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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Položaj

Za učinkovito upravljanje družb je bistven nadzor z visoko in dejavno udeležbo delničarjev na 
skupščinah. Ta učinkovit nadzor je ogrožen zaradi nizke udeležbe na skupščinah delničarjev. 
Eden od poglavitnih razlogov za to je naraščajoči delež delnic v lasti tujih vlagateljev, ki 
morajo premostiti več ovir, da bi se lahko udeležili skupščine delničarjev. Prvič, delničarji 
navadno hranijo svoje vrednostne papirje s pomočjo verig posrednikov, ki sodijo v pristojnost 
različnih oblasti. Zato sta pravočasen dostop do informacij in uveljavljanje glasovalne 
pravice, bodisi z osebno prisotnostjo, bodisi z imenovanjem pooblaščenca, ob sočasnem 
spoštovanju posebnih nacionalnih zakonskih zahtev težavna in draga. Drugič, zaradi obveze 
začasne zaustavitve trgovanja z delnicami je sodelovanje na skupščinah delničarjev še manj 
privlačno.

2. Predlog Komisije

Komisija predlaga pet ukrepov za olajšanje in povečanje čezmejnega sodelovanja delničarjev 
na skupščinah, ki naj bi prispevali k povečanju odgovornosti družb v odnosu do svojih 
lastnikov ter spodbujali enotni trg: 

a) zagotoviti, da so skupščine delničarjev sklicane dovolj vnaprej;
b) nadomestiti začasno zaustavitev trgovanja z delnicami s sistemom referenčnega 

datuma;
c) odpraviti vse pravne ovire za elektronsko udeležbo na skupščini delničarjev;
d) zagotoviti delničarjem pravico, da postavljajo ustna in pisna vprašanja (tudi preko 

elektronskih sredstev) na skupščini delničarjev in pred njo;
e) ponuditi delničarjem s prebivališčem v drugi državi možnost glasovanja prek 

pooblaščenca, po pošti ali prek elektronskih sredstev.

3. Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja pozdravlja cilje in instrumente iz predlagane direktive, vendar meni, da 
so potrebne naslednje spremembe:

3.1 Ukrep (a): Obvestilo o skupščini delničarjev

Delničarji morajo biti znatno vnaprej obveščeni o datumu, dnevnem redu in pomembnejših 
dokumentih skupščine, da lahko sprejemajo odločitve na osnovi poznavanja stanja. Zato je 
uvedba minimalnega sklicnega roka učinkovito sredstvo. Obvestilo bi moralo bili objavljeno 
na spletni strani družbe in poslano tudi centralnemu registru vrednostnih papirjev, ki je zlasti 
v primeru prinosniških delnic prvi člen v verigi med družbo in delničarjem. V primeru 
imenskih delnic je treba obvestilo poslati delničarju, ki je zapisan v delniško knjigo, ali 
registriranemu naslovniku. Poleg tega bi bilo treba razlikovati med letnimi skupščinami 
delničarjev in izrednimi skupščinami delničarjev, saj se te sklicujejo zaradi različnih namenov 
in se med seboj razlikujejo po svoji nujnosti.
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3.2 Ukrep (b): Referenčni datum namesto začasne zaustavitve trgovanja z delnicami

Nadomestitev začasne zaustavitve trgovanja z delnicami s sistemom referenčnega datuma je 
temeljni korak. Takšen sistem bi moral zagotoviti, da je referenčni datum čim bližje datumu 
skupščine in da je med datumom obvestila o skupščini delničarjev in referenčnim datumom 
dovolj časovnega razmika, da se (institucionalnim) vlagateljem omogoči umik izposojenih 
delnic. Poleg tega bi morale imeti države članice možnost, da določijo različne referenčne 
datume za prinosniške delnice in za imenske delnice zaradi strukturnih razlik med tema 
dvema vrstama delnic.

3.3 Ukrep (c): Udeležba prek elektronskih sredstev

Možnost udeležbe prek elektronskih sredstev, npr. dodajanje vsebin na dnevni red, 
predlaganje sklepov, postavljanje vprašanj, glasovanje itd., lahko znatno poveča udeležbo na 
skupščinah delničarjev. Vendar pa bi morale imeti družbe možnost, da se – glede na svojo 
velikost in tehnične zmogljivosti – svobodno odločajo ali bodo uporabile elektronska sredstva 
ali ne.

3.4 Ukrep (d): Pravica postavljanja vprašanj

Pravica postavljanja vprašanj je ključna, da se delničarjem omogoči sprejemanje odločitev na 
osnovi poznavanja položaja. Družbam pa je treba omogočiti, da se zavarujejo pred zlorabami 
te pravice. Delničarji imajo pravico postavljati vprašanja ustno na skupščini delničarjev in –
če družba zagotovi možnosti za to – lahko uporabljajo elektronska sredstva. Nasprotno pa 
države članice niso obvezane dopustiti, da se pisna vprašanja postavijo pred skupščino.  Poleg 
tega družbe na dan skupščine zgolj ustno odgovorijo na vprašanja in niso obvezane, da 
odgovore objavijo na svoji spletni strani.

3.5 Ukrep (e) Glasovanje prek pooblaščenca

Pripravljavec mnenja podpira načelo, da ne bi smelo biti omejitev glede osebe, ki lahko 
pridobi pooblastilo. Vendar imajo države članice možnost izbrati ustrezne ukrepe za 
omejevanje pravic imetnikov pooblastil, da se preprečijo navzkrižja interesov. 

