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Tárgy: Javaslat az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása 
érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében a Szerződés 48. cikkének második albekezdése szerinti társaságoknak 
előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre (kodifikált szöveg)
(COM(2008)39 – C6 0050/2008 – 2008/0022(COD))

A jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított 
munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodás értelmében1 az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 
megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett összes javaslatot.

A tanácsadó munkacsoport javaslatról szóló véleménye a mellékletben található.

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2008. május 28–29-i ülésén nyilvánít véleményt.

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK
FŐIGAZGATÓSÁGA

Melléklet

                                               
1 HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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A JOGI SZOLGÁLATOK
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2008. március 19.

VÉLEMÉNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE

Az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok 
által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. 
cikkének második albekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok 
összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
(COM(2008)39 végleges, 2008.1.31. - 2008/0022 (COD))

Tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított 
munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra, és különösen 
annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport 2008. február 6-án ülést tartott, hogy megvizsgálja – többek között –
a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

Az ülésen1 az első, 1968. március 9-i tanácsi irányelvet2 kodifikáló, az egész Közösségre 
kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és 
harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második albekezdése 
szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata eredményeképpen a tanácsadó munkacsoport 
közös megegyezéssel megállapította, hogy a 15. cikk szövegét az alábbiak szerint kell 
kiigazítani: „A Bizottság legkésőbb 2012. január 1-jén jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyhez adott esetben javaslatot csatol az irányelv 2. cikk f) 
pontjában, illetve 3., 4., 5. és 7. cikkében foglalt rendelkezések módosítása céljából, 
figyelembe véve az irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, az irányelv céljait és 
az eltelt idő alatt lezajlott technológiai fejlődést.”
A javaslat vizsgálata alapján tehát a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a 
következtetésre jutott, hogy a javaslat pusztán a meglévő szövegek kodifikációját tartalmazza, 
azok lényegi változtatása nélkül.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
jogtanácsos jogtanácsos megbízott főigazgató

                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat 22 nyelvi változata rendelkezésre állt, és a csoport a 
munkadokumentum eredeti, francia nyelvű változata alapján dolgozott.
2 HL L 65., 1968.3.14., 8. o. Legutóbb a 2006/99/EK irányelv által módosítva (HL L 363., 2006.12.20., 137. o.)
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