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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal az európai magántársaságok statútumáról
(2006/2013(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 39. és 45. cikkére,

– tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „A társasági jog 
korszerűsítése és a vállalatirányítás erősítése az Európai Unióban – terv az előrelépéshez” 
című, 2003. május 21-i bizottsági közleményre (COM(2003)0184),

– tekintettel a társasági jog korszerűsítését és a vállalatirányítás erősítését célzó cselekvési 
terv jövőbeni prioritásairól és azok eredményeiről folytatott nyilvános bizottsági 
konzultációra,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0434/2006),

A. mivel az Eljárási Szabályzat 39. cikkének (2) bekezdése, miszerint javaslat nem állhat 
előkészítés alatt, teljes mértékben teljesül,

B. mivel az Európai Parlament Jogi Bizottságának 2006. június 22-i nyilvános konzultációján 
a határokon átnyúló tevékenységet folytató kis- és középvállatok tekintetében az európai 
magántársaság társasági forma szükségességét hangsúlyozták;

C. mivel a Közösség területén európai magántársaság (EMT) egy vagy több, nem 
szükségszerűen tagállami illetőségű természetes vagy jogi személy általi alapítása 
rendeletben rögzítendő közösségi jogszabályoknak és eljárási szabályoknak megfelelően 
lehetséges kell, hogy legyen;

D. mivel az európai magántársaságoknak jogi személyisséggel kell rendelkezniük, a társaság 
hitelezőkkel szembeni kötelezettségeiért pedig kizárólag a társasági vagyon mértékéig kell 
felelősséggel tartozniuk;

E. mivel az európai magántársaság a nemzeti társasági formák mellett további és szabad 
választási lehetőséget nyújt a vállalkozások létrejöttére,

F. mivel az európai magántársaságok részére biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
választhassanak a monisztikus vagy a duális szervezeti felépítés közül;

G. mivel az európai magántársaságokat – érvényes postacímük megadásával – a székhelyük 
szerinti államban a 68/151/EGK irányelvvel összhangban, a nemzeti rendelkezések 
alapján kell bejegyezni a megfelelő nyilvántartásba az alapító okirat tartalmi helyessége és 
valódiságára vonatkozó vizsgálati mechanizmusok figyelembe vétele mellett;

H. mivel az európai magántársaságoknak figyelembe kell venniük a székhelyük szerinti 
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állam és a közösségi jog által előírt, a társaságban való dolgozói részvételi jogokat;  mivel 
egy olyan társaság EMT-vé történő átalakítása, ahol a dolgozók rendelkeznek beleszólási, 
információs és konzultációs jogokkal, nem szabad, hogy e meglévő jogok elvesztésével 
járjon;

1. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2007. év folyamán az EK-Szerződés 308. cikke alapján a 
Parlament részére nyújtson be egy jogalkotási javaslatot az európai magántársaságok 
statútumáról; ezt a javaslatot intézményközi konzultáció keretében és az ide csatolt 
mellékletben felsorolt részletes ajánlásokkal összhangban kell kidolgozni;

2. megállapítja, hogy az említett ajánlások összhangban állnak a szubszidiaritás alapelvével 
és a polgárok alapvető jogaival;

3. úgy ítéli meg, hogy az előterjesztett javaslat semmilyen költségvetési kihatással nem bír;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalását és a mellékletben felsorolt részletes 
ajánlásokat a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és 
kormányainak.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ:

RÉSZLETES AJÁNLÁSOK A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓAN

1. ajánlás (a társasági forma közösségi jognak megfelelő kialakítása)

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az európai magántársaságok statútumát a közösségi 
jogszabályok teljes mértékű betartása mellett, és ennek megfelelően lemondva a nemzeti jogra 
való hivatkozásról, egységes és végleges formában kell kidolgozni. Következésképpen az 
európai magántársaságok statútumával kapcsolatos rendelet társasági jogi rendelkezéseit 
kizárólagosan kell alkalmazni, az e rendeletben szabályozott területeket pedig ki kell vonni a 
tagállami jog hatálya alól. Ez érvényes a jogi természetre, a cselekvő- és jogképességre, az 
alapításra, a társasági szerződés módosítására, az átalakulásra és megszűnésre, a névre vagy a 
cégre, a szervezeti szabályzatra, a szervek képviseleti hatáskörére, a tagság megszerzésére és 
elvesztésére, valamint az ezzel kapcsolatos jogokra és kötelességekre, a társaságnak és 
vezetőinek, szervei tagjainak és a társaság tagjainak a kötelezettségekkel kapcsolatos 
felelősségére, valamint a társaság vezetősége társasággal szembeni kötelezettségeinek 
minimális normáira, ezenkívül a statútumnak tartalmaznia kell a társaság szerveinek 
működési módjára, a szavazási többségekre, a társasági tanácsadásra és a társaság 
részvényeinek vásárlására és eladására vonatkozó szabályokat; lehetőség kell, hogy legyen e 
szabályoknak a társaság egyéni szükségleteinek megfelelően történő kialakítására. A többi 
területen a statútum alkalmazandó, az abból kiinduló szabályok csupán helyettesítő jelleggel a 
következő sorrendben: egyéb közösségi jogszabályok; a társaság alapszabályban 
meghatározott székhelye szerinti tagállamban érvényes, hasonló társasági formákra vonatkozó 
rendelkezések. Az egyes tagállamokban az összehasonlítás alapjául szolgáló megfelelő 
társasági formák megnevezését a melléklet tartalmazza.