3.6 Razmerje delničar - posrednik - družba

Cilj bi moral biti, da mora gospodarski delničar, torej oseba, ki je sprejela odločitev za 
naložbo in nosi tveganja, povezana z delnicami, nadzorovati uveljavljanje svojih glasovalnih 
pravic. Glede na velike razlike med nacionalnimi sistemi lastništva delnic pripravljavec 
mnenja ne bo predlagal opredelitve tako imenovanega „osnovnega vlagatelja“. Vendar pa 
poudarja, da posredniki, ki niso zakoniti delničarji, uveljavljajo glasovalne pravice le v okviru 
svojega splošnega pogodbenega razmerja s stranko ter izvršujejo navodila za glasovanja, če 
jih je njihova stranka izdala. Če posrednik ni zadnji člen v verigi med delničarjem in družbo, 
posreduje navodila za glasovanje naslednjemu posredniku. 

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
NASLOV

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o 
uveljavljanju glasovalnih pravic delničarjev 
družb, ki imajo sedež v državi članici in 
katerih delnice so sprejete v trgovanje na 
reguliranem trgu, ter o spremembi 
Direktive 2004/109/ES

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o 
uveljavljanju določenih pravic delničarjev 
družb, ki kotirajo na borzi

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 3

(3) Imetniki delnic z glasovalnimi pravicami 
morajo imeti možnost uveljavljati te pravice, 
glede na to, da se te odražajo v ceni, ki se 
plača ob nakupu delnic. Poleg tega je 
uspešen delničarski nadzor pogoj za dobro 
upravljanje družb in ga je treba zato olajšati 
in spodbujati. Zato je treba sprejeti ukrepe za 
približevanje zakonov držav članic temu 
cilju. Treba je odstraniti ovire, ki delničarje 
odvračajo od glasovanja, kot je pogoj 
začasne zaustavitve trgovanja z delnicami, 
če hoče delničar uveljavljati glasovalne 
pravice. Vendar pa ta direktiva ne vpliva na 
obstoječo zakonodajo Skupnosti glede enot, 
ki jih izdajajo kolektivni naložbeni podjemi, 
ali glede enot, ki se pridobijo ali odsvojijo v 
takšnih podjemih.

(3) Imetniki delnic z glasovalnimi pravicami 
morajo imeti možnost uveljavljati te pravice, 
glede na to, da se te odražajo v ceni, ki se 
plača ob nakupu delnic. Poleg tega je 
uspešen delničarski nadzor pogoj za dobro 
upravljanje družb in ga je treba zato olajšati 
in spodbujati. Zato je treba sprejeti ukrepe za 
približevanje zakonov držav članic temu 
cilju. Treba je odstraniti ovire, ki delničarje 
odvračajo od glasovanja, kot je pogoj 
začasne zaustavitve trgovanja z delnicami 
pri uveljavljanju glasovalnih pravic
določeno obdobje pred skupščino. Vendar 
pa ta direktiva ne vpliva na obstoječo 
zakonodajo Skupnosti glede enot, ki jih 
izdajajo kolektivni naložbeni podjemi, ali 
glede enot, ki se pridobijo ali odsvojijo v 
takšnih podjemih.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 4

(4) Trenutno obstoječa zakonodaja 
Skupnosti ne zadostuje za doseganje tega 

(4) Obstoječa zakonodaja Skupnosti ne 
zadostuje za olajšanje uveljavljanja pravic 

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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cilja. Direktiva 2004/109/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 
2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s 
preglednostjo informacij o izdajateljih, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v 
trgovanje na reguliranem trgu, in o 
spremembah Direktive 2001/34/ES nalaga 
izdajateljem, da morajo dati na razpolago 
nekatere informacije in listine, pomembne za
skupščine delničarjev, vendar pa je treba dati 
te informacije in listine na razpolago v 
matični državi članici izdajatelja. Poleg tega 
se Direktiva 2001/34/ES osredotoča na 
informacije, ki jih morajo izdajatelji razkriti 
trgu, in zato ne obravnava samega procesa 
glasovanja delničarjev.

delničarjev v povezavi s skupščinami 
delničarjev v čezmejnem okviru. Direktiva 
2004/109/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi 
zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o 
izdajateljih, katerih vrednostni papirji so 
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o 
spremembah Direktive 2001/34/ES nalaga 
izdajateljem obveznost, da morajo dati na 
razpolago nekatere informacije in listine, 
pomembne za skupščine delničarjev, vendar 
pa je treba dati te informacije in listine na 
razpolago v matični državi članici 
izdajatelja. Poleg tega se Direktiva 
2001/34/ES osredotoča na informacije, ki jih 
morajo izdajatelji razkriti trgu, in zato ne 
obravnava samega procesa glasovanja 
delničarjev. 

