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INDOKOLÁS

1. A jelenlegi helyzet

A hatékony vállaltirányítás alapvető feltétele, hogy a részvényesek a közgyűlésen való magas 
arányú és aktív részvételen keresztül gyakorolják a felügyeletet. A közgyűléseken való 
alacsony részvételi arány ezt a hatékony felügyeletet veszélyezteti. Ennek egyik fő oka, hogy 
növekszik a külföldi befektetők részesedése a részvénytulajdonban, akiknek számos akadályt 
kell leküzdeniük ahhoz, hogy jelen legyenek a közgyűlésen. Egyrészt a részvényesek 
jellemzően értékpapír-közvetítő láncokon keresztül tartják értékpapírjaikat, amelyek 
különböző joghatóságok területén működnek. Ezért nehéz és költséges időben megszerezni az 
információkat és gyakorolni a szavazati jogot akár személyes jelenléttel, akár meghatalmazott 
kinevezésével, miközben be kell tartani a különleges nemzeti jogi követelményeket. Másrészt 
a részvényzárolási kötelezettség miatt kevésbé vonzó a közgyűléseken való részvétel.

2. A bizottsági javaslat

Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kontextusban megkönnyítsék és növeljék a 
részvényesek részvételét a közgyűléseken, ami egyben szigorítaná a vállalat elszámolási 
kötelezettségét tulajdonosaival szemben, és előmozdítaná az egységes piacot, az Európai 
Bizottság öt intézkedésre tesz javaslatot:

a) Annak biztosítása, hogy valamennyi közgyűlés kellő időben összehívásra kerül;
b) A részvényzárolás valamennyi formájának felváltása egy fordulónapos rendszerrel;
c) A közgyűlésen való elektronikus részvétel valamennyi jogi akadályának elhárítása;
d) A részvényesek feljogosítása arra, hogy szóban vagy írásban (elektronikus úton is) 

kérdést tegyenek fel a közgyűlésen vagy azt megelőzően;
e) A nem honos részvénytulajdonosok számára lehetővé tenni a meghatalmazotton 

keresztül, illetve postai vagy elektronikus úton történő szavazást.

3. A vélemény előadójának álláspontja

A vélemény előadója üdvözli a javasolt irányelvben megfogalmazott célkitűzéseket és 
eszközöket, azonban a következő módosításokat tekinti szükségesnek:

3.1 Az a) intézkedés: Értesítés a közgyűlésről

Ahhoz, hogy a részvényesek megalapozott döntéseket hozhassanak, kellő időben tájékoztatni 
kell őket az időpontról, a napirendről, és el kell juttatni hozzájuk a megfelelő 
dokumentumokat. Ezért egy minimális értesítési időszak meghatározása hatékony eszköz 
lehet. Az értesítést nem csak a vállalat honlapján kell közzétenni, hanem meg kell küldeni a 
központi értékpapír letétkezelőnek is, amely – különösen a bemutatóra szóló részvények 
esetében – az első kapcsolódási pontot jelenti a vállalat és a részvényes közötti láncban. Névre 
szóló részvények esetén az értesítést közvetlenül a bejegyzett részvénytulajdonosnak vagy a 
kijelölt személynek kell megküldeni. Továbbá különbséget kell tenni az éves közgyűlések és a 
rendkívüli közgyűlések között, amelyeket különböző célból és eltérő sürgősséggel rendelik el.
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3.2 A b) intézkedés: Fordulónapos rendszer a részvényzárolás helyett

A részvényzárolás helyett a fordulónapos rendszer bevezetése alapvető lépés. Ebben a 
rendszerben a közgyűlés időpontjához lehető legközelebb lévő fordulónapot kell előírni, 
továbbá egy kellő hosszúságú időtartamot a közgyűlésről szóló értesítés és a fordulónap 
között, hogy az (intézményi) részvényesek vissza tudják vonni részesedéseiket kölcsönből. 
Továbbá a bemutatóra és névre szóló részvények közötti strukturális különbségek miatt meg 
kell engedni, hogy eltérő fordulónapot állapítsanak meg e két részvénytípusra.

3.3 A c) intézkedés: Részvétel elektronikus eszközök segítségével

Azzal, hogy lehetőség nyílik az elektronikus eszközökkel történő részvételre, pl. a napirend 
kiegészítése új pontokkal, határozatok előterjesztés, kérdésfeltevés, szavazás stb., jelentősen 
növelhető a részvétel a közgyűléseken. Azonban lehetővé kell tenni, hogy méretüktől és 
technikai lehetőségeiktől a vállalatok szabadon döntsenek arról, hogy kívánnak-e élni az 
elektronikus eszközökkel.

3.4 A d) intézkedés: Kérdésfeltevési jog

A kérdésfeltevési jog döntő fontossággal bír abban, hogy a részvényesek megalapozott 
döntéseket hozhassanak. Azonban biztosítani kell, hogy a vállalatok megvédhessék magukat 
az e joggal való visszaéléssel szemben. Ezért a részvényeseket fel kell jogosítani arra, hogy 
szóban kérdéseket tegyenek fel a közgyűlésen, továbbá – ha a vállalat azt biztosítja –
elektronikus eszközöket vegyenek igénybe. Ezzel szemben a tagállamok nem kötelesek 
lehetővé tenni az előzetesen feltett írásbeli kérdéseket a közgyűlésen. Ezenkívül a 
vállalatoknak csak a közgyűlés napján szóban kell válaszolniuk a kérdésekre, és nem 
kötelesek közzétenni a válaszokat a honlapjukon.

3.5 Az e) intézkedés: Meghatalmazott útján történő szavazás

A vélemény előadója támogatja azt az elvet, hogy ne legyen korlátozás a meghatalmazott 
személyét illetően. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében azonban a tagállamoknak 
lehetőségük van arra, hogy megfelelő intézkedések megválasztásával korlátozzák a 
meghatalmazott jogait. 

3.6 Részvényes – értékpapír-közvetítő – vállalati kapcsolatok

A célkitűzés az, hogy a gazdasági részvényes, azaz az a személy, aki meghozta a befektetési 
döntést és viseli a részvénnyel kapcsolatos kockázatokat, felügyelhesse szavazati jogának 
gyakorlását. Mivel nagy különbségek mutatkoznak a nemzeti részvénytulajdonosi rendszerek 
között, a vélemény előadója nem javasolja az ún. „végső befektető” fogalmának bevezetését. 
Azonban hangsúlyozza, hogy az értékpapír-közvetítők, akik nem törvényes részvényesek, 
csak az ügyféllel létrejött általános szerződési keret szerint gyakorolhatják szavazati jogukat, 
és csak az ügyfél által kiadott szavazási utasítást (ha volt ilyen) hajthatják végre. Amennyiben 
az értékpapír-közvetítő nem a részvényes és a vállalat közötti lánc utolsó eleme, tovább kell 
adnia a szavazási utasítást a következő közvetítőnek.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
CÍM

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
a létesítő okiratuk szerint valamely 
tagállamban székhellyel rendelkező és a 
szabályozott piacra bevezetett részvényű
vállalatok részvényeseinek szavazati 
joggyakorlásáról és a 2004/109/EK irányelv 
módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
a tőzsdén jegyzett vállalatok részvényesei 
bizonyos jogainak gyakorlásáról

Módosítás: 2
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A szavazati jogot tartalmazó részvények 
tulajdonosai számára lehetővé kell tenni, 
hogy gyakorolhassák e jogukat, feltéve, 
hogy azt a részvények vásárlásakor fizetett 
ár tükrözi. Ezenfelül a részvénytulajdonosok 
általi tényleges ellenőrzés a hatékony és 
eredményes vállalatirányítás előfeltétele, 
ezért azt ösztönözni kell és meg kell 
könnyíteni. Ezért a tagállamok jogszabályait 
e témában összehangoló intézkedésekre van 
szükség. Fel kell számolni azokat az 
akadályokat (például a szavazati jog 
gyakorlásának a részvények zárolásától való 
függővé tétele), amelyek visszatartják a 
részvénytulajdonosokat a szavazástól.
Mindazonáltal ez az irányelv nem érinti a 
kollektív befektetési vállalkozások által 
kibocsátott, értékesített vagy vásárolt 
részesedésekre vonatkozó meglévő 

(3) A szavazati jogot tartalmazó részvények 
tulajdonosai számára lehetővé kell tenni, 
hogy gyakorolhassák e jogukat, feltéve, 
hogy azt a részvények vásárlásakor fizetett 
ár tükrözi. Ezenfelül a részvénytulajdonosok 
általi tényleges ellenőrzés a hatékony és 
eredményes vállalatirányítás előfeltétele, 
ezért azt ösztönözni kell és meg kell 
könnyíteni. Ezért a tagállamok jogszabályait 
e témában összehangoló intézkedésekre van 
szükség. Fel kell számolni azokat az 
akadályokat (például a szavazati jog 
gyakorlásának a részvények a közgyűlés 
előtt bizonyos idővel történő zárolásától való 
függővé tétele), amelyek visszatartják a 
részvénytulajdonosokat a szavazástól..
Mindazonáltal ez az irányelv nem érinti a 
kollektív befektetési vállalkozások által 
kibocsátott, értékesített vagy vásárolt 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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közösségi jogszabályokat részesedésekre vonatkozó meglévő 
közösségi jogszabályokat

Indokolás

Módosítás: 3
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A jelenlegi közösségi jogszabályok nem 
elegendőek e célkitűzés eléréséhez. A 
szabályozott piacra bevezetett értékpapírok 
kibocsátóival kapcsolatos információkra 
vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2004. december 15-i 
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv kötelezi a kibocsátókat egyes, a 
közgyűlés szempontjából fontos információk 
és dokumentumok közzétételére abban a 
tagállamban, ahol a kibocsátó honos.
Ezenfelül a 2001/34/EK irányelv azokra az 
információkra összpontosít, amelyeket a 
kibocsátónak a piac előtt fel kell fednie, 
ennek megfelelően nem foglalkozik magával 
a részvénytulajdonosok szavazási 
folyamatával.