2. ajánlás (az alapítás módozatai)

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az európai magántársaságot ex nihilo módon, egy létező 
társaság alapján, több társaság összeolvadása révén, vagy egy közös társaság keretében lehet 
létrehozni. Az európai magántársaságot ezenkívül át lehet alakítani európai társasággá.

3. ajánlás (törzstőke)

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az európai magántársaságok törzstőkéjét meghatározott 
névértékű törzsbetétekre kell felosztani; a társasági tagok törzsbetéteinek kerek euróösszegre 
kell szólniuk; a minimális törzstőke összege 10 000 euró vagy annak megfelelő, a bejegyzés 
időpontjában más valutában kifejezett ellenérték kell, hogy legyen; valamint a minimális 
törzstőkét nem kell szükségszerűen befizetni, illetve az meg kell, hogy határozza a társasági 
tag felelősségének mértékét.

4. ajánlás (szervezet)
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Az Európai Parlament javasolja, hogy az európai magántársaságnak legalább egy ügyvezetője 
legyen, valamint az első ügyvezetőt a társasági tagok határozatával vagy a tárasági 
szerződésben nevezzék ki; ne lehessen ügyvezető olyan személy, akit bírósági határozat vagy 
egy tagállam közigazgatási hatóságának határozata alapján eltiltottak az ügyvezetői 
pozícióhoz hasonló állás betöltésétől. 

5. ajánlás (a társasági szerződés tartalma)

Az Európai Parlament javasolja, hogy a társasági szerződés a következő adatokat tartalmazza: 
a társaság jogi formája és cégszövege; határozott időtartamra létesült társaságok esetén a 
társaság időtartama; a társaság tevékenységi köre; a társaság székhelye; társasági tőke és a 
társaság azon szerve vagy szervei, amely(ek) a társaságot harmadik féllel szemben és a 
bíróság előtt képviselheti(k); valamint az egyes társasági tagok által, az általuk átvett 
törzsbetét erejéig teljesítendő vagyoni hozzájárulás.

6. ajánlás (az ügyvezető felelőssége)

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az európai magántársaság ügyvezetőjének, illetve 
ügyvezetőinek a társasággal szemben egyéni vagy általános felelősséggel kell tartoznia illetve 
tartozniuk minden olyan cselekedetért, amely a társaságra irányadó polgári és büntetőjogi 
szabályokba ütközik.

7. ajánlás (az ügyvezető és a társasági tagok vagyoncsökkentéshez kapcsolódó felelőssége)

Az Európai Parlament úgy véli, hogy a társasági szervnek általános felelősséggel kell 
tartoznia minden olyan kárért, amely az európai magántársaság részéről oly módon 
keletkezett, hogy az európai magántársaság vagyonát a társaság tevékenységén keresztül egy 
társasági szerv, egy társasági tag vagy annak közeli hozzátartozója javára csökkentették; a 
társaság jogtalan teljesítése kedvezményezettjének visszaszolgáltatási kötelezettséggel kell 
tartoznia; a felelősség kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a cselekedet nem állt a társaság 
jól felfogott érdekében; úgy véli továbbá, hogy a felelősség különösen akkor nem áll fenn, ha 
az európai magántársaság koherens csoportpolitikába tartozik és az esetleges hátrányokat 
kompenzálják a csoporthoz való tartozás előnyei; az ügyvezető vagy a társasági tag 
felelősségének kérdését az egyéb jogszabályok érintetlenül hagynák; 

8. ajánlás (a rendelet mellékletei)

Az Európai Parlament javasolja, hogy a rendelet a következő mellékleteket tartalmazza:

a) alapszabályminta, amelyet a társaság részben vagy egészben átvehet; 

b) minden egyes tagállam esetében azok a társasági formák, amelyekkel az európai 
magántársaság a rendeletben nem szabályozott területek, különösen a számviteli, büntetőjogi, 
társadalombiztosítási és munkajogi előírások tekintetében egyenrangúnak minősül;

c) a társasági szervek megnevezése az Európai Unió különböző hivatalos nyelvein.

9. ajánlás (éves beszámoló)



RR\642459HU.doc 7/10 PE 378.635v02-00

HU

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az európai magántársaságoknak az egyes tagállamokban 
működő hasonló társasági formákra irányadó harmonizált számviteli szabályok hatálya alá 
kell tartozniuk (a 78/660/EGK1 és a 83/349/EGK2 irányelv szerint).

10. ajánlás (átalakulási lehetőségek)

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az európai magántársaságnak rendelkeznie kell az 
összeolvadás3, a székhely áthelyezése, a kettéválás és az európai részvénytársasággá való 
alakulás4 lehetőségével, mégpedig – amennyire lehetséges – a már harmonizált közösségi 
jogszabályokkal összhangban; amennyiben nem létezik megfelelő közösségi jogszabály, 
akkor az adott tagállamban a hasonló társasági formára alkalmazandó tagállami jogszabályok 
az irányadók; ezzel összefüggésben a társaságban való dolgozói részvételi jogok tekintetében 
a székhely szerinti állam rendelkezéseit a közösségi jognak megfelelően kell alkalmazni; A 
munkavállalók meglévő jogainak megtartása mellett a nemzeti társaságok európai 
magántársasággá alakulása is lehetséges kell, hogy legyen; ez az európai magántársaság 
valamely nemzeti jogi formává való visszaalakulására is érvényes.

11. ajánlás (megszüntetés, felszámolás, csőd és a kifizetések felfüggesztése)

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az európai magántársaság ügyvezetőinek 
fizetésképtelenség fennállása esetén szándékos késedelem nélkül, de legkésőbb három hét 
elteltével csődeljárás megindítását kell kezdeményezniük; e kötelezettség megsértése esetén 
az ügyvezetőknek közvetlen és általános felelősséggel kell tartozniuk azokkal a hitelezőkkel 
szemben, akiket ebből kifolyólag kár ért; ezen túlmenően az európai magántársaság a 
megszüntetés vagy felszámolás, a csőd, a kifizetések felfüggesztése, valamint minden hasonló 
eljárás tekintetében az olyan társaságokra irányadó rendelkezések hatálya alá kell, hogy 
tartozzon, amelyekkel az európai magántársaságok az egyes tagállamokban e rendelet szerint 
egyenrangúnak minősülnek; a fizetésképtelenségre vonatkozóan a társaság szerinti 
közigazgatási székhely jogát kell alkalmazni.

1 A legutóbb a 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.) módosított, a 
Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves 
beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv (HL L 222., 1978.8.14., 11. o.).
2 A legutóbb a 2006/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.) módosított, a 
Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló, 
1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik tanácsi irányelv (HL L 193., 1983.7.18., 1. o.). 
3 Irányelv.
4 Rendelet.
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INDOKOLÁS

I. Háttér

Az európai magántársaságok statútuma azt a célt szolgálja, hogy a kis- és középvállalatok 
(KKV-k) részére Európában olyan társasági formát kínáljanak, amely megkönnyíti számukra 
a határokon átnyúló tevékenységek végzését. Legutóbb az Európai Parlament Jogi 
Bizottságának 2006. június 22-i konzultációján jutott kifejezésre az igény egy ilyen 
statútumra.

A belső piac és az ezzel összefüggő, a Közösség gazdasági és szociális helyzetének javítására 
irányuló törekvések megvalósítása tekintetében a hangsúly egyértelműen a kereskedelmi 
akadályok megszüntetésén van. Egy ilyen kiindulópont azonban önmagában nem lenne teljes, 
a közösségi szintű termelési tényezőket nem egyformán fejlesztenék tovább, illetve azokat az 
összekovácsolódó belső piachoz igazítanák. 

Míg az európai részvénytársaság (ERT) a nagy tőketársaságok szegmensét fedi le, addig az 
európai magántársaság célpontját a KKV-k képezik. Az ERT-státusz létrejötte egy igen 
hosszadalmas folyamat volt, az eredmény pedig nem kielégítő: a piac még mindig nem 
fogadta el a részvénytársaságok tekintetében az ERT társasági formát. Ennek oka többek 
között az, hogy az ERT nem egy egységes európai társasági forma, hanem a nemzeti jogra 
való számos hivatkozás miatt kiforratlan maradt. Ez növeli a jogbizonytalanságot és nincs 
költségkímélő hatása.

II. Az előadó álláspontja

1. Tartalom

Az ERT-státusz fent említett hátrányait az EMT-státusz esetében el kívánjuk kerülni. 
Következésképpen teljes mértékben el kell tekinteni a nemzeti jogra való hivatkozásoktól, és 
egy egységes európai társasági formát kell teremteni. Ezáltal automatikusan csökkennek a 
szakértői költségek, mivel a határokon átnyúló tevékenységek esetében többé már nem a 
különböző tagállamok joga lenne az irányadó, hanem az egységes statútum. Létezniük kell 
azonban a szükséges hivatkozásoknak, különösen a harmonizált jogi területeken (pl. 
nyilvántartás vagy számvitel). 

Az egységességre való igény abból ered, hogy a KKV-k gyakran értékesítő vagy szolgáltató 
vállalatokon (leányvállalatok) keresztül határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. E 
vállalatok helyzetének megkönnyítése érdekében a leányvállalatokat ideális esetben minden 
tagállamban ugyanolyan szabályok szerint kellene megalapítani és irányítani. Annak 
érdekében, hogy a különböző jogi kultúrából származó gazdasági szereplők részére nyitva 
álljon a kapu egy új társasági forma felé, fontos továbbá az is, hogy a lehetőségekhez mérten 
választhassanak a különböző formák közül. Ide tartozik a vállalatoknak a monisztikus vagy 
duális szervezeti felépítés közötti választási joga is.



RR\642459HU.doc 9/10 PE 378.635v02-00

HU

Annak érdekében, hogy a magántársasságok a gazdasági forgalomban megtartsák 
rugalmasságukat, különböző átalakulási lehetőségeket is biztosítani kell számukra. Ide 
tartozik az összeolvadás, a székhely áthelyezése vagy akár a tőzsdén való megjelenés 
(részvénytársasággá való alakulás). Ezen a területen teljes mértékben vissza kellene nyúlni a 
harmonizált közösségi joghoz. Ebben az összefüggésben egyébként érthetővé válik, hogy a 
székhely határokon átnyúló áthelyezése tekintetében sürgősen szükség van egy irányelvre. 

A statútumnak azonban többet kell nyújtania, mint hogy egyszerűbbé teszi a vállalatalapítást 
és -irányítást: a vállalaton belül a szervek között méltányos egyensúlyt kell teremtenie; 
másrészről ezzel egyidejűleg hozzá kell járulnia az üzleti forgalom biztosításához, továbbá 
védenie kell a vállalat hitelezőit. Ez pl. kiegyensúlyozott felelősségi szabályozáson keresztül 
valósul meg.
A hitelezők védelme és a vállalatalapítás rugalmas kialakítása közötti kapcsolattal továbbá a 
törzstőkére vonatkozó szabályozás során is foglalkoznak. Az ajánlás arra irányul, hogy 
megtartsa a minimális tőkeszükséglet elvét, de lemondjon a készpénz-befizetési kényszerről. 
A hitelezők védelmének további aspektusai a kifizetések felfüggesztése, miáltal a vállalat 
minimálisan előírt törzstőkéjét továbbra is fenntartják a hitelezők részére, valamint az olyan 
vagyonhoz való hozzáférés, amely egy társasági taghoz jogtalanul áramlik ki.

2. Eljárás

Az EK-Szerződés 192. cikkének (2) bekezdése és az Európai Parlament eljárási 
szabályzatának 39. és 45. cikke szerint a Parlament a jogalkotási kezdeményezési jelentés 
formáját választja. Következésképpen felszólítja a Bizottságot jogalkotási tevékenység 
folytatására. A Parlament és a Bizottság között létrejött (2005. május 26-án aláírt) 
intézményközi keretmegállapodás értelmében a Bizottság köteles eleget tenni ennek a 
jogalkotási felszólításnak.

A jelentéstervezet kidolgozása során az előadó részére az európai magántársaság statútumára 
vonatkozóan három javaslat állt rendelkezésére, nevezetesen a Párizsi Kereskedelmi és 
Iparkamara (CCIP/MEDEF munkacsoport) tervezete, Dr. Hommelhoff, a Heidelbergi 
Egyetem professzorának (Dr. Teichmann egyetemi magántanár) egykori tanszékén készült 
tervezet, és végezetül Dr. Vossius müncheni közjegyző tervezete. A jelentéstervezet 
készítésekor az előadónak három, az európai magántársaságok statútumára irányuló javaslat 
állt rendelkezésére, nevezetesen a párizsi Kereskedelmi és Iparkamara (CCIP/MEDEF 
munkacsoport) által készített tervezet, Dr. Hommelhoff professzor korábbi, heidelbergi 
egyetemi tanszékének (PD Dr. Teichmann) tervezete, végül pedig Dr. Vossius, müncheni 
jegyző tervezete.
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