Uvesti bi morali določene minimalne 
standarde, s katerimi bi zaščitili vlagatelje 
ter spodbudili nemoteno in učinkovito 
uveljavljanje pravic delničarjev iz delnic z 
glasovalno pravico. V primeru ostalih 
pravic, razen glasovalne pravice, lahko 
države članice uporabo minimalnih 
standardov razširijo na delnice brez 
glasovalne pravice, če to že ne velja.
Države članice uvedejo učinkovite, 
pregledne, preproste in cenovno dostopne 
postopke, s katerimi zagotavljajo, da lahko 
delničarji uveljavljajo pravice, ki so jim 
dodeljene s to direktivo, in da podjetja 
izpolnjujejo svoje obveznosti.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 5

(5) Pomembni deleži delnic v evropskih
družbah, ki kotirajo na borzi, so v rokah 
delničarjev, ki ne prebivajo v državi članici, 
v kateri imajo sedež družbe, katerih 
delničarji so. Delničarji, ki prebivajo v drugi 
državi, bi morali imeti možnost uveljavljati 
svoje pravice na skupščinah delničarjev tako 
preprosto kot delničarji, ki prebivajo v 
državi članici, v kateri ima družba svoj 

(5) Pomembni deleži delnic v družbah, ki 
kotirajo na borzi, so v rokah delničarjev, ki 
ne prebivajo v državi članici, v kateri je 
družba registrirana. Delničarji, ki prebivajo 
v drugi državi, bi morali imeti možnost 
uveljavljati svoje pravice na skupščinah 
delničarjev tako preprosto kot delničarji, ki 
prebivajo v državi članici, v kateri ima 
družba svoj sedež. To zahteva odpravo 
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sedež. To zahteva odpravo obstoječih ovir, 
ki ovirajo dostop delničarjev, ki prebivajo v 
drugi državi, do informacij, pomembnih za 
skupščino delničarjev, in uveljavljanje 
glasovalnih pravic, ne da bi bili fizično 
prisotni na skupščini delničarjev. Odprava 
teh ovir bo prav tako koristila delničarjem, 
ki prebivajo v dani državi članici in se ne 
morejo ali se ne udeležijo skupščine 
delničarjev.

obstoječih ovir, ki ovirajo dostop 
delničarjev, ki prebivajo v drugi državi, do 
informacij, pomembnih za skupščino 
delničarjev, in uveljavljanje glasovalnih 
pravic, ne da bi bili fizično prisotni na 
skupščini delničarjev. Odprava teh ovir bo 
prav tako koristila delničarjem, ki prebivajo 
v dani državi članici in se ne morejo ali se ne 
udeležijo skupščine delničarjev.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 6

(6) Delničarji morajo imeti možnost, da 
premišljeno glasujejo na skupščini 
delničarjev ali pred njo, ne glede na to, kje 
prebivajo. Vsi delničarji morajo imeti dovolj 
časa, da premislijo o listinah, ki naj bi bile 
predložene skupščini delničarjev, in se 
odločijo, kako bodo glasovali s svojimi 
delnicami. Zato je treba delničarje 
pravočasno obvestiti o skupščini delničarjev 
in jim pravočasno zagotoviti popolne 
informacije, ki naj bi se predložile v 
potrditev skupščini delničarjev. Delničarji 
naj bi načeloma tudi imeli možnost dodati 
točke na dnevni red skupščine delničarjev, 
predložiti sklepe in postaviti vprašanja v 
zvezi s točkami dnevnega reda. Treba je 
uporabiti možnosti, ki jih ponujajo moderne 
tehnologije, ter tako informacije takoj dati 
na razpolago in omogočiti dostop do njih, 
tudi z namenom, da so informacije o 
rezultatu glasovanja na voljo takoj po 
skupščini delničarjev.

(6) Delničarji morajo imeti možnost, da 
premišljeno glasujejo na skupščini 
delničarjev ali pred njo, ne glede na to, kje 
prebivajo. Vsi delničarji morajo imeti dovolj 
časa, da premislijo o listinah, ki naj bi bile 
predložene skupščini delničarjev, in se 
odločijo, kako bodo glasovali s svojimi 
delnicami. Zato je treba delničarje 
pravočasno obvestiti o skupščini delničarjev 
in jim zagotoviti popolne informacije, ki se 
predložijo skupščini delničarjev. Delničarji 
naj bi načeloma tudi imeli možnost dodati 
točke na dnevni red skupščine delničarjev in
predložiti sklepe o točkah tega dnevnega 
reda, brez poseganja v kakršna koli pravila 
o omejevanju širjenja nezakonitega in 
obrekovalnega materiala in o sposobnosti 
družbe, da zavrne širjenje takšnega 
materiala. Moderne tehnologije omogočajo 
takojšen dostop do informacij pred in po 
skupščini delničarjev ter dopuščajo aktivno 
sodelovanje na skupščini delničarjev brez 
fizične prisotnosti. Takšne tehnologije je 
treba izkoristiti. Direktiva predpostavlja, da 
ima vsaka družba, ki kotira na borzi, svojo 
spletno stran.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

(6a) Da bi povečali udeležbo delničarjev na 
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skupščinah delničarjev in jim omogočili 
sprejemanje informiranih odločitev, bi 
morali ti razumeti vabilo in besedila, 
predložena skupščini delničarjev. Komisija 
bi zato morala pripraviti priporočilo glede 
jezikov, hkrati pa preprečiti obremenitev 
manjših družb, ki kotirajo na borzi in  
nimajo niti obsežne tuje delničarske baze, 
niti dejavno ne iščejo tujih naložb. Komisija 
bi se morala o tem vprašanju posvetovati z 
Evropskim parlamentom in svoje rezultate 
predstaviti v priporočilu najkasneje šest 
mesecev po sprejetju te direktive. 