(4) A jelenlegi közösségi jogszabályok nem 
elegendőek a részvénytulajdonosok 
határokon átívelő szavazati 
joggyakorlásának megkönnyítéséhez a 
közgyűléseken. A szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival 
kapcsolatos információkra vonatkozó 
átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2004. december 15-i 
2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv kötelezi a kibocsátókat egyes, a 
közgyűlés szempontjából fontos információk 
és dokumentumok közzétételére abban a 
tagállamban, ahol a kibocsátó honos.
Ezenfelül a 2001/34/EK irányelv azokra az 
információkra összpontosít, amelyeket a 
kibocsátónak a piac előtt fel kell fednie, 
ennek megfelelően nem foglalkozik magával 
a részvénytulajdonosok szavazási 
folyamatával.

Ezért bizonyos minimumkövetelményeket 
kell meghatározni a befektetők védelme és a 
szavazati jogosultságot biztosító 
részvényekhez kapcsolódó részvényesi 
jogok zökkenőmentes és hatékony 
gyakorlása érdekében. A szavazati jogtól 
különböző egyéb jogok tekintetében a 
tagállamoknak jogukban áll az említett 
minimumkövetelmények alkalmazásának 
kiterjesztésére, amennyiben erre még nem 
került sor.
A tagállamok hatékony, átlátható és 
megfizethető eljárásokat hoznak létre 
annak biztosítására, hogy a 
részvénytulajdonosok gyakorolhassák a 
jelen irányelv alapján őket megillető 
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jogokat, és hogy a vállalatok teljesítsék 
kötelezettségeiket. 

Módosítás: 4
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A jegyzett európai részvénytársaságok 
részvényeinek jelentős hányadát olyan 
részvénytulajdonosok birtokolják, akik nem 
e vállalatok létesítő okiratában szereplő 
székhely tagállamában honosak. A nem 
honos részvénytulajdonosok számára 
lehetővé kell tenni, hogy ugyanolyan 
könnyedén gyakorolhassák a közgyűléshez 
kapcsolódó jogaikat, mint a vállalat 
székhelye szerinti tagállamban honos 
részvénytulajdonosok. Ez megköveteli azon 
akadályok megszüntetését, amelyek gátolják 
a nem honos részvénytulajdonosok 
közgyűléshez kapcsolódó információkhoz 
való hozzáférését és a szavazati jogok 
közgyűlésen való személyes megjelenés 
nélküli gyakorlását. Ezen akadályok 
megszüntetése azon honos 
részvénytulajdonosok számára is kedvező, 
akik nem tudnak vagy nem vesznek részt a 
közgyűlésen.

(5) A jegyzett részvénytársaságok 
részvényeinek jelentős hányadát olyan 
részvénytulajdonosok birtokolják, akik nem 
e vállalatok székhelyének tagállamában 
honosak. A nem honos 
részvénytulajdonosok számára lehetővé kell 
tenni, hogy ugyanolyan könnyedén 
gyakorolhassák a közgyűléshez kapcsolódó 
jogaikat, mint a vállalat székhelye szerinti 
tagállamban honos részvénytulajdonosok. Ez 
megköveteli azon akadályok megszüntetését, 
amelyek gátolják a nem honos 
részvénytulajdonosok közgyűléshez 
kapcsolódó információkhoz való 
hozzáférését és a szavazati jogok 
közgyűlésen való személyes megjelenés 
nélküli gyakorlását. Ezen akadályok 
megszüntetése azon honos 
részvénytulajdonosok számára is kedvező, 
akik nem tudnak vagy nem vesznek részt a 
közgyűlésen.

Módosítás: 5
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A részvénytulajdonosoknak 
lakóhelyüktől függetlenül lehetővé kell tenni 
a közgyűlésen vagy azt megelőzően, jól 
tájékozottan történő szavazást. Valamennyi 
részvénytulajdonos számára elegendő időt 
kell biztosítani a közgyűlésen előterjesztésre 
szánt dokumentumok tanulmányozására, és 
annak eldöntésére, hogyan szavaznak 
részvényeikkel. Ezért kellő időben értesítést 
kell küldeni a közgyűlésről, és a 
részvénytulajdonosoknak időben
rendelkezésére kell bocsátani azon témákra 
vonatkozó teljes körű információt, 
amelyeket elfogadásra előterjesztenek a 

(6) A részvénytulajdonosoknak 
lakóhelyüktől függetlenül lehetővé kell tenni 
a közgyűlésen vagy azt megelőzően, jól 
tájékozottan történő szavazást. Valamennyi 
részvénytulajdonos számára elegendő időt 
kell biztosítani a közgyűlésen előterjesztésre 
szánt dokumentumok tanulmányozására, és 
annak eldöntésére, hogyan szavaznak 
részvényeikkel. Ezért kellő időben értesítést 
kell küldeni a közgyűlésről, és a 
részvénytulajdonosoknak időben 
rendelkezésére kell bocsátani azon témákra 
vonatkozó teljes körű információt, 
amelyeket elfogadásra előterjesztenek a 
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közgyűlésen. A részvénytulajdonosoknak 
alapvető joga, hogy kiegészítsék a közgyűlés 
napirendjét, határozatot terjesszenek elő és a 
napirendi pontokhoz kapcsolódó kérdéseket 
tegyenek fel. Élni kell a modern 
technológiák nyújtotta lehetőségekkel, 
amelyek segítségével az információk 
azonnal elérhetővé és hozzáférhetővé 
tehetők, többek között a szavazás 
eredményének közgyűlés utáni közzététele 
során.

közgyűlésen. A részvénytulajdonosoknak 
alapvető joga, hogy kiegészítsék a közgyűlés 
napirendjét, és hogy határozatot terjesszenek 
elő. Ezt a jogot a törvénytelen és 
becsületsértő anyagokra vonatkozó
szabályok, valamint a vállalat azon 
jogosultságának sérelme nélkül kell 
gyakorolni, amely szerint megtagadhatja az 
ilyen anyagok közzétételét. Valamennyi jogi 
és szabályozói korlátozást be kell tartani, 
amikor a vállalat válaszol a 
részvénytulajdonosok kérdéseire. A modern 
technológiák lehetővé teszik, hogy az 
információkat a közgyűlés előtt és után 
azonnal elérhetővé és hozzáférhetővé tegyék, 
és hogy a közgyűlésen fizikai jelenlét nélkül 
aktívan részt lehessen venni. Ezeket a 
technológiákkal élni kell. Jelen irányelv 
feltételezi, hogy a tőzsdén bejegyzett 
vállalatok mindegyike rendelkezik 
internetes honlappal.

Módosítás: 6
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6a) A részvénytulajdonosok részvételének 
növelése és a jól tájékozottan történő 
döntéshozatal támogatása érdekében 
biztosítani kell, hogy a 
részvénytulajdonosok megértsék a meghívót 
és a közgyűlésen előterjesztésre kerülő 
szövegeket. A Bizottságnak ezért 
ajánlásokat kell tennie az alkalmazandó 
nyelvekre vonatkozólag, elkerülve 
ugyanakkor az olyan kisebb tőzsdei 
vállalatok megterhelését, amelyek nem 
rendelkeznek széles külföldi részvényesi 
körrel, és nem keresnek aktívan külföldi 
befektetőket. A Bizottságnak e kérdésben 
konzultálnia kell az Európai Parlamenttel, 
amelynek eredményeit ajánlás formájában 
a jelen irányelv elfogadását követő hat 
hónapon belül elő kell terjesztenie. 

Módosítás: 7
(6B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(6b)A vállalat éves közgyűlése a fő 
lehetőség arra minden évben, hogy az 
igazgatóság elszámoljon a 
részvénytulajdonosok előtt a vállalat 
ügyeinek irányításában elért 
eredményeiről.  Ennek tükröződnie kell e 
közgyűlés jellegében és levezetésében, 
amelynek lehetőséget kell biztosítania arra, 
hogy a részvénytulajdonosok 
vállalatirányítással kapcsolatos kérdéseket 
vessenek fel.  Ezt nem kell lehetővé tenni a 
vállalat által összehívott más 
közgyűléseken, amelyek rendszerint a 
részvénytulajdonosok jóváhagyásának 
megszerzéséhez szükségesek egyes 
különleges tranzakciók vagy 
finanszírozással kapcsolatos jogok 
érvényesítése tekintetében, és amelyeken 
valószínűleg nem helyénvaló a 
részvénytulajdonosok felvetéseinek mélyebb 
vizsgálata.  A kisebbségi 
részvénytulajdonosok számára ugyanakkor 
lehetővé kell tenni, hogy a közgyűlés 
összehívását kérjék abban az esetben, ha 
véleményük szerint a részvénytulajdonosok 
szélesebb körű felülvizsgálata ezt indokolttá 
teszi az éves közgyűlések közötti 
időszakban.

Indokolás

A módosítás rávilágít a vállalat éves közgyűlése és más közgyűlések (rendkívüli közgyűlések) 
közötti fontos különbségtételre, és a közgyűlések e két típusának eltérő céljaira.

Módosítás: 8
(6C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6c) A valódi részvénytulajdonosi szavazás 
biztosítása és az intézményi befektetők által 
pénzügyi célból kölcsönadott részvényekhez 
kapcsolódó szavazati jogokkal való 
visszaélések megelőzése érdekében a 
Bizottságnak értékelnie kell az 
értékpapírkölcsönzés gyakorlatát és 
hatásait a vállalatirányításra,e kérdésben 
konzultálnia kell az Európai Parlamenttel, 
és a jelen irányelv elfogadása után hat 
hónapon belül ajánlást kell előterjesztenie 
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a Nemzetközi Vállalatirányítási Hálózat 
2005. októberében kiadott, „A 
részvénykölcsönzés jó gyakorlatának 
kódexe”szellemében.

Módosítás: 9
(6D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (ÚJ)

(6d) Elvben minden részvényes számára 
lehetővé kell tenni, hogy a közgyűlés 
napirendi pontjaihoz kapcsolódóan 
kérdéseket tegyen fel, és azokra választ 
kapjon.

Amendment 10
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A részvénytulajdonosoknak választási 
lehetőséget kell biztosítani olyan egyszerű 
eszközök között, amelyek segítségével a 
közgyűlésen való részvétel nélkül tudják 
leadni szavazatukat. A közgyűlésen való 
személyes részvétel nélküli szavazás nem 
sújtható más korlátozással, mint ami a 
személyazonosság igazolásához és a 
kommunikáció biztonságos voltához 
szükséges. Fel kell számolni a meglévő 
korlátozásokat, amelyek a távolból vagy 
meghatalmazás útján történő szavazást 
nehézkessé és költségessé teszik.

(7) A társaságokat nem gátolhatják jogi 
akadályok a részvényeseiknek a 
közgyűlésen való bármely elektronikus 
részvételi lehetőség felajánlása terén. A 
közgyűlésen való személyes részvétel 
nélküli szavazás, történjen az levelezéssel 
vagy elektronikus úton, nem sújtható más 
korlátozással, mint ami a személyazonosság 
igazolásához és a kommunikáció 
biztonságos voltához szükséges.

Módosítás 11
(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7a) A megfelelő vállalatirányításhoz 
zökkenőmentes és hatékony 
meghatalmazott útján történő szavazási 
eljárás szükséges. Ezért fel kell számolni 
azokat a meglévő korlátozásokat és 
akadályokat, amelyek a meghatalmazott 
útján történő szavazást nehézkessé és 
költségessé teszik. A megfelelő 
vállalatirányításhoz azonban megfelelő 
biztosítékok is szükségesek a 
meghatalmazott útján történő szavazással 
való esetleges visszaélés ellen. A 
meghatalmazott ezért köteles szem előtt 
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tartani a részvényestől esetlegesen kapott 
utasításokat, a tagállamoknak pedig 
rendelkezniük kell a lehetőséggel, hogy 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket, 
amelyek garantálják, hogy a 
meghatalmazott kizárólag a részvényes 
érdekében járjon el, az esetleges 
érdekellentétet kiváltó okoktól függetlenül. 
Az esetleges visszaélések elleni 
intézkedéseket alkothatják különösen olyan 
szabályok, amelyeket a tagállamok az 
aktívan meghatalmazásokat gyűjtő vagy 
meghatározott jelentős számú 
meghatalmazásnál ténylegesen többet 
felhalmozó személyek tevékenységének 
szabályozására fogadtak el, különösen a 
megbízhatóság és az átláthatóság megfelelő 
szintjének biztosítása érdekében. Ezen 
irányelv értelmében a részvénytulajdonosok 
korlátlan joggal rendelkeznek arra, hogy az 
említett személyeket meghatalmazottnak 
válasszák, akik a közgyűlésen nevükben 
részt vesznek és ott szavaznak. Ez az 
irányelv nem érinti azonban azokat a 
szabályokat vagy szankciókat, amelyeket a 
tagállamok esetleg e személyekre 
vonatkozóan írnak elő, amennyiben a 
szavazásra az összegyűjtött 
meghatalmazások csalárd felhasználásával 
került sor. Ezenfelül ez az irányelv nem 
kötelezi a társaságokat annak 
ellenőrzésére, hogy a meghatalmazott 
személyek a kijelölő részvénytulajdonosok 
szavazási utasításai szerint szavaznak-e.

Módosítás: 12
(7B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7b) A szavazás eredményét úgy kell 
megállapítani, hogy az a lehető legjobban 
tükrözze a részvénytulajdonosok által 
kinyilvánított szavazási szándékot, és a 
közgyűlés után legalább a vállalat 
honlapján nyilvánossá kell tenni azt. .
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Indokolás

A szavahihetőség megköveteli, hogy a részvénytulajdonosok elvárhassák, hogy kinyilvánított 
akaratuk és szándékuk valósan tükröződjön az eredményekben, és ezeket az eredményeket 
nyilvánosan közzétegyék.

Módosítás: 13
1. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Ez az irányelv rögzíti a létesítő okiratuk 
szerint valamely tagállamban székhellyel 
rendelkező és a szabályozott piacra 
bevezetett részvényű kibocsátók
közgyűlésén történő szavazati
joggyakorlásra vonatkozó követelményeket.

(1) Ez az irányelv rögzíti a létesítő okiratuk 
szerint valamely tagállamban székhellyel 
rendelkező és valamely tagállam 
szabályozott piacára bevezetett részvényű, 
vagy az említett piacon tevékenykedő
vállalatok közgyűlésén a szavazati jogot 
megtestesítő részvényekhez kapcsolódó 
egyes részvényesi jogoknak gyakorlására
vonatkozó követelményeket.

Módosítás 14
1. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
kérdések szabályozása tekintetében az a 
tagállam az illetékes, amelyben a társaság 
székhellyel rendelkezik, és az 
„alkalmazandó jog”-ra való hivatkozások e 
tagállam jogára vonatkoznak.

Módosítás 15
1. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A tagállamok mentességet adhatnak ezen 
irányelv alól az alábbi kibocsátóknak:

(2) A tagállamok mentességet adhatnak ezen 
irányelv alól az alábbi típusú vállalatoknak:

i) kollektív befektetési vállalkozások a 
85/611/EGK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdésének értelmében, és

i) kollektív befektetési vállalkozások a 
85/611/EGK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdésének értelmében,

ii) olyan vállalkozások, amelyeknek 
kizárólagos célja a köz által nyújtott tőke 
kollektív befektetése, amelyek a 
kockázatmegosztás elve alapján működnek 
és amelyek alapbefektetéseik egyik 
kibocsátójában sem kívánnak jogi vagy 
irányítási ellenőrzést szerezni, feltéve, hogy 
e kollektív befektetési vállalkozásokat az 
illetékes hatóságok engedélyezték és 

ii) olyan vállalkozások, amelyeknek 
kizárólagos célja a köz által nyújtott tőke 
kollektív befektetése, amelyek a 
kockázatmegosztás elve alapján működnek 
és amelyek alapbefektetéseik egyik 
kibocsátójában sem kívánnak jogi vagy 
irányítási ellenőrzést szerezni, feltéve, hogy 
e kollektív befektetési vállalkozásokat az 
illetékes hatóságok engedélyezték és 
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ellenőrzik, valamint hogy a 85/611/EGK 
irányelv értelmében letéteményesi 
feladatokat látnak el..

ellenőrzik, valamint hogy a 85/611/EGK 
irányelv értelmében letéteményesi 
feladatokat látnak el..; és
iii) szövetkezetek.

Módosítás: 16
2. CIKK A) PONT

a) „kibocsátó”: a közjog vagy a magánjog 
hatálya alá tartozó olyan jogalany, 
beleértve az államot is, amelynek 
részvényeit bevezették valamely szabályozott 
piacra;

törölve

Indokolás

A „kibocsátó” fogalom helyett a „vállalat” fogalmat kell használni mindenhol az 
irányelvben, hogy a tőkepiaci joggal szemben kiemeljük a 2004/109/EK irányelv (az 
átláthatóságról szóló irányelv) társasági jogi jellegét. Ezenkívül az államok nem jegyezhetők 
a tőzsdén, így az államokra való hivatkozást törölni kell.

Módosítás: 17
2. CIKK C) PONT

c) „részvénytulajdonos”: bármely, a közjog 
vagy a magánjog hatálya alá tartozó olyan 
természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely a következőket birtokolja:

c) „részvénytulajdonos”: olyan természetes 
vagy jogi személy, akit az alkalmazandó jog 
alapján részvénytulajdonosnak ismernek 
el;

i. a kibocsátó részvényeit saját nevében és 
saját számláján;
ii. a kibocsátó részvényeit saját nevében, de 
más természetes vagy jogi személy 
megbízásából;

Indokolás

A részvénytulajdonos fogalommeghatározása tagállamonként rendkívül eltérő. A javasolt 
módosítás lehetővé teszi, hogy a tagállamok fenntartsák részvénytulajdonosi rendszerüket, és 
nem határoz meg olyan új követelményeket, amelyek érintenék a részvénytulajdonos nemzeti 
meghatározását.

Módosítás: 18
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2. CIKK CA) PONT (új)

ca) „honos részvénytulajdonos”: olyan 
részvénytulajdonos, aki abban a 
tagállamban telepedett le, van bejegyezve 
vagy rendelkezik egyéb üzletviteli hellyel, 
ahol a vállalat be van jegyezve.
Azok a részvénytulajdonosok, amelyek e 
kritériumok közül valamelyikének nem 
felelnek meg,  „nem honos 
részvénytulajdonosoknak” minősülnek.

Indokolás

A 4. cikk egyenlő bánásmódot ír elő a honos és nem honos részvénytulajdonosok számára.

Módosítás: 19
2. CIKK CD) PONT (új)

cd) „elektronikus eszközök”: az adatok 
feldolgozására (beleértve a digitális 
tömörítést), tárolására és továbbítására 
szolgáló elektronikus eszközök, amelyekben 
vezetékeket, rádiós és optikai 
technológiákat vagy bármely más 
elektromágneses eszközöket alkalmaznak;

Indokolás

Az „elektronikus eszközök” fogalommeghatározását a 2004/109/EK irányelvből (az 
átláthatóságról szóló irányelv) vették át.

Módosítás: 20
2. CIKK E) PONT

e)„meghatalmazás”: természetes vagy jogi 
személy részvénytulajdonos általi 
felhatalmazása a részvénytulajdonos egyes 
vagy összes jogainak közgyűlésen való 
gyakorlására az ő nevében és érdekében;

e)„meghatalmazás”: természetes vagy jogi 
személy részvénytulajdonos általi 
felhatalmazása a részvénytulajdonos egyes
vagy összes jogainak közgyűlésen való 
gyakorlására az ő nevében;

Módosítás: 21
2. CIKK F) PONT

f) „gyűjtőszámla”: olyan értékpapírszámla, törölve
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amelyen az értékpapírokat különböző 
természetes vagy jogi személyek nevében 
tartják.

Módosítás: 22
2. CIKK FA) PONT (új)

fa) „írásos formában”: egy szöveg olyan 
technikai formátumban, amely biztosítja, 
hogy az üzenetben lévő információk 
állandóak és nem módosulnak;

Indokolás

Meg kell határozni az „írásos formában” fogalmát, mivel egyes tagállamokban az „írásos 
formában” fogalom egyenértékű „a saját kézzel aláírt” fogalommal. Ezen irányelv 
alkalmazásában ez azt jelentené, hogy például a meghatalmazott kinevezését és a vállalatnak 
erről küldött értesítést – amelyek írásos formát igényelnek – nem lehetne biztonságos 
internetes platformon vagy faxon lebonyolítani, jóllehet az irányelv előterjesztőjének nem ez a 
szándéka.

Módosítás: 23
3. CIKK

Szigorúbb nemzeti követelmények Szigorúbb vagy kiegészítő nemzeti 
követelmények

A tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél szigorúbb 
követelményeket támaszthatnak a 
területükön létesítő okirat szerinti 
székhellyel rendelkező kibocsátókkal 
szemben.

A tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél szigorúbb, vagy 
kiegészítő követelményeket támaszthatnak, 
amenyiben ezek a követelmények 
megkönnyítik a részvénytulajdonosi jogok 
gyakorlását, és nem nehezítik azt.

Indokolás

A javasolt irányelv minimális harmonizációs megközelítésen alapul, és meg kívánja 
könnyíteni a részvényesi jogok gyakorlását. Nem csak szigorúbb, hanem további kiegészítő 
nemzeti követelmények is bevezethetők e cél érdekében.

Módosítás: 24
4. CIKK
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A kibocsátó köteles azonos bánásmódot 
biztosítani minden olyan 
részvénytulajdonosnak, akik a közgyűlésen 
való részvétel és szavazás tekintetében 
azonos helyzetben vannak.

A vállalat köteles azonos bánásmódot 
biztosítani mind a honos, mind a nem 
honos részvénytulajdonosnak, akik a 
közgyűlésen való részvétel és szavazás 
tekintetében azonos részvényosztállyal 
rendelkeznek, a vállalat által a 
részvénytulajdonosra jogszerűen 
alkalmazható szankciók vagy más 
intézkedések sérelme nélkül.

Indokolás

A javasolt irányelv célja, hogy elhárítson néhány alapvető akadályt a közgyűléseken való 
határokon átnyúló részvétel útjából. Pontosítani kell, hogy az azonos osztályú részvények 
tulajdonosai tartózkodási helyüktől függetlenül egyenlő bánásmódban részesüljenek.

Módosítás: 25
5. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó 
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 
nappal megelőzően kiküldeni.

Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve1 9. cikke (4) 
bekezdésének és 11. cikke (4) bekezdésének
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a vállalat az (1a) bekezdésben 
meghatározott valamelyik módon, 
legkésőbb a közgyűlés napját megelőző 
huszonegyedik napon kiküldje a közgyűlési 
meghívót.
A tagállamoknak nem kell alkalmazniuk az 
első albekezdésben említett minimális 
időszakot az első összehíváskor felmerült 
határozatképtelenség miatt kiküldött 
második vagy azt követő közgyűlési 
meghívó esetében, feltéve, hogy az első 
albekezdés teljesült az első összehíváskor, 
és a napirendre nem került fel újabb 
napirendi pont, valamint legalább 10 nap 
telt el az utolsó összehívás és a közgyűlés 
időpontja között.
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.

Módosítás: 26
5. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Az 1. cikk (1a) bekezdésében 
meghatározott illetékes tagállam által 
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megállapított további értesítési és közzétételi 
követelmények sérelme nélkül a vállalat 
köteles gyors hozzáférést biztosító és 
megkülönböztetésmentes módon kiadni az 
(1) bekezdésben említett meghívót. A 
tagállam felszólíthatja a vállalatot, hogy 
ésszerű és megbízható keretek között 
használja fel ezeket a médiumokat a 
nyilvánosságnak szóló információk 
terjesztésére a Közösségben. A tagállam 
nem teheti kötelezővé olyan médium 
kizárólagos használatát, amelynek 
üzemeltetője a területén telepedett le.
Ha a vállalat a részvénytulajdonosok 
aktuális listája alapján azonosítani tudja 
részvénytulajdonosai nevét és címét, 
kötelező meghívót küldenie minden egyes 
nyilvántartott részvényese számára. Azok a 
vállalatok, amelyek e-mail címek 
regisztrálását is lehetővé teszik, a meghívót 
elektronikus úton is elküldhetik anélkül, 
hogy kötelesek lennének a meghívó postán 
keresztül történő kiküldésére.
A vállalat egyik esetben sem számíthat fel 
külön költséget az előírt módon kiadott 
meghívóért.

Módosítás: 27
5. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2). Az (1) bekezdésben említett értesítés
legalább a következő adatokat tartalmazza:

(2). Az (1) bekezdésben említett értesítés
legalább:

a) a gyűlés helyére, idejére és tervezett 
napirendjére vonatkozó pontos adatok;

a) pontosan feltünteti a közgyűlés 
időpontját és helyszínét, valamint a 
közgyűlés javasolt napirendjét;

b) azon eljárások pontos és egyértelmű 
leírása, amelyeknek a 
részvénytulajdonosoknak meg kell felelniük 
a közgyűlésen való részvételhez és 
szavazáshoz, ide értve az alkalmazandó 
fordulónapot is;

b) tartalmazza azon eljárások pontos és 
egyértelmű leírását, amelyeknek a 
részvénytulajdonosoknak meg kell felelniük 
a közgyűlésen való részvételhez és 
szavazáshoz.

Ez magában foglalja az alábbiakkal 
kapcsolatos információkat:
i) a 6. cikk értelmében fennálló részvényesi 
jogok — amennyiben e jogokat a 
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közgyűlési meghívó kiküldését követően 
gyakorolni lehet —, valamint a 9. cikk 
értelmében fennálló részvényesi jogok és 
azon időpontok, ameddig e jogok 
gyakorolhatók; a meghívó szorítkozhat csak 
az időpontok megjelölésére, ameddig e 
jogok gyakorolhatók, feltéve, hogy említést 
tesz arról, hogy az e jogokkal kapcsolatos 
további információ hozzáférhető a társaság 
internetes honlapján;
ii) a meghatalmazott útján történő 
szavazásra vonatkozó eljárás, különösen a 
meghatalmazott útján történő szavazáshoz 
használandó nyomtatványok és azon 
eszközök, amelyek révén a társaság fogadni 
kész a meghatalmazott kijelöléséről szóló 
elektronikus értesítéseket; valamint
iii) adott esetben a szavazatok levélben vagy 
elektronikus úton történő leadására 
vonatkozó eljárások.

c) azon eszközök pontos és egyértelmű 
leírása, amelyek a részvénytulajdonosok 
rendelkezésére állnak a közgyűlésen való 
részvételhez és szavazáshoz. Alternatívaként 
megadható, hol érhető el a szóban forgó 
információ;

c) adott esetben megjelölik a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett fordulónapot és 
felvilágosítást adnak arról, hogy kizárólag 
azoknak áll jogában a közgyűlésen részt 
venni és szavazni, akik abban az 
időpontban részvénytulajdonosok;

d) arra vonatkozó adatok, hol és hogyan 
érhető el a közgyűlésen elfogadásra 
előterjeszteni szándékozott határozat és az 
azt alátámasztó dokumentumok teljes, 
rövidítetlen szövege

d) adatokat tartalmaz arra vonatkozólag, 
hogy hogy hol és hogyan érhető el a (3) 
bekezdés c) és ca) pontjában említett
dokumentumok és határozattervezetek
teljes, rövidítetlen szövege;

e) azon internetes oldal címére vonatkozó
adat, amelyen a (3) bekezdésben említett 
információk közzétételre kerülnek.

e) tartalmazza az azon internetes oldal 
címére vonatkozó adatokat, amelyen a (3) 
bekezdésben említett információk 
közzétételre kerülnek.

Módosítás: 28
5. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A kibocsátó az (1) bekezdésben rögzített 
határidőn belül legalább az alábbi 
információt közzéteszi internetes oldalán:

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a közgyűlés napját megelőző legfeljebb 
huszonegyedik napon kezdődő időszakban 
folyamatosan és a gyűlés napjával 
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bezárólag a vállalat a részvénytulajdonosok 
számára hozzáférhetővé teszi legalább az 
alábbi információkat internetes oldalán:

a) az (1) bekezdésben említett értesítés; a) az (1a) bekezdésben említett értesítés;
b) a részvények és szavazati jogok teljes 
száma;

b) a részvények és szavazati jogok teljes 
száma az összehívás időpontjában 
(beleértve az azon egyes 
részvényosztályokra vonatkozó külön 
összesítéseket, amelyekben a társasági tőke 
két vagy több részvényosztályra oszlik);

(c) a (2) bekezdés d) pontjában említett 
határozat és azt alátámasztó dokumentumok 
szövege;

c) a közgyűlés elé terjesztendő
dokumentumok;

ca) határozattervezet vagy — amennyiben 
nem tettek javaslatot határozat 
elfogadására — az alkalmazandó jog 
értelmében kijelölendő, társaságon belüli 
illetékes testület észrevétele a közgyűlés 
javasolt napirendjének egyes pontjaira 
vonatkozóan; továbbá a 
részvénytulajdonosok által előterjesztett 
határozattervezeteket a társaság általi 
kézhezvételt követően a lehető leghamarabb 
beillesztik a napirendbe;

d) a postai úton és meghatalmazott útján 
történő szavazáshoz használandó 
nyomtatványok.

d) adott esetben a meghatalmazott útján 
történő szavazáshoz és a levélben történő 
szavazáshoz használandó nyomtatványok, 
kivéve, ha a nyomtatványokat közvetlenül 
megküldik valamennyi részvényesnek.

A d) pontban szereplő nyomtatványok 
helyett alternatívaként megadható a 
honlapon, hogy hol és hogyan szerezhetők 
be a nyomtatványok.

A d) pontban szereplő nyomtatványok 
helyett alternatívaként megadható a 
honlapon, hogy hol és hogyan szerezhetők 
be a nyomtatványok.
Amennyiben a d) pontban szereplő 
nyomtatványok technikai okokból nem 
tehetők közzé az interneten, a vállalat 
megjelöli a honlapon, hogy papíron hogyan 
szerezhetők be a nyomtatványok. Ebben az 
esetben a társaság köteles megküldeni a 
nyomtatványokat postán és térítésmentesen 
valamennyi olyan részvényes részére, aki 
ezt kéri.
Amennyiben a 2004/25/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 9. cikke (4) 
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bekezdésének és 11. cikke (4) bekezdésének 
értelmében a közgyűlési meghívót a gyűlést 
megelőző huszonegyedik napot követően 
küldik ki, az e bekezdésben meghatározott 
időszakot ennek megfelelően lerövidítik.
1 OJ L 142, 30.4.2004, p. 12

Módosítás: 29
6.CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Mind az egyenként, mind a kollektívan 
eljáró részvénytulajdonosoknak jogában áll 
kiegészíteni a közgyűlés napirendjét és 
határozattervezetet előterjeszteni a 
közgyűlésen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy mind az 
egyenként, mind a kollektívan eljáró 
részvénytulajdonosoknak

jogában álljon részt venni a közgyűlés 
napirendjének meghatározásában, feltéve, 
hogy valamennyi ilyen napirendi ponthoz 
mellékeli az indokolást vagy a közgyűlésen 
elfogadandó határozattervezetet; valamint

b) jogában álljon a közgyűlés napirendjén 
szereplő vagy abba beillesztendő napirendi 
pontokkal kapcsolatban határozattervezetet 
előterjeszteni.

A tagállamok előírhatják, hogy az a) 
pontban foglalt joggal csak a éves 
közgyűléssel kapcsolatban lehessen élni, 
feltéve, hogy a részvénytulajdonosoknak 
egyénileg vagy kollektíven joga van olyan 
közgyűlést összehívni vagy a társasággal 
összehívatni, amely nem éves közgyűlés, és 
napirendje tartalmazza legalább az ezen 
részvényesek által kért valamennyi 
napirendi pontot.
A tagállamok előírhatják, hogy e jogokat 
írásban kell gyakorolni (postai vagy 
elektronikus úton továbbítva).

Módosítás: 30
6. CIKK (2) BEKEZDÉS
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(2) Amennyiben a közgyűlés napirendjének 
kiegészítéséhez és határozattervezet 
előterjesztéséhez való jog gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a kibocsátó
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a kibocsátó 
részvénytőkéjének 5 %-a, vagy 
10 millió EUR névérték közül a kisebbet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
meghatározott valamelyik jog 
gyakorlásának feltétele, hogy a 
részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a vállalat 
részvénytőkéjében minimális részesedéssel 
rendelkezzenek, ez az előírt minimális 
részesedés nem haladhatja meg a 
részvénytőke 2,5%-át.

Módosítás: 31
6. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett jogokat a 
közgyűlést megelőzően kellő időben kell 
gyakorolni, lehetővé téve ezzel más 
részvénytulajdonosok számára, hogy a 
közgyűlés előtt hozzáférjenek a módosított 
napirendhez vagy a javasolt határozathoz, 
vagy megkapják azokat.

(3) Minden tagállam meghatároz egy 
időpontot a közgyűlést vagy az összehívást 
megelőző bizonyos számú napból álló 
időtartam révén, ameddig a részvényesek 
gyakorolhatják az (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt jogot. A tagállamok 
ugyanígy az (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt jog gyakorlására vonatkozó 
határidőt is meghatározhatnak.

Módosítás: 32
6. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő jog a közgyűlés 
részvénytulajdonosokkal már közölt 
napirendjének módosításával jár, a vállalat 
a korábbi napirenddel azonos módon tegye 
közzé a módosított napirendet a vonatkozó 
fordulónapot megelőző megfelelő időn 
belül vagy, amennyiben nincs vonatkozó 
fordulónap, a közgyűlés időpontját 
megelőző megfelelő időn belül, amely 
lehetővé teszi a többi részvénytulajdonos 
számára meghatalmazott kijelölését vagy 
megfelelő esetben a levélben történő 
szavazást.

Módosítás: 33
7. CIKK (2) BEKEZDÉS
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(2) Valamely kibocsátó közgyűlésén való 
részvételi és szavazati jog feltétele lehet, 
hogy a szóban forgó közgyűlés előtt 
bizonyos időpontban a természetes vagy jogi 
személynek bizonyítania kell, hogy az adott 
kibocsátó részvényének birtokosa

(2) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
a részvénytulajdonosok közgyűlésen való 
részvételi és részvényeikhez kapcsolódó 
szavazati jogát az adott 
részvénytulajdonosnak egy meghatározott, 
a közgyűlés előtti időpontban (a 
„fordulónapon”) birtokában lévő 
részvények vonatkozásában állapítják meg.

Az erre vonatkozó bizonyítékkal szemben 
csak olyan követelmények támaszthatók, 
amelyek a részvénytulajdonos 
személyazonosságának igazolásához 
szükségesek, és csak olyan mértékben, 
amennyiben arányosak a személyazonosság 
biztosításával.

A tagállamoknak nem kell alkalmazniuk az 
előző albekezdést azokra a vállalatokra, 
amelyek a részvénytulajdonosok hatályos 
jegyzékéből a közgyűlés napján meg tudják 
állapítani részvényeseik nevét és címét.

Módosítás: 34
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidőt a tagállamok határozzák 
meg az abban a tagállamban létesítő okirat 
szerinti székhellyel rendelkező kibocsátók 
közgyűléseire vonatkozóan.

(3) Minden tagállam biztosítja, hogy 
minden vállalatra egységes fordulónap 
vonatkozzon; a tagállamok ugyanakkor 
meghatározhatnak egy fordulónapot a 
bemutatóra szóló részvényeket kibocsátott 
vállalatok számára, egy másik fordulónapot 
pedig a névre szóló részvényeket kibocsátott 
vállalatok számára, feltéve, hogy egységes 
fordulónap vonatkozik minden olyan 
vállalatra, amely mindkét típusú részvényt 
kibocsátotta.

Ez a határidő azonban nem lehet korábban, 
mint 30 naptári nappal a közgyűlés előtt.

A fordulónap legfeljebb 10 nappal előzheti 
meg azt a közgyűlést, amelyre vonatkozik. E 
bekezdés és az 5. cikk (1) bekezdésének 
végrehajtásakor az egyes tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy legalább hat nap 
elteljen a közgyűlés összehívásának lehető 
legkésőbbi időpontja és a fordulónap 
között, és a napok számának 
kiszámításához nem veszik figyelembe ezt a 
két napot.

Minden tagállam közli az így meghatározott 
határidőt a Bizottsággal, amely az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 
határidőket.
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Módosítás: 35
7. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A részvénytulajdonosi minőség 
bizonyításával szemben csak olyan 
követelmények támaszthatók, amelyek a 
részvénytulajdonos személyazonosságának 
igazolásához szükségesek, és csak olyan 
mértékben, amennyiben arányosak e 
célkitűzés megvalósításával.

Módosítás: 36
8. CIKK (-1) BEKEZDÉS (új)

A vállalatnak egyenlő bánásmódot kell 
biztosítania a közgyűlésen mind a fizikailag 
jelen lévő részvénytulajdonosok, mind 
pedig az elektronikus eszközökkel részt vevő 
részvénytulajdonosok számára.

Módosítás: 37
8. CIKK (1) BEKEZDÉS

A tagállamok nem tiltják meg a
részvénytulajdonosok elektronikus eszközök 
segítségével való részvételét a közgyűlésen.

A tagállamok engedélyezik, hogy a 
vállalatok felajánlják
részvénytulajdonosaik számára az
elektronikus eszközök segítségével való 
részvétel bármilyen formáját a közgyűlésen, 
különösen a részvétel alábbi formáinak 
valamelyikét vagy mindegyikét:
a) a közgyűlés valósidejű közvetítése;
b) valósidejű, kétirányú kommunikációs 
kapcsolat, amely lehetővé teszi a 
részvénytulajdonosok számára, hogy a 
távolból felszólaljanak a közgyűlésen;
c) a szavazatok közgyűlést megelőzően vagy 
annak folyamán történő leadására szolgáló 
olyan mechanizmus, amelyhez nincs 
szükség a közgyűlésen személyesen jelen 
lévő meghatalmazott kijelölésére.
A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a 
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vállalatok a közgyűlésen történő szavazás 
előtt sem a vállalat vezetésével, sem a 
nyilvánossággal ne közöljék a leadott 
szavazatok eredményét. A tagállamok 
azonban rendelkezhetnek úgy, hogy a 
szavazás részvételi szintjére vonatkozó 
információ előzetesen is közzétehető.

Módosítás: 38
8. CIKK (2) BEKEZDÉS

Tilosak azok a követelmények, amelyek 
akadályozzák vagy akadályozhatják a 
részvénytulajdonosok elektronikus eszközök 
segítségével való részvételét a közgyűlésen, 
kivéve, amennyiben a részvénytulajdonosok 
személyazonosságának igazolásához és a 
kommunikáció biztonságos voltának 
biztosításához szükségesek, és arányosak a 
személyazonosság biztosításával.

A részvénytulajdonosok közgyűlésen való 
részvételét lehetővé tevő elektronikus 
eszközök használatával szemben csak 
annyiban támaszthatók követelmények, 
amennyiben azok a részvénytulajdonosok 
személyazonosságának igazolásához és a 
kommunikáció biztonságos voltának 
biztosításához szükségesek, és csak olyan 
mértékben, amennyiben arányosak e 
célkitűzések megvalósításával. Az 
elektronikus eszközök használatáról és 
annak módjáról a vállalatok döntenek. 

Módosítás 39
9. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
szóban kérdést feltenni a közgyűlésen, 
és/vagy írásos vagy elektronikus formában 
a közgyűlés előtt.

(1) A részvénytulajdonosoknak jogában áll 
kérdést feltenni a közgyűlés napirendi 
pontjaival összefüggésben. A vállalatok 
kötelesek válaszolni ezekre a kérdésekre.

Módosítás: 40
9. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A kibocsátó megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, figyelemmel azokra az 
intézkedésekre, amelyeket a tagállamok 
hoznak, vagy amelyek meghozatalát 
lehetővé teszik a kibocsátók számára a 
közgyűlés és annak előkészületei rendes 
lefolyásának, valamint az üzleti érdekek 

(2) A kérdésfeltevési jog és a válaszadási 
kötelezettség azokra az intézkedésekre 
figyelemmel áll fenn, amelyeket a 
tagállamok hoznak, vagy amelyek 
meghozatalát lehetővé teszik a vállalatok 
számára a részvénytulajdonosok 
azonosítása, a közgyűlés és annak 
előkészületei rendes lefolyásának, valamint 
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bizalmas voltának és védelmének biztosítása 
érdekében. A kérdés megválaszoltnak 
minősül, ha a vonatkozó információ 
rendelkezésre áll a kibocsátó internetes 
oldalán "gyakran ismételt kérdések” 
formájában.

az üzleti érdekek bizalmas voltának és 
védelmének biztosítása érdekében. A 
tagállamok engedélyezhetik a vállalatok 
számára, hogy az azonos tartalmú 
kérdésekre általános választ adjanak.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a
kérdés megválaszoltnak minősül, ha a 
vonatkozó információ kérdés-felelet 
formában rendelkezésre áll a vállalat
internetes oldalán, és ha a vállalat 
válaszában felvilágosítást ad arról, hogy az 
adott információ pontosan hol található.

Módosítás: 41
9. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonosi kérdésekre adott 
válaszokat valamennyi részvényes számára 
hozzáférhetővé kell tenni a kibocsátó 
internetes oldalán.

törölve

Indokolás

A (3) bekezdés költséges kötelezettséget jelentene, mert az egész közgyűlésről hitelesített 
jegyzőkönyvet kellene készíteni. A válaszok közzététele időigényes és költséges vitákat 
eredményezne az elhangzottak pontos interpretációjáról és a válaszok pontosságáról. A 
rendelkezést ezért törölni kell.

Módosítás: 42
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1). Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen. A meghatalmazottként 
eljáró személyre vonatkozóan szabható 
egyetlen követelmény, hogy jogképesnek 
kell lennie.

(1) Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll, hogy bármely más természetes vagy jogi 
személyt meghatalmazottnak nevezzen ki, 
hogy az nevében részt vegyen és szavazzon 
a közgyűlésen. A meghatalmazott 
ugyanazokkal a szavazati, felszólalási és 
kérdésfeltevési jogokkal rendelkezik a 
közgyűlésen, mint amelyek az általa 
képviselt részvénytulajdonost megilletnék.
A tagállamok – attól a követelménytől 
eltekintve, hogy a meghatalmazottnak 
jogképesnek kell lennie –, ezen irányelv 
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rendelkezéseinek sérelme nélkül hatályon 
kívül helyeznek minden olyan jogszabályt, 
amely korlátozza vagy a vállalatok számára 
lehetővé teszi, hogy korlátozzák valamely 
személy meghatalmazottként történő 
kinevezhetőségét.

Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha
a) üzleti, rokoni vagy egyéb kapcsolatban 
állnak a kibocsátóval,
b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,
c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének tagjai.
A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

Módosítás: 43
10. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A meghatalmazott kinevezését a 
tagállamok egyetlen közgyűlésre vagy egy 
meghatározott időszakban sorra kerülő 
közgyűlésekre korlátozhatják.
A 13. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül 
a tagállamok korlátozhatják a 
részvénytulajdonos által egy adott 
közgyűlésre meghatalmazottként kinevezett 
személyek számát. E korlátozás 
eredményeként azonban a 
meghatalmazottak száma nem lehet kisebb 
a részvények tartására szolgáló 
értékpapírszámlák számánál.

Módosítás: 44
10. CIKK (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A tagállamok – az előző bekezdésben 
kifejezetten engedélyezett korlátozásoktól 
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eltekintve – nem korlátozhatják, illetve nem 
tehetik lehetővé a vállalatok számára, hogy 
korlátozzák a részvénytulajdonosi jogok 
meghatalmazott általi gyakorlását egyéb 
célból, mint a meghatalmazott és azon 
részvénytulajdonos közötti esetleges 
érdekellentétek kezelése, akinek érdekei 
szerint a meghatalmazott eljárni köteles, és 
e tekintetben a tagállamok nem írhatnak 
elő az alábbiaktól eltérő követelményeket:
a) A tagállamok előírhatják, hogy a 
meghatalmazott közöljön bizonyos konkrét 
tényeket, amelyek lényegesnek 
bizonyulhatnak a részvénytulajdonosok 
számára azon kockázat felmérésében, hogy 
a meghatalmazott esetleg a 
részvénytulajdonostól eltérő érdeket 
képvisel.
b) A tagállamok korlátozhatják vagy 
kizárhatják a részvénytulajdonosi jogok 
meghatalmazott általi gyakorlását, 
amennyiben a meghatalmazottnak az egyes 
határozatokra vonatkozóan, amelyekről a 
részvénytulajdonos nevében kell szavaznia, 
nem áll rendelkezésére konkrét szavazási 
utasítás.
c) A tagállamok korlátozhatják vagy 
kizárhatják a meghatalmazás másra történő 
átruházását, ez azonban nem 
akadályozhatja meg a meghatalmazottat –
aki jogi személy – abban, hogy gyakorolja 
az igazgatói vagy ügyvezető testületének 
tagja vagy az egyik alkalmazottja által 
ráruházott hatáskört.  A tagállamok 
azonban nem tilthatják meg a 
meghatalmazott számára, hogy más 
természetes vagy jogi személyre átruházza a 
meghatalmazást, ha ezt az átruházást a 
meghatalmazást adó részvénytulajdonos 
jóváhagyta.
E bekezdés értelmében vett érdekellentét 
különösen azokban az esetekben merülhet 
fel, amikor a meghatalmazott:
i. a vállalat irányító részvénytulajdonosa 
vagy egy ilyen részvénytulajdonos által 
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irányított más jogalany;
ii. az igazgatási, ügyvezető vagy felügyelő 
testület tagja, vagy a vállalat vagy az i. 
alpontban említett irányító 
részvénytulajdonos vagy irányított jogalany 
alkalmazottja vagy könyvvizsgálója;
iii. a ii. alpontban említett természetes 
személyek valamelyikével családi 
kapcsolatban áll.

Módosítás: 45
10. CIKK (1C) BEKEZDÉS (új)

(1c) A meghatalmazottak a kijelölő 
részvénytulajdonos szavazásra vonatkozó 
utasításai szerint szavaznak.
A tagállamok előírják, hogy a 
meghatalmazottak – meghatározott 
minimális időszakra – nyilvántartást 
vezessenek ezekről a szavazási 
utasításokról, és kérésre igazolják, hogy 
ezen utasítások szerint jártak el.
Azon nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, 
amelyek lehetővé teszik a 
meghatalmazottak vagy a szavazási 
utasítások kifogásolását azon az alapon, 
hogy nem hajtották végre a kinevező 
részvénytulajdonos által adott szavazási 
utasításokat, a meghatalmazottak 
szavazatai nem minősíthetők 
érvénytelennek azért, mert nem tükrözik a 
meghatalmazást adó részvénytulajdonos 
szavazási utasításait. 

Módosítás: 46
10. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) A meghatalmazottként eljáró személy 
több részvénytulajdonostól kaphat 
meghatalmazást, az általa így képviselt 
részvénytulajdonosok száma korlátlan.
Amennyiben a meghatalmazott több 
részvénytulajdonostól kapott megbízást, 

(2) A meghatalmazottként eljáró személy 
több részvénytulajdonostól kaphat 
meghatalmazást, az általa így képviselt 
részvénytulajdonosok száma korlátlan.
Amennyiben a meghatalmazott több 
részvénytulajdonostól kapott megbízást, az 



AD\631566HU.doc 29/38 PE 371.848v02-00

HU

bármely határozat kapcsán leadhat
egymással ellentétes szavazatokat, és/vagy 
tartózkodhat a szavazástól az általa 
képviselt részvénytulajdonosoktól kapott 
szavazási utasításoknak megfelelően.

alkalmazandó jog lehetővé teszi, hogy egy 
adott részvénytulajdonos nevében 
másképpen szavazzon, mint egy másik 
részvénytulajdonos nevében.

Módosítás: 47
10. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A meghatalmazott ugyanazon 
felszólalási és kérdésfeltevési jogokkal 
rendelkezik a közgyűlésen, mint amelyekkel 
a részvénytulajdonos rendelkezne, hacsak a 
részvénytulajdonos az utasításokban 
másképp nem rendelkezik.

(3) A vállalatok nem kötelezhetők annak 
ellenőrzésére, hogy a meghatalmazott a 
részvénytulajdonos utasításaival 
összhangban jár-e el a közgyűlésen.

Indokolás

Lásd a 137. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás: 48
11. CIKK

Meghatalmazottak kinevezése Formai követelmények a meghatalmazott 
kinevezése és a kinevezésről szóló értesítés 

tekintetében
(1) A tagállamok engedélyezik a 
részvénytulajdonosok számára a 
meghatalmazott elektronikus úton történő 
kinevezését. A tagállamok továbbá 
engedélyezik a vállalatok számára, hogy a 
kinevezésről szóló értesítést elektronikus 
úton fogadják, és biztosítják, hogy 
valamennyi vállalat legalább egy hatékony, 
elektronikus úton történő értesítési módot 
felkínáljon részvénytulajdonosainak.

(1) A meghatalmazottak kinevezése, 
valamint az, hogy a részvénytulajdonos
szavazási utasításokat bocsát ki a 
meghatalmazott részére, nem képezheti
formai követelmények tárgyát, kivéve a 
részvénytulajdonos és a meghatalmazott 
személyazonosságának megállapításához 
feltétlenül szükséges követelményeket.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
kizárólag írásban lehessen 
meghatalmazottak kijelölni és a kijelölésről 
a vállalatot értesíteni. Ezen alapvető alaki 
követelményen túl a meghatalmazottak 
kinevezése, a vállalatnak a kinevezésről 
való értesítése, valamint az esetleges
szavazási utasítások kibocsátása a 
meghatalmazott részére kizárólag olyan
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formai követelmények tárgyát képezheti, 
amelyek a részvénytulajdonos és a 
meghatalmazott személyazonosságának 
megállapítása vagy a szavazási utasítások 
tartalmának ellenőrizhetősége 
biztosításához szükségesek, és csak olyan 
mértékben, amennyiben arányosak e 
célkitűzések megvalósításával.

(2) A meghatalmazottak kinevezhetők 
elektronikus eszközökkel, amennyiben a 
kinevező hitelesítéséhez és a 
meghatalmazott személyazonosságának 
igazolásához feltétlenül szükséges – az 
elektronikus aláírástól különböző –
követelmények betartásra kerülnek.
(3) A tagállamok által alkalmazott, (1) és 
(2) bekezdésben szereplő követelményeknek 
arányban kell állniuk a célkitűzésekkel.

(3) E cikk rendelkezései értelemszerűen a 
meghatalmazott kinevezésének 
visszavonására is alkalmazandók.

Módosítás: 49
12. CIKK CÍM ÉS (1) BEKEZDÉS

Távolléti szavazás Levélben történő szavazás
(1) Bármely szabályozott piacon jegyzett 
vállalat részvénytulajdonosának lehetővé 
kell tenni a közgyűlést megelőzően postai
úton történő szavazást, amennyiben a 
részvénytulajdonos személyazonosságának 
igazolásához szükséges és az e célkitűzéssel 
arányban álló követelmények betartásra 
kerülnek

(1) A tagállamok engedélyezik a vállalatok 
számára, hogy azok felajánlják 
részvénytulajdonosaiknak a közgyűlést 
megelőzően a levélben történő szavazás 
lehetőségét. A levélben történő szavazás 
alkalmazásáról és annak módjáról a 
vállalatok döntenek. A levélben történő 
szavazást csak olyan követelményeknek és 
korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek a 
részvénytulajdonos személyazonosságának 
igazolásához szükségesek, és csak olyan 
mértékben, amelyek arányban állnak e 
célkitűzés megvalósításával.

A tagállamok rendelkeznek arról, hogy a 
vállalatok a közgyűlésen történő szavazás 
előtt sem a vállalat igazgatóságával, sem a 
nyilvánossággal ne közöljék a leadott 
szavazatok eredményét. A tagállamok 
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azonban rendelkezhetnek úgy, hogy a 
szavazás részvételi szintjéről előzetesen is 
lehet tájékoztatást adni. 

Módosítás: 50
13. CIKK

Szavazás utasítások alapján A tényleges szavazati joggyakorlás bizonyos 
akadályainak megszüntetése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogszabályaik alapján más természetes vagy 
jogi személy nevében üzleti céllal 
értékpapírok birtoklására jogosult 
természetes vagy jogi személyek ezeket az 
értékpapírokat egyedi vagy 
gyűjtőszámlákon tarthatják.

(1) Ezt a cikket akkor kell alkalmazni, ha 
valamely természetes vagy jogi személy, akit 
vagy amelyet az alkalmazandó jog 
részvénytulajdonosként ismer el, üzleti 
tevékenység során egy másik természetes 
vagy jogi személy (az „ügyfél”) nevében jár 
el. E cikk alkalmazásában „ügyfeleknek” 
minősülnek azok az alapkezelő társaságok, 
amelyeknek alaptevékenysége kollektív 
befektetési konstrukciók kezelése, 
amennyiben ilyen kollektív befektetési 
konstrukciók nevében birtokolnak 
részvényeket.

(2) Amennyiben a részvényeket 
gyűjtőszámlán tartják, nem megengedett 
annak előírása, hogy átmenetileg egyedi 
számlákon regisztrálják őket annak 
érdekében, hogy a hozzájuk kapcsolódó 
szavazati jogok gyakorolhatók legyenek a 
közgyűlésen.

(2) Amennyiben az alkalmazandó jog 
előfeltételként közzétételi követelményeket 
támaszt az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonos szavazati 
joggyakorlásával szemben, ezek az
előírások nem követelhetnek többet egy 
olyan jegyzéknél, amelyben közlik a 
vállalattal az egyes ügyfelek 
személyazonosságát és a nevében történő 
szavazásra jogosító részvények számát.

(3) Az (1) bekezdésben említett személyeket 
nem lehet akadályozni a más természetes 
vagy jogi személyek nevében birtokolt 
részvényekhez kapcsolódó szavazatok 
leadásában, feltéve, hogy a szóban forgó 
másik természetes vagy jogi személytől erre 
utasítást kaptak. Az (1) bekezdésben 
említett természetes vagy jogi személy az 
utasításokat legalább egy évig megőrzi.

(3) Amennyiben az alkalmazandó jog alaki 
követelményeket támaszt az (1) bekezdésben 
említett részvénytulajdonos szavazati 
joggyakorlása vagy a szavazási utasítások 
tekintetében, akkor az ilyen alaki 
követelmények nem haladhatják meg az 
ügyfél személyazonosságának igazolásához 
vagy a szavazási utasítások tartalmának 
ellenőrizhetőségéhez szükséges mértéket, és 
e célok megvalósításával arányosaknak kell 
lenniük.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben említett (4) Az (1) bekezdésben említett 
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természetes vagy jogi személy 
gyűjtőszámlán tartja ugyanazon kibocsátó 
részvényeit, lehetővé kell tenni számára, 
hogy az egyes részvényekhez kapcsolódóan 
különbözőképpen szavazzon.

részvénytulajdonos számára engedélyezni 
kell, hogy a különböző részvényekhez 
kapcsolódó szavazati jogok egyedi 
gyakorlása során egymástól eltérő 
szavazatokat is leadhasson.

(5) Eltérve a 10. cikk (1) bekezdésének 
harmadik albekezdésében foglaltaktól, az 
(1) bekezdésben említett, az értékpapírokat 
gyűjtőszámlán tartó természetes vagy jogi 
személynek joga van meghatalmazást adni 
minden olyan személynek, akinek a 
nevében a gyűjtőszámlán részvényeket tart, 
vagy bármely, e személy által kinevezett 
harmadik félnek.

(5) Amennyiben az alkalmazandó jog a 10. 
cikk (1a) bekezdésével összhangban 
korlátozza a részvénytulajdonosok által 
meghatalmazottként kijelölhető személyek 
számát, ez a korlátozás nem akadályozhatja 
meg az (1) bekezdésben említett 
részvénytulajdonost abban, hogy 
meghatalmazást adjon ügyfelei 
bármelyikének vagy bármely, ügyfele által 
kijelölt harmadik személynek.

Módosítás: 51
13A. CIKK CÍM (új)

13a. cikk
A szavazati jog gyakorlása közvetítőkön 

keresztül

Indokolás

Az új 13a. cikk az értékpapír-közvetítőkkel foglalkozik, és a 10. cikk kiegészítésének kell 
tekinteni. A részvénytulajdonosok rendszerint különböző joghatósági területeken lévő 
közvetítők láncán keresztül tartják részvényeiket. Annak elkerülése érdekében, hogy azok a 
közvetítők, akik nem részvénytulajdonosok, saját üzleti politikájukat folytassák, kifejezetten 
meg kell említeni, hogy csak akkor gyakorolhatják szavazati jogukat, ha erre felhatalmazták 
őket.

Módosítás: 52
13A. CIKK (1) BEKEZDÉS (új)

(1) Ez a cikk azokra a természetes és jogi 
személyekre alkalmazandó, akik számára 
alaptevékenységük részeként és üzletvitelük 
keretében megengedett, hogy más 
természetes és jogi személyek nevében 
értékpapírszámlákat tartsanak fenn, és akik 
a 13. cikk (1) bekezdése értelmében nem 
részvénytulajdonosok („közvetítők”).
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Indokolás

A közvetítő meghatározása, a cikk hatálya.

Módosítás: 53
13A. CIKK (2) BEKEZDÉS (új)

(2) A közvetítők a szavazati jogokat csak a 
közvetítő és az ügyfél között létrejött 
általános szerződési keret alapján, illetve az 
adott szavazás tekintetében az ügyféltől 
kapott konkrét szavazási utasítás alapján 
gyakorolhatják.

Indokolás

A részvénytulajdonosok rendszerint különböző joghatósági területeken lévő közvetítők láncán 
keresztül tartják részvényeiket. Annak elkerülése érdekében, hogy azok a közvetítők, akik nem 
részvénytulajdonosok, saját üzleti politikájukat folytassák, kifejezetten meg kell említeni, hogy 
csak akkor gyakorolhatják szavazati jogukat, ha erre felhatalmazták őket.

Módosítás: 54
13A. CIKK (3) BEKEZDÉS (új)

(3) A közvetítők vagy leadják a 
részvényekhez kapcsolódó szavazatokat az 
ügyféltől kapott szavazási utasítással 
összhangban, vagy átadják a szavazási 
utasítást a részvényekkel rendelkező másik 
közvetítőnek.

Indokolás

E bekezdés előírja, hogy a közvetítőnek vagy le kell adnia a szavazatot (ha ő az utolsó 
közvetítő a láncban), vagy át kell adnia a szavazási utasítást a lánc következő közvetítőjének.

Módosítás: 55
13A. CIKK (4) BEKEZDÉS (új)

(4) A tagállamok előírhatják, hogy a 
közvetítők – meghatározott minimális 
időszakra – nyilvántartást vezessenek a 
szavazási utasításokról, és kérésre 
igazolják, hogy ezen utasítások szerint 
jártak el.
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Indokolás

Előfordulhat, hogy a tagállamok kezelni akarják azt a helyzetet, amikor a közvetítő nem az 
utasítások szerint szavazott. Ezért a tagállamok megkövetelhetik, hogy vezessenek 
nyilvántartást az utasításokról, és igazolják, hogy a szavazási utasítást végrehajtották.

Módosítás: 57
14. CIKK

14. cikk
Szavazatszámlálás

A szavazatok számlálása során bármely, a 
közgyűlésen elfogadásra előterjesztett 
határozattal kapcsolatban leadott minden 
szavazatot figyelembe kell venni.

törölve

Indokolás

A 15. cikk foglalkozik a közgyűlés utáni tájékoztatással és különösen a szavazás 
eredményének közzétételével. Egyértelműen meghatározza, hogy mely adatokat kell 
közzétenni. Következésképpen a szavazatszámlálásról szóló 14. cikk nem szükséges.

Módosítás: 57
15. CIKK

Tájékoztatás a közgyűlés után Szavazati eredmények
(1) A kibocsátó a közgyűlést követő, 15 
naptári napnál nem hosszabb időszakon 
belül közzéteszi internetes oldalán a 
közgyűlésen előterjesztett valamennyi 
határozattal kapcsolatos szavazás 
eredményét.

(1) A szavazás szavazatszámlálással 
történik. A tagállamok azonban 
rendelkezhetnek úgy vagy engedélyezhetik 
a vállalatok számára, hogy úgy 
rendelkezzenek, hogy amennyiben egyetlen 
részvénytulajdonos sem kéri a szavazásról 
szóló teljes beszámolót, elegendő a szavazás 
eredményét csak addig a mértékig 
megállapítani, amely annak biztosításához 
szükséges, hogy az előírt többséget minden 
egyes határozat esetén sikerült elérni.
Szavazatszámlálással történő szavazás 
esetén a vállalatok minden határozat 
esetében megállapítják legalább azon 
részvények számát, amelyek tekintetében 
érvényes szavazat leadására került sor, az 
ezen szavazatok által megtestesített 
részvénytőke-részesedést, az érvényes 
szavazatok számát, valamint az egyes 
határozatok mellett és ellen leadott 
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szavazatok számát, továbbá adott esetben a 
tartózkodások számát, valamint a 
meghatalmazottak által leadott és a 
közgyűlést megelőzően leadott szavazatok 
számát. 

(2) A szavazás eredményének minden egyes 
határozat esetében legalább azon 
részvények számát kell tartalmaznia, 
amelyek tekintetében a szavazás történt, 
valamint az egyes határozatok mellett, 
illetve ellene szóló szavazatok arányát.

(2) A vállalat a közgyűlést követő, a nemzeti 
jog által meghatározandó és 15 napnál nem 
hosszabb időtartamon belül közzéteszi 
internetes honlapján a szavazás (1) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
teljes eredményét.
(3) Ez a cikk nem sérti mindazon 
jogszabályokat, amelyeket a tagállamok 
valamely határozat érvényessé válásának 
alaki követelményeire vagy a szavazás 
eredményével kapcsolatos esetleges későbbi 
jogvitára vonatkozóan fogadtak vagy 
fogadnak el.

Módosítás: 58
16. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
[2007. december 31-ig] megfeleljenek.
Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az 
említett rendelkezések szövegét, valamint az 
említett rendelkezések és ezen irányelv 
közötti megfelelést leíró táblázatot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
[…]¹ megfeleljenek. Haladéktalanul 
eljuttatják a Bizottsághoz az említett 
rendelkezések szövegét, valamint az említett 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelést leíró táblázatot.

A tagállamok közlik a Bizottsággal az 5. 
cikk (1) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése 
és a 7. cikk (2) bekezdése szerint 
meghatározott határidőket és azok későbbi 
módosításait, a Bizottság pedig közzéteszi 
ezeket az információkat az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.

A tagállamok által jóváhagyott 
rendelkezések hivatkozást tartalmaznak ezen 
irányelvre, vagy hivatalos közzétételük 
alkalmával ilyen hivatkozással jelennek 
meg. A hivatkozás módját a tagállamok 
határozzák meg.

A tagállamok által jóváhagyott 
rendelkezések hivatkozást tartalmaznak ezen 
irányelvre, vagy hivatalos közzétételük 
alkalmával ilyen hivatkozással jelennek 
meg. A hivatkozás módját a tagállamok 
határozzák meg.
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¹ Ezen irányelv hatálybalépését követő 18 hónapon 
belül.

Indokolás

Még nem mondható meg előre, hogy mikor fogadják el az irányelvet, és az mikor lép 
hatályba. Ezért még nem helyénvaló konkrét határidőt kitűzni.

Módosítás: 59
16A. CIKK (új)

16a. cikk
A részvénytulajdonosi jogok megsértésének 

tényleges jóvátétele
(1) A részvénytulajdonosokra ezen irányelv 
által ruházott jogok gyakorlásának 
garantálása érdekében a tagállamok 
hatékony, átlátható, egyszerű és 
elfogadható költségekkel járó eljárásokat 
állapítanak meg annak biztosítására, hogy 
az igazgatósági és felügyeleti testületek 
teljes mértékben betartsák a 
részvénytulajdonosi jogokat.
(2) A tagállamok a részvénytulajdonosok 
jogainak megsértése esetén alkalmazandó 
hatékony, arányos és visszatartó hatású, 
megfelelő szankciókat állapítanak meg. A 
részvénytulajdonosok általi visszaélések 
elkerülése érdekében a tagállamok 
küszöböket határozhatnak meg a jogi 
védelmet biztosító mechanizmushoz való 
hozzáférésre, feltéve, hogy ezek a küszöbök 
nem gyengítik a mechanizmus visszatartó 
erejét.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a jogi 
védelmet biztosító mechanizmushoz való 
hozzáférés és annak használata során a 
megkülönböztetésmentesség elve 
érvényesül.

Indokolás

A jogállamiság szempontjából alapvető fontosságú egy olyan rendelkezés, amely kötelezi a 
tagállamokat a részvénytulajdonosok jogainak érvényesítését lehetővé tevő megfelelő 
szabályozási mechanizmusok kialakítására. Ez összhangban van az OECD vállalatirányítási 
elveivel.

Módosítás: 60
17. CIKK
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17. cikk törölve
Módosítások

A 16. cikk (1) bekezdésében szereplő 
időponttal a 2004/109/EK irányelv 17. cikke 
a következőképpen módosul
(1) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép::
“2. A kibocsátó gondoskodik arról, hogy a 
részvénytulajdonosoknak a jogaik 
gyakorlásához szükséges összes eszköz és 
információ a rendelkezésre álljon a 
székhely szerinti tagállamban, valamint 
gondoskodik az adatok teljességének 
megőrzéséről. A kibocsátó elsősorban:
i) képviselőjeként egy pénzintézetet jelöl ki, 
amelyen keresztül a részvényesek pénzügyi 
jogaikat gyakorolhatják; valamint
ii) bejelentéseket tesz közzé vagy 
körleveleket köröztet az osztalékok 
kiutalásáról és kifizetéséről, illetve az új 
részvények kibocsátásáról, ideértve a 
részvények kiosztására, jegyzésére, 
érvénytelenítésére vagy átváltására 
vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos 
információkat is.”
(2) A (4) bekezdésben a „(2) bekezdés c) 
pontjában” kifejezés helyébe a „(2) 
bekezdés i) pontjában” kifejezés lép.
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