, hogy az előadó nagyra értékeli a javaslatot és annak fő 
célkitűzéseit – a vállalkozás vagy fióktelep teljes körű online létrehozásának lehetőségét, az 
egyszeri adatszolgáltatási elv végrehajtását, az online űrlapok használatát, a 
dokumentumokhoz az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerben (BRIS) 
való szabad hozzáférés kiszélesítését. Az előadó látja az irányelvjavaslatban rejlő 
lehetőségeket, és nagyra értékeli a könnyebb és olcsóbb online bejegyzés, illetve a Bizottság 
által ismertetett csalások elleni védelem közötti kiegyensúlyozott megközelítést.

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a benyújtott információk vagy okiratok valódiságára 
vonatkozó minden követelmény a nemzeti jog hatálya alá tartozik, és a tagállamok 
szabályokat hozhatnak az online okiratok és információk megbízhatóságának és 
hitelességének biztosítása érdekében. Az előadó javasolja a bejegyzés fogalmának 
részletesebb meghatározását, mivel egy társaság digitális eszközökkel történő létrehozásának 
egész folyamata nem csupán egyetlen pillanatból áll. A kétségek eloszlatása érdekében az 
előadó szeretné hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a tagállamok biztosítsák a fizikai 
jelenlétre vonatkozó követelmény eseti alapon történő alkalmazását, valamint azt, hogy az 
eljárás minden más lépése teljes mértékben elvégezhető legyen online. Fontos továbbá 
hangsúlyozni azt is, hogy az eltiltott igazgatókra vonatkozó információkat kérő tagállamnak –
amennyiben a válasz megerősíti az eltiltás valamilyen formáját – indokolást kell kapnia a 
megkeresett tagállam hatóságaitól e döntésre vonatkozóan. 
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