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 6 B (novo)

(6b) Letna skupščina delničarjev družbe je 
vsako leto glavna priložnost, da upravni 
odbor delničarjem poroča o svoji uspešnosti 
pri upravljanju s posli družbe, kar se mora 
odražati v naravi in poteku skupščine, ki 
mora delničarjem nuditi možnost 
zastavljanja vprašanj glede upravljanja 
družbe. Te možnosti pa ne sme biti na 
drugih skupščinah, ki jih skliče družba, 
ponavadi za pridobitev soglasja delničarjev, 
ki je potrebno za izvedbo specifičnih 
transakcij ali financiranja, in na katerih je 
obširnejši pregled pomislekov in skrbi 
delničarjev verjetno neprimeren. Manjšina 
delničarjev mora imeti kljub temu v 
obdobju med letnimi skupščinami možnost 
sklica skupščine, če bi bila mnenja, da 
obširnejši pregled pomislekov in skrbi 
delničarjev to zahteva.

Obrazložitev

Za pojasnilo pomembne razlike med letnimi skupščinami in drugimi skupščinami (izrednimi 
skupščinami) in različnih namenov teh dveh tipov skupščin.

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 6 C (novo)

(6c) Za zagotovitev pristnega glasovanja 
delničarjev in preprečitev zlorabe 
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glasovalnih pravic, povezanih z delnicami, 
ki jih posojajo institucionalni vlagatelji za 
finančne namene, bi morala Komisija 
oceniti prakso posojanja vrednostnih 
papirjev in njen učinek na upravljanje 
podjetij, se o tem vprašanju posvetovati z 
Evropskim parlamentom in pripraviti 
poročilo najkasneje šest mesecev po 
sprejetju te direktive v duhu kodeksa 
„International Corporate Governance 
Network Stock Lending Code of Best 
Practice of October 2005“.

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 6 D (novo)

(6d) Vsak delničar bi načeloma moral imeti 
možnost, da postavi vprašanja v zvezi s 
točkami na dnevnem redu skupščine 
delničarjev in prejme odgovor nanje.

Predlog spremembe 10
UVODNA IZJAVA 7

(7) Delničarji naj bi imeli na voljo tudi 
preproste metode glasovanja, ne da bi se 
jim bilo treba udeležiti skupščine 
delničarjev. Glasovanje brez osebne 
udeležbe na skupščini delničarjev ne sme 
biti omejeno, razen z omejitvami, ki so 
potrebne za preverjanje identitete in za 
varnost komunikacij. Obstoječe omejitve in 
upravne omejitve, ki otežujejo in dražijo 
glasovanje na daljavo ali preko 
pooblaščenca, je treba odpraviti.

(7) Družbe, ki svojim delničarjem 
omogočajo elektronsko udeležbo na 
skupščini delničarjev, se pri tem ne bi smele 
soočati s pravnimi ovirami. Glasovanje brez 
osebne udeležbe na skupščini delničarjev, po 
pošti ali v elektronski obliki, ne sme biti 
omejeno, razen z omejitvami, ki so potrebne 
za preverjanje identitete in za varnost 
komunikacij.

Predlog spremembe 11
UVODNA IZJAVA 7 A (novo)

(7a) Dobro upravljanje družb zahteva 
nemoten potek in učinkovitost procesa 
glasovanja preko pooblaščenca. Obstoječe 
omejitve, ki otežujejo in dražijo glasovanje 
preko pooblaščenca, je zato treba odpraviti. 
Dobro upravljanje družb pa zahteva tudi 
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zadostno zaščito proti morebitni zlorabi 
glasovanja preko pooblaščenca, zato mora 
biti imetnik pooblastila zavezan upoštevati 
vsa morebitna navodila, ki jih je prejel od 
delničarja, države članice pa morajo imeti 
možnost sprejeti ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, da imetnik pooblastila ne 
deluje v nobenem drugem interesu razen v 
interesu delničarja, ne glede na vir 
navzkrižja interesov. Ukrepe proti 
morebitni zlorabi lahko poleg tega 
sestavljajo zlasti predpisi, ki jih države 
članice lahko sprejmejo, da bi uredile 
ravnanje oseb, ki so dejavne pri zbiranju 
pooblastil ali ki so že dejansko zbrale več 
kot določeno večje število pooblastil. 
Delničarji imajo v skladu s to direktivo 
neomejeno pravico, da takšne osebe 
imenujejo za imetnike pooblastil, ki se 
udeležujejo in glasujejo na skupščinah 
delničarjev v njihovem imenu. Ta direktiva 
ne vpliva na nobene predpise ali sankcije, 
ki jih lahko države članice naložijo takšnim 
osebam, če je pri glasovanju prišlo do 
goljufive uporabe zbranih pooblastil. 
Direktiva družbam prav tako ne nalaga 
obveznosti, da preverijo, ali so imetniki 
pooblastil glasovali v skladu z navodili za 
glasovanje delničarjev, ki podeljujejo 
pooblastila.

Predlog spremembe 12
UVODNA IZJAVA 7 B (novo)

(7a) Rezultate glasovanja je treba dognati s 
pomočjo metod, ki bodo kar se da verno 
odražale vse glasovalne namene, ki so jih 
izrazili delničarji, po skupščini delničarjev 
pa morajo biti rezultati objavljeni vsaj na 
spletni strani družbe. 

