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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.



PR\758657HU.doc 3/16 PE416.662v01-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................14



PE416.662v01-00 4/16 PR\758657HU.doc

HU



PR\758657HU.doc 5/16 PE416.662v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK és a 2005/56/EK tanácsi irányelvnek az 
egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentési és dokumentációs 
kötelezettségek tekintetében történő módosításáról
(COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0576),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 44. cikkének (2) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek 
(C6-0330/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére 
(A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 44. cikke
(2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 44. cikke
(2) bekezdésének g) pontjára,

Or. en

Indokolás

A jogalapnak az Európai Közösséget létrehozó szerződés 44. cikke (2) bekezdése g) pontjának 
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kell lennie (ld. a 2007/63/EK irányelvet is).

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 2005/56/EK irányelv hatálya alá 
tartozó, határokon átnyúló egyesülések 
közös tervezetére vonatkozó közzétételi 
követelményeknek hasonlóaknak kell 
lenniük a 78/855/EGK és a 82/891/EGK 
irányelv hatálya alá tartozó belföldi 
egyesülésekre és szétválásokra 
vonatkozókkal.

Or. en

Indokolás

A 2005/56/EK irányelv módosításának magyarázata.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
78/855/EGK irányelv
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A bejelentést nem kell megkövetelni a 
társaságtól, ha legkésőbb a közgyűlés 
napja előtt egy hónappal kezdődő 
folyamatos időtartamra elérhetővé teszi az 
egyesülési tervet saját internetes oldalán 
vagy bármely más oldalon. Ha valamely 
társaság kihasználja ezt a lehetőséget, a 
68/151/EGK irányelv 3. cikkének (4) 
bekezdésében említett központi 
elektronikus platformon közzéteszi az 
említett internetes oldalra mutató 
hivatkozást. A hivatkozásnak tartalmaznia 

„A bejelentést nem kell megkövetelni a 
társaságtól, ha az egyesülés közös 
tervezetéről határozó közgyűlés napja előtt
legalább egy hónappal kezdődő folyamatos 
időtartamra elérhetővé teszi ezt az 
egyesülési tervet saját internetes oldalán 
vagy bármely más oldalon. Ha valamely 
társaság kihasználja ezt a lehetőséget, a 
68/151/EGK irányelv 3. cikkének (4) 
bekezdésében említett központi 
elektronikus platformon közzéteszi az 
említett internetes oldalra mutató 
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kell az egyesülési terv internetes oldalon 
való közzétételének időpontját.”

hivatkozást. A hivatkozásnak tartalmaznia 
kell az egyesülési terv internetes oldalon 
való közzétételének időpontját.”

Az internetes oldalhoz a központi 
elektronikus platformon való hozzáférés 
ingyenes.”

Or. en

Indokolás

Nem világos, mit jelenthet a „bármely más oldal”. Elegendőnek tűnik, ha a társaság saját 
weboldalán elérhetővé teszi a dokumentumokat. Ez lehetővé teszi a részvényesek és hitelezők 
érdekeinek védelmét és biztosítja, hogy a dokumentumok hozzáférhetők a társaság saját 
weboldalán, amely a társaság részvényesei számára ismert elsődleges hivatkozási pont. 
Biztosítja azt is, hogy a dokumentumok rendelkezésre állnak a weboldalon, amelynek 
tartalmát a társaság ellenőrzi. Ez egyben tiszteletben tartja a jelentési kötelezettségek 
rugalmasságára és egyszerűsítésére irányuló igényt is. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
78/855/EGK irányelv
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:

A 8. cikk a következő albekezdéssel
egészül ki:

„Az első bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a 11. cikk (2), (3) és (4) 
bekezdése alkalmazandó.”

„Az első albekezdés b) pontjának 
alkalmazásában a 11. cikk (2), (3) és (4) 
bekezdése alkalmazandó.”

Or. en

Indokolás

Technikai kiigazítások.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – b pont
78/855/EGK irányelv
3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ha a részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a 
társaság elektronikus eszközöket 
használjon az információ továbbításához, a 
másolatok e-mail útján is biztosíthatók.”

„Ha a részvényes hozzájárul ahhoz, hogy a 
társaság elektronikus eszközöket 
használjon az információ továbbításához, a 
másolatok e-mail útján is biztosíthatók. A 
részvényes kérésére azonban biztosítanak 
papíralapú másolatot.”

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a részvényes eldöntheti, elektronikus vagy nyomtatott formában 
kéri a gyakran hosszú és nehézkesen kinyomtatható vagy elektronikusan nehézkesen 
felhasználható dokumentumokat.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont – c pont
78/855/EGK irányelv
4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 „(4) A társaságnak nem kell az (1) 
bekezdésben említett dokumentumokat 
székhelyén hozzáférhetővé tennie, ha
legkésőbb a közgyűlés napja előtt egy 
hónappal kezdődő folyamatos időtartamra 
elérhetővé teszi azokat saját internetes 
oldalán.

„(4) A társaságnak nem kell az (1) 
bekezdésben említett dokumentumokat 
székhelyén hozzáférhetővé tennie, ha az 
egyesülés közös tervezetéről határozó
közgyűlés napja előtt legalább egy 
hónappal kezdődő folyamatos időtartamra 
elérhetővé teszi azokat saját internetes 
oldalán. Amennyiben társaság él ezzel a 
lehetőséggel, az internetes oldal lehetővé 
teszi, hogy az e bekezdésben említett 
időtartam alatt letöltsék és elektronikus 
másolatot mentsenek el e 
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dokumentumokról.
A (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha az 
internetes oldal lehetővé teszi a 
részvényesek számára, hogy az (1) 
bekezdésben említett időtartam alatt 
elektronikus másolatot mentsenek el az 
(1) bekezdésben említett 
dokumentumokról.”

E bekezdés rendelkezései a (3) bekezdés
sérelme nélkül alkalmazandók.”

Or. en

Indokolás
A harmadik társasági jogi irányelv 6. cikkében foglalt bejelentési kötelezettséget meg kell 
különböztetni a részvényesek 11. cikkben foglalt tájékoztatáshoz való jogától. Ez utóbbiban az 
arra irányuló jog, hogy a társaság székhelyén legalább a következő dokumentumok 
tartalmáról tudomást szerezzen, nem tévesztendő össze a részvényes azon jogával, hogy 
megkapja ezeket a dokumentumokat. A módosítás ötvözi egyrészt a költségcsökkentést a 
társaságok számára a dokumentumok online elérhetővé tétele révén, másrészt a részvényesek 
azon érdekét, hogy kérésüknek megfelelő formában hozzájuthassanak a dokumentumokhoz. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont – a pont
78/855/EGK irányelv
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok nem írják elő a 24. cikk 
szerinti egyesülés közgyűlés általi 
jóváhagyását, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek:”

„A tagállamok nem alkalmazzák a 7. cikk 
rendelkezéseit a 24. cikkben 
meghatározott jogügyletekre, ha a 
következő feltételek teljesülnek:

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak egyszerűsített egyesülések esetén nem 
kell megkövetelniük az egyesülésben részt vevő minden egyes társaság közgyűlésének 
jóváhagyását. Vagyis amit eddig a tagállamok döntésére bíztak, a jövőben kötelező lesz.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
82/891/EGK irányelv
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A bejelentést nem kell megkövetelni a 
társaságtól, ha legkésőbb a közgyűlés napja 
előtt egy hónappal kezdődő folyamatos 
időtartamra elérhetővé teszi a szétválási 
tervet saját internetes oldalán vagy bármely 
más oldalon. Ha valamely társaság 
kihasználja ezt a lehetőséget, a 
68/151/EGK irányelv 3. cikkének (4)
bekezdésében említett központi 
elektronikus platformon közzéteszi az 
említett internetes oldalra mutató 
hivatkozást. A hivatkozásnak tartalmaznia 
kell a szétválási terv internetes oldalon 
való közzétételének időpontját.”

„A bejelentést nem kell megkövetelni a 
társaságtól, ha a szétválás közös 
tervezetéről határozó közgyűlés napja előtt
legalább egy hónappal kezdődő folyamatos 
időtartamra elérhetővé teszi ezt a szétválási 
tervet saját internetes oldalán. Ha valamely 
társaság kihasználja ezt a lehetőséget, a
68/151/EGK irányelv 3. cikkének (4) 
bekezdésében említett központi 
elektronikus platformon közzéteszi az 
említett internetes oldalra mutató 
hivatkozást. A hivatkozásnak tartalmaznia 
kell a szétválási terv internetes oldalon 
való közzétételének időpontját.

Az internetes oldalhoz a központi 
elektronikus platformon való hozzáférés 
ingyenes.”

Or. en

Indokolás

Mint a 3. módosítás, továbbá terminológiai kiigazítás a 82/891/EGK irányelvvel való 
következetesség érdekében.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont
2005/56/EGK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdés szerinti bejelentést 
nem kell megkövetelni a társaságtól, ha

„Az első albekezdés szerinti bejelentést 
nem kell megkövetelni a társaságtól, ha a
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legkésőbb a közgyűlés napja előtt egy 
hónappal kezdődő folyamatos időtartamra 
elérhetővé teszi az egyesülési tervet saját 
internetes oldalán vagy bármely más 
oldalon. Ha valamely társaság kihasználja 
ezt a lehetőséget, a 68/151/EGK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdésében említett 
központi elektronikus platformon 
közzéteszi az említett internetes oldalra 
mutató hivatkozást. A hivatkozásnak 
tartalmaznia kell az egyesülési terv
internetes oldalon való közzétételének 
időpontját.”

határokon átnyúló egyesülés közös 
tervezetéről határozó közgyűlés napja előtt
legalább egy hónappal kezdődő folyamatos 
időtartamra elérhetővé teszi ezt a közös
egyesülési tervet saját internetes oldalán 
vagy bármely más oldalon. Ha valamely 
társaság kihasználja ezt a lehetőséget, a 
68/151/EGK irányelv 3. cikkének (4) 
bekezdésében említett központi 
elektronikus platformon közzéteszi az 
említett internetes oldalra mutató 
hivatkozást. A hivatkozásnak tartalmaznia 
kell a határokon átnyúló egyesülés közös 
terve internetes oldalon való 
közzétételének időpontját.

Az internetes oldalhoz a központi
elektronikus platformon való hozzáférés 
ingyenes.”

Or. en

Indokolás

Mint a 3. módosítás, továbbá terminológiai kiigazítás a 2005/56/EK irányelvvel való 
következetesség érdekében.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont
2005/56/EGK irányelv
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 15. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(2) Ha egy társaság, amely a beolvadó 
társaság közgyűlésében szavazati jogot 
biztosító részesedések legalább 90 %-val, 
de nem teljes egészével, és egyéb 
értékpapírokkal rendelkezik, beolvadással 
hajt végre határokon átnyúló egyesülést, a 
független szakértő vagy szakértők 
jelentései, valamint az ellenőrzéshez 
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szükséges dokumentumok csak olyan 
mértékben szükségesek, amennyire azt az 
átvevő társaság számára, vagy a beolvadó 
társaság számára irányadó tagállami 
jogszabályok előírják, a 78/855/EGK 
irányelvvel összhangban.”

Or. en

Indokolás

A 2005/56/EK rendelethez képest a módosítás mindössze a „78/855/EGK irányelvvel 
összhangban” kifejezés beillesztése.  Ez a kiegészítés egyrészt nem szükséges, másrészt 
zavaró. Egyértelmű, hogy a nemzeti jog állapítja meg a kötelezettséget, és hogy ez 
összhangban áll az irányelv rendelkezéseivel.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Felülvizsgálati záradék

A Bizottság öt évvel az 5. cikk (1) 
bekezdésében megállapított időpontot 
követően felülvizsgálja ezen irányelv 
működését, különös tekintettel a 
társaságok adminisztratív terheinek 
csökkentésére kifejtett hatásaira az 
alkalmazás közben szerzett tapasztalatok 
fényében, valamint jelentést nyújt be, 
adott esetben a további módosításra 
irányuló javaslatokkal együtt az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság jelezte a hatásvizsgálatban, hogy öt évvel a módosítások átültetését követően 
értékelni kell az intézkedések hatását. A szövegnek tükröznie kell ezt a nyomon követési és 
értékelési kötelezettséget.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb 2011. június 
30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek
legkésőbb 2013. június 30-ig
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Elegendő időt kell hagyni a központi elektronikus platform kialakítása és az első társasági 
jogi irányelv 3. cikkének (4) bekezdésére irányuló, folyamatban lévő javaslat szerinti 
kötelezővé tétele, valamint a link és a hivatkozás közzétételi kötelezettségének végrehajtása 
között. 
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INDOKOLÁS

A javaslat

A Bizottság javaslatának célja, hogy a társasági jogi irányelvekből adódó adminisztratív 
terhek csökkentésével hozzájáruljon az uniós társaságok versenyképességének fokozásához 
oly módon, hogy ennek más érdekelt felekre ne legyen jelentősebb kedvezőtlen hatása. A 
javaslat a részvénytársaságok belföldi egyesüléséről szóló harmadik (78/855/EGK tanácsi 
irányelv) és a részvénytársaságok belföldi szétválásáról szóló hatodik (82/891/EGK tanácsi 
irányelv) társasági jogi irányelvre összpontosít. A Bizottság továbbá javaslatot tett a 
határokon átnyúló egyesülésekkel foglalkozó 2005/56/EK irányelvnek a belföldi egyesülési 
rendszer változásaival való összehangolására. Mindemellett néhány módosítás a második 
társasági jogi irányelvet (77/91/EK tanácsi rendelet) érinti.

A harmadik és a hatodik irányelv jelenleg számos részletes jelentési kötelezettséget tartalmaz, 
amelyet az egyesülésben vagy szétválásban érintett társaságoknak teljesíteniük kell, és 
amelyek jelentős költségekkel terhelik őket. Bizonyos helyzetekben e kötelezettségeket 
megkettőzik a második társasági jogi irányelvben megállapított kötelezettségek. Az 
irányelvekben a részvényesek tájékoztatására megállapított eszközöket 30 éve dolgozták ki, 
így azok nem veszik figyelembe a ma rendelkezésre álló technológiai lehetőségeket. Ez 
felesleges költségekkel terheli a társaságokat. Végezetül a többi irányelvnek, különösen a 
második irányelvnek a hitelezők védelme területén az elmúlt években történt módosítása a 
különböző irányelvek között bizonyos ellentmondásokhoz vezetett.

Általános észrevételek

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát és támogatja a társaságok adminisztratív terhei 
csökkentésének általános célkitűzését. Az előadó azonban úgy látja, a végrehajtási 
folyamatban biztosítani kell az e célt szolgáló különféle lehetőségek hatékony kihasználását 
az adminisztratív terhek lehető legnagyobb mértékű csökkentése és a kötelezettségek 
egyszerűsítésében rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázása érdekében. Rá kell mutatni, 
hogy a terhek hatékony csökkentése a végrehajtástól és a tagállamok, társaságok és maguk a 
részvényesek saját választásaitól függ majd. Az előadó úgy véli továbbá, hogy meg kell 
találni a megfelelő egyensúlyt a társaságok lehetséges haszna és az egyéb érdekeltek, 
elsősorban a részvényesek védelme között. Ez különösen fontos a társasági jogi irányelv 
legutóbbi módosításainak összefüggésében, amelyeket a nem átfogó megközelítés, a 
szétaprózódó kezelés és a gyakori módosítások jellemeznek. Ez azt jelenti, hogy tekintettel 
gyakoriságukra és az átültetések határidejére, nincs idő az irányelvek módosításai által 
kifejtett hatások értékelésére.

Egyedi szempontok

1. Jogalap

A jogalapnak az Európai Közösséget létrehozó szerződés 44. cikke (2) bekezdése g) 
pontjának kell lennie, amint azt a Bizottság javaslatát kísérő indokolás is kimondja. 
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2. Egyszerűsítés és összehangolás

Az előadó támogatja a jelen javaslat által módosított irányelvek rendelkezéseinek lehető 
legnagyobb mértékű összehangolására irányuló törekvéseket. 

Ez elsősorban a következőket jelenti:

- a harmadik és hatodik társasági jogi irányelv következetes módosítása, melynek 
értelmében a részvényesek és egyéb, szavazati jogot biztosító értékpapírok birtokosai 
egyhangúlag lemondhatnak az egyesülési tervről szóló, kötelező vezetőségi beszámoló 
elkészítéséről;

- üdvözlendő a 2005/56/EK irányelv rendelkezéseinek összehangolása a harmadik és 
hatodik társasági jogi irányelv legutóbbi módosításaival az egyesülési terv közzététele 
tekintetében;

- a hatodik és második társasági jogi irányelv értelmében a szakértői jelentésekre 
vonatkozó kötelezettségek megkettőzésének felszámolása;

- a harmadik és hatodik társasági jogi irányelv rendelkezéseinek hozzáigazítása a 
második társasági jogi irányelvhez a hitelezők védelme tekintetében.

3. Közzététel

Az előadó egyetért azzal, hogy az első irányelvben (68/151/EGK tanácsi irányelv) foglalt 
közzétételi mechanizmus mellett alternatív mechanizmus kerüljön bevezetésre a harmadik, 
hatodik és tizedik irányelvben. Ezen alternatívának azonban a társaságok saját weboldalára 
kell korlátozódnia. Természetesnek és nyilvánvalónak tűnik, hogy a részvényes és/vagy 
hitelező a társaság weboldalát keresse fel, amikor azzal kapcsolatos dokumentumokat és 
információt keres. Hangsúlyozni kell, hogy ez a lehetőség, ötvözve a hivatkozás és link 
központi elektronikus platformon való közzétételének követelményével, csak akkor vezet a 
közzétételi követelmény tényleges csökkenéséhez, ha a központi elektronikus platform 
sikeresen kötelező eszközzé válik az első társasági jogi irányelv 3. cikkének (4) bekezdésével 
kapcsolatos, folyamatban lévő bizottsági javaslat (COM(2008)33) eredményeként.  E javaslat 
jövője még kérdéses. 

Ezzel összefüggésben hangsúlyozni kell az irányelv jelenlegi javaslat szerinti és az első 
társasági jogi irányelv 3. cikke (4) bekezdése módosításának végrehajtási határidőivel 
kapcsolatos aggodalmakat. Elegendő időt kell hagyni a központi elektronikus platform 
kialakítása és a link és hivatkozás közzétételére vonatkozó kötelezettség végrehajtása között. 
Mindazonáltal az előadó támogatja az olyan közzétételi kötelezettség bevezetését, amely 
biztosítja az átláthatóságot. Ennek biztosítania kell a weboldalon való közzététel időpontjának 
közzétételét is, és ezt az időpontot a központi elektronikus platformon is közzé kell tenni.

4. A dokumentumokhoz való hozzáférés
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A harmadik és hatodik társasági jogi irányelv számos rendelkezésének célja a részvényesek
védelme. A társaságok kötelezettségei bármilyen csökkentésének ezért figyelembe kell vennie 
a részvényesek azon érdekét, hogy információhoz hozzájuthassanak. Amennyiben kérdés 
merül fel a részvényesek tájékoztatásának eszközeiről, meg kell vizsgálni a részvényesek 
általi hozzáférhetőséget és a hozzáférés lehetséges költségeit. Az előadó ezért úgy véli, hogy a 
dokumentumok online elérhetővé tétele révén a társaságok által elért költségcsökkentést 
ötvözni kell a részvényesek azon érdekével, hogy kérésüknek megfelelő formában 
hozzájuthassanak dokumentumokhoz.


	758657hu.doc