Obrazložitev

Verodostojnost zahteva, da lahko delničarji pričakujejo, da bodo rezultati glasovanja 
dejansko odražali njihove želje in namene, kot so jih izrazili v svojem glasovanju, in da bodo 
ti rezultati jasno prikazani. 
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Predlog spremembe 13
ČLEN 1, ODSTAVEK 1

1. Ta direktiva postavlja zahteve v zvezi z 
uveljavljanjem glasovalnih pravic na 
skupščinah delničarjev za izdajatelje, ki 
imajo svoj sedež v državi članici in katerih 
delnice so sprejete v trgovanje na 
reguliranem trgu.

1. Ta direktiva postavlja zahteve v zvezi z 
uveljavljanjem določenih pravic delničarjev 
v povezavi s skupščinami delničarjev družb, 
ki imajo svoj sedež v državi članici in 
katerih delnice so sprejete v trgovanje na 
reguliranem trgu, ki je ali deluje v državi 
članici.

Predlog spremembe 14
ČLEN 1, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Država članica, pristojna za 
urejanje zadev, ki jih zajema ta direktiva, je 
država članica, v kateri ima družba svoj 
sedež. Sklicevanja na "veljavno 
zakonodajo" so sklicevanja na zakonodajo 
te države članice.

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, ODSTAVEK 2

2. Države članice lahko izvzamejo iz te 
direktive izdajatelje, ki so

2. Države članice lahko izvzamejo iz 
področja uporabe te direktive tipe družb, ki 
so:

(i) kolektivni naložbeni podjemi tipa 
gospodarske družbe v smislu člena 1(2) 
Direktive 85/611/EGS in

(i) kolektivni naložbeni podjemi v smislu 
člena 1(2) Direktive 85/611/EGS; 

(ii) podjemi, katerih edini namen je skupno 
vlaganje kapitala, ki ga zagotovi javnost, ki 
delujejo na podlagi načela razpršitve tveganj 
in ki si ne prizadevajo prevzeti pravnega ali 
upravljavskega nadzora nad katerim koli 
izdajateljem svojih osnovnih naložb, pod 
pogojem, da so te kolektivne naložbene 
podjeme pooblastili in jih nadzorujejo 
pristojni organi ter da imajo depozitarja, ki 
opravlja naloge, enake tistim iz Direktive 
85/611/EGS.

(ii) podjemi, katerih edini namen je skupno 
vlaganje kapitala, ki ga zagotovi javnost, ki 
delujejo na podlagi načela razpršitve tveganj 
in ki si ne prizadevajo prevzeti pravnega ali 
upravljavskega nadzora nad katerim koli 
izdajateljem svojih osnovnih naložb, pod 
pogojem, da so te kolektivne naložbene 
podjeme pooblastili in jih nadzorujejo 
pristojni organi ter da imajo depozitarja, ki 
opravlja naloge, enake tistim iz Direktive 
85/611/EGS ter

(iii) zadruge.
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Predlog spremembe 16
ČLEN 2, TOČKA (A)

(a) „izdajatelj“ je pravna oseba, za katero 
velja zasebno ali javno pravo, vključno z 
državo, katere delnice so sprejete v 
trgovanje na reguliranem trgu; 

črtano

Obrazložitev

Izraz „izdajatelj“ se po celotni direktivi nadomesti z „družba“, da se poudari njen značaj 
prava gospodarskih družb v nasprotju z značajem prava kapitalskih trgov Direktive 
2004/109/ES (Direktiva o preglednosti). Poleg tega države ne morejo kotirati na borzi, zato 
se črta omemba države.

Predlog spremembe 17
ČLEN 2, TOČKA (C)

(c) „delničar“ je katera koli fizična ali 
pravna oseba, za katero velja zasebno ali 
javno pravo in ima:

(c) „delničar“ je fizična ali pravna oseba, ki 
je kot delničar prepoznana po veljavni 
zakonodaji;

(i) delnice izdajatelja v svojem imenu in za 
svoj račun;

(ii) delnice izdajatelja v svojem imenu, 
vendar za račun druge fizične ali pravne 
osebe; 

Obrazložitev

Opredelitev delničarja se zelo razlikuje med različnimi državami članicami. Predlagana 
sprememba omogoča državam članicam, da ohranijo svoj sistem lastništva delnic, in ne 
nalaga nobene nove zahteve, ki bi utegnila vplivati na nacionalne opredelitve delničarjev.

Predlog spremembe 18
ČLEN 2, TOČKA (C A) (novo)

(ca) „delničar, ki prebiva v isti državi“ 
pomeni delničarja, ki ima praviloma sedež, 
je registrirana ali ima eno od poslovodnih 
enot v državi članici, v kateri ima družba 
svoj sedež;
delničarji, ki ne izpolnjujejo nobenega od 
teh meril, so „delničarji, ki prebivajo v 
drugi državi“.
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Obrazložitev

Člen 4 zagotavlja enakopravno obravnavo delničarjev, ki prebivajo v isti državi, in tistih, ki 
prebivajo v drugi državi.

Predlog spremembe 19
ČLEN 2, TOČKA (C D) (novo)

(cd) „elektronska sredstva“ pomenijo 
elektronsko opremo za obdelavo (vključno z 
digitalno kompresijo), shranjevanje in 
prenos podatkov z uporabo žic, radijskega 
prenosa, optične tehnologije ali kakršnih 
koli drugih elektromagnetnih sredstev;

Obrazložitev

Opredelitev „elektronskih sredstev“ je povzeta po Direktivi 2004/109/ES (Direktiva o 
preglednosti).

Predlog spremembe 20
ČLEN 2, TOČKA (E)

(e) „pooblastilo“ je pooblastilo fizični ali 
pravni osebi, ki ga da delničar za 
uveljavljanje nekaterih ali vseh svojih pravic 
v svojem imenu na skupščini delničarjev;

(e) „pooblastilo“ je pooblastilo fizični ali 
pravni osebi, ki ga da delničar za 
uveljavljanje nekaterih ali vseh svojih pravic 
v imenu tega delničarja na skupščini 
delničarjev.

Predlog spremembe 21
ČLEN 2, TOČKA (F)

(f) „zbirni račun“ je račun za vrednostne 
papirje, na katerem se lahko hranijo 
vrednostni papirji v imenu različnih 
fizičnih ali pravnih oseb.

črtano

Predlog spremembe 22
ČLEN 2, TOČKA (F A) (novo)

(fa) 'pisno' pomeni vsako tehnično obliko 
besedila, ki zagotavlja nespremenljivost in 
trajnost informacij, ki jih vsebuje sporočilo;
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Obrazložitev

Opredelitev besede "pisno" je potrebna zaradi tega, ker ta beseda v nekaterih državah 
članicah pomeni "z ročnim podpisom". Za to direktivo bi to pomenilo, da se imenovanja 
imetnika pooblastila in tozadevnega obvestila družbe, ki morata biti pisna, ne bi dalo opraviti 
prek varne internetne povezave ali prek telefaksa, kar pa ni namen.

Predlog spremembe 23
ČLEN 3

Strožje nacionalne zahteve Strožje ali dodatne nacionalne zahteve
Države članice lahko izdajateljem, ki imajo 
svoj sedež na njihovem ozemlju, naložijo
strožje zahteve od zahtev iz te direktive.

Države članice lahko določijo strožje ali 
dodatne zahteve od zahtev iz te direktive, 
dokler so le-te namenjene lajšanju in ne 
omejevanju uveljavljanja pravic 
delničarjev.

Obrazložitev

Predlagana direktiva temelji na pristopu minimalnega usklajevanja in poskuša olajšati 
uveljavljanje pravic delničarjev. Za ta namen se lahko uvedejo ne le strožje, temveč tudi 
dodatne nacionalne zahteve.  Vsaka dodatna zahteva mora uveljavljanje pravic delničarjev 
olajšati, ne pa omejevati.

Predlog spremembe 24
ČLEN 4

Izdajatelj zagotovi enako obravnavo vseh
delničarjev, ki so v enakem položaju glede 
udeležbe in glasovanja na njegovi skupščini 
delničarjev.

Družba zagotovi enako obravnavo 
delničarjev, ki prebivajo v isti ali v drugi 
državi in imajo v lasti delnice istega 
razreda, glede njihove udeležbe in 
glasovanja na skupščini delničarjev, brez 
poseganja v sankcije ali druge ukrepe, ki 
jih lahko družba po zakonu sprejme v zvezi 
z delničarjem.

Predlog spremembe 25
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

1. Brez poseganja v člen 9(4) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
izdajatelj vsako obvestilo o sklicu skupščine 
delničarjev na prvi poziv razpošlje najmanj 
30 koledarskih dni pred skupščino 

1. Brez poseganja v člena 9(4) in 11(4)
Direktive 2004/25/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta1 države članice 
zagotovijo, da družba objavi vabilo na 
skupščino delničarjev najkasneje na 
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delničarjev. enaindvajseti dan pred dnevom skupščine.
Državam članicam najkrajšega roka, 
omenjenega v prvem pododstavku, ni treba 
upoštevati za drugi poziv o sklicu skupščine 
ali naslednje pozive, ki so potrebni zaradi 
manjkajoče sklepčnosti, zahtevane med 
prvim sklicem skupščine, če je bil prvi 
odstavek upoštevan pri prvem sklicu, če na 
dnevni red ni bila uvrščena nobena nova 
točka ter če je med zadnjim pozivom in 
datumom skupščine preteklo vsaj 10 dni.
1 UL L 142, 30.4.2004, str. 12

Predlog spremembe 26
ČLEN 5, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Brez poseganja v nadaljnje zahteve po 
obveščanju ali objavi, ki jih določi pristojna 
država članica iz člena 1(1)(a), družba 
razpošlje vabilo iz odstavka 1 tako, da je 
dostopen hitro in brez diskriminacije. 
Država članica družbi predpiše uporabo 
medijev, od katerih je razumno pričakovati 
učinkovito razširjanje informacij javnosti v 
vsej Skupnosti. Država članica družbi ne 
sme predpisati uporabe samo tistih medijev, 
katerih operaterji imajo sedež na njenem 
ozemlju.
Če družba lahko identificira imena in 
naslove svojih delničarjev iz veljavne 
delniške knjige, pošlje vabila vsem svojim 
delničarjem, vpisanim v delniško knjigo. 
Družbe, ki delničarjem omogočijo, da 
sporočijo svoje elektronske naslove, lahko 
vabila pošljejo po elektronski pošti brez 
obveznosti ponovnega pošiljanja vabil po 
pošti.
V nobenem primeru ne sme družba 
zaračunati specifičnih stroškov za 
razpošiljanje vabil na predpisani način.

Predlog spremembe 27
ČLEN 5, ODSTAVEK 2
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2. Obvestilo iz odstavka 1 vključuje vsaj: 2. Vabilo iz odstavka 1 vključuje vsaj:
(a) natančno navedbo kraja in časa ter 
osnutek dnevnega reda skupščine 
delničarjev;

(a) natančno navedbo kraja in časa ter 
osnutek dnevnega reda skupščine 
delničarjev;

(b) jasen in natančen opis postopkov, ki jih 
morajo upoštevati delničarji, da se lahko 
udeležijo skupščine delničarjev in glasujejo 
na njej, vključno z referenčnim datumom, 
ki se uporablja;

(b) jasen in natančen opis postopkov, ki jih 
morajo upoštevati delničarji, da se lahko 
udeležijo skupščine delničarjev in glasujejo 
na njej. Ta vključuje informacije o:

(i) pravicah delničarjev iz člena 6 – kolikor 
se te pravice po objavi vabila lahko 
uveljavljajo – in iz člena 9 ter o rokih, v 
katerih se te pravice lahko uveljavljajo; 
vabilo se lahko omeji le na navedbo rokov, 
v katerih se pravice lahko uveljavljajo, 
vendar mora hkrati vsebovati napotilo na 
spletno stran družbe, kjer so na voljo 
podrobnejše informacije glede teh pravic;
(ii) postopku glasovanja preko 
pooblaščenca, predvsem o obrazcih, ki jih 
je treba uporabiti, in sredstvih, preko 
katerih je mogoče družbo elektronsko 
obvestiti o imenovanju pooblaščencev ter
(iii) po potrebi o postopkih za glasovanje po 
pošti ali elektronsko;

(c) jasen in natančen opis razpoložljivih 
sredstev, s katerimi se delničarji lahko 
udeležijo skupščine delničarjev in na njej 
glasujejo. Lahko pa obvestilo navaja, kje so 
takšne informacije na voljo;

(c) po potrebi referenčni datum iz člena 
7(2) in obrazložitev, da imajo le osebe, ki so 
na ta dan delničarji družbe, pravico do 
udeležbe in glasovanja na skupščini;

(d) navedbo, kje in kako se lahko pridobijo 
polna in neskrajšana besedila sklepov ter 
listine, ki naj bi bile predložene skupščini 
delničarjev v odobritev

(d) navedbo, kje in kako se lahko pridobijo 
polna in neskrajšana besedila listin in 
osnutkov sklepov iz točk (c) in (ca) 
odstavka 3;

(e) navedbo naslova spletne strani, na kateri 
bodo objavljene informacije iz odstavka 3.

(e) navedbo naslova spletne strani, na kateri 
bodo na voljo informacije iz odstavka 3.

Predlog spremembe 28
ČLEN 5, ODSTAVEK 3

3. V roku iz odstavka 1 izdajatelji objavijo
na svoji spletni strani vsaj naslednje 
informacije:

3. Države članice zagotovijo, da v 
neprekinjenem obdobju, ki se začne 
najkasneje enaindvajseti dan pred dnevom 
skupščine delničarje, in vključuje dan 
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skupščine, družba delničarjem da na voljo
na svoji spletni strani vsaj naslednje 
informacije:

(a) obvestilo o skupščini delničarjev iz 
odstavka 1;

(a) vabilo iz odstavka 1a;

(b) skupno število delnic in glasovalnih 
pravic;

(b) skupno število delnic in glasovalnih 
pravic na dan sklica (vključno z ločenimi 
podatki za vsak razred delnic, če je kapital 
družbe razdeljena na dva ali več razredov 
delnic);

(c) besedila sklepov in listine iz točke (d) 
odstavka 2;

(c) listine, ki se predložijo skupščini 
delničarjev;

(ca) osnutek sklepa ali, kadar sprejetje ni 
sklepa ni predlagano, pojasnilo pristojnega 
organa družbe, imenovanega v skladu z 
veljavno zakonodajo, o vsaki točki z 
osnutka dnevnega reda skupščine 
delničarjev; vsak osnutek sklepa, ki ga 
vložijo delničarji, se objavi kar najhitreje 
po tem, ko ga družba prejme;

(d) obrazce, ki se uporabljajo za glasovanje 
po pošti in prek pooblaščenca.

(d) po potrebi obrazce, ki se uporabljajo za 
glasovanje prek pooblaščenca in glasovanje 
po pošti, razen če niso ti obrazci poslani 
neposredno vsakemu delničarju.

Ali pa se lahko namesto obrazcev iz točke 
(d) na spletni strani navede, kje in kako se te 
obrazce lahko pridobi.

Če obrazcev iz točke (d) iz tehničnih 
razlogov ni mogoče objaviti na internetu, 
lahko družba lahko na spletni strani navede, 
kje in kako se te obrazce lahko pridobi na 
papirju. V tem primeru mora družba 
obrazce poslati brezplačno po pošti 
vsakemu delničarju, ki to zahteva. 
Če se vabilo na skupščino delničarjev v 
skladu s členom 9(4) in 11(4) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta1 objavi po enaindvajsetem dnevu pred 
skupščino delničarjev, se obdobje iz tega 
odstavka ustrezno skrajša.
1 UL L 142, 30.4.2004, str. 12

Predlog spremembe 29
ČLEN 6, ODSTAVEK 1

1. Delničarji, ki delujejo posamično ali kot 1. Države članice delničarjem, ki delujejo 
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skupina, imajo pravico dodajati točke k 
dnevnemu redu skupščin delničarjev in 
predlagati osnutke sklepov na skupščinah 
delničarjev.

posamično ali kot skupina, zagotovijo

(a) pravico uvrstiti točke na dnevni red 
skupščine delničarjev, pod pogojem da 
vsako točko spremlja obrazložitev ali 
osnutek sklepa za sprejetje na skupščini; in

(b) imajo pravico predlagati osnutke sklepov 
k točkam, ki so vključene ali bodo 
vključene na dnevni red skupščine 
delničarjev.
Države članice lahko določijo, da se 
pravica iz točke (a) lahko uveljavlja le v 
povezavi z letno skupščino delničarjev, pri 
čemer morajo imeti delničarji, ki delujejo 
posamično ali kot skupina, pravico, da 
skličejo, ali zahtevajo od družbe, da skliče, 
skupščino, ki ni letna skupščina delničarjev 
in dnevni red katere vključuje vsaj vse 
točke, ki so jih zahtevali ti delničarji.
Države članice določijo, da se te pravice se 
uveljavljajo pisno (se predložijo po pošti ali 
prek elektronskih sredstev).

Predlog spremembe 30
ČLEN 6, ODSTAVEK 2

2. Kadar je pravica dodajanja točk na 
dnevni red skupščin delničarjev in 
predložitve osnutkov sklepov na skupščini 
delničarjev odvisna od tega, da mora(jo) 
imeti zadevni delničar(ji) minimalni delež v 
delniškem kapitalu izdajatelja, ta minimalni 
delež ne presega 5 % delniškega kapitala 
izdajatelja ali nominalne vrednosti 10 
milijonov EUR, pri čemer se upošteva nižjo 
stopnjo.

2. Kadar je katera koli pravica iz odstavka 1
odvisna od tega, da mora(jo) imeti zadevni 
delničar(ji) minimalni delež v delniškem 
kapitalu družbe, ta minimalni delež ne 
presega 2,5 % delniškega kapitala.

Predlog spremembe 31
ČLEN 6, ODSTAVEK 3

3. Pravice iz odstavka 1 se uveljavljajo 
zadosti vnaprej pred datumom skupščine 

3. Vsaka država članica določi en sam 
datum glede na določeno število dni pred 



AD\631566SL.doc 19/34 PE 371.848v02-00

SL

delničarjev, da se drugim delničarjem 
omogoči, da prejmejo ali da imajo dostop 
do spremenjenega dnevnega reda ali 
predlaganih sklepov pred skupščino 
delničarjev.

skupščino delničarjev ali sklicem, do 
katerega lahko delničarji uveljavljajo 
pravico iz odstavka 1(a). Na enak način 
lahko države članice določijo datum za 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1(b).

Predlog spremembe 32
ČLEN 6, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Države članice zagotovijo, da kadar je 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1(a) 
povezano s spremembo dnevnega reda 
skupščine delničarjev, ki je bil že sporočen 
delničarjem, družba objavi popravljen 
dnevni red vnaprej pred referenčnim 
datumom, ali če se referenčni datum ne 
uporablja, zadosti vnaprej pred datumom 
skupščine delničarjev, da se delničarjem 
omogoči imenovanje pooblaščenca ali po 
potrebi glasovanje po pošti. 

Predlog spremembe 33
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Pravica udeležbe in glasovanja na 
skupščini delničarjev katerega koli 
izdajatelja je lahko odvisna od tega, da se 
fizična ali pravna oseba kvalificira kot 
delničar zadevnega izdajatelja na določen 
datum pred zadevno skupščino delničarjev.

2. Države članice predpišejo, da se pravice 
delničarja do udeležbe na skupščini 
delničarjev in glasovanja v zvezi z njegovimi 
delnicami določijo glede na delnice, ki jih 
ta delničar ima na določen datum pred 
skupščino delničarjev ("referenčni 
datum").

Dokaz kvalifikacije za delničarja je lahko 
odvisen samo od zahtev, ki so potrebne za 
ugotavljanje identitete delničarjev in do 
mere, do katere so še sorazmerne z 
namenom ugotavljanja identitete.

Državam članicam prejšnjega pododstavka 
ni treba uporabiti za družbe, ki lahko 
identificirajo imena in naslove svojih 
delničarjev iz veljavne delniške knjige na 
dan skupščine delničarjev.

Predlog spremembe 34
ČLEN 7, ODSTAVEK 3

3. Datum iz prvega pododstavka odstavka 2 
določi vsaka država članica za skupščine 
delničarjev izdajateljev, ki imajo svoj sedež 

3. Vsaka država članica zagotovi, da za vse 
družbe velja en sam referenčni datum; toda 
država članica lahko določi drugačen 
referenčni datum za družbe, ki izdajajo 
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v tej državi članici. prinosniške delnice, kot za družbe, ki 
izdajajo imenske delnice, pod pogojem, da 
enoten referenčni datum velja za vse 
družbe, ki izdajajo oba tipa delnic.

Vendar pa ta datum ni prej kot 30 
koledarskih dni pred skupščino delničarjev.

Referenčni datum ne sme biti več kot 10 dni 
pred datumom skupščine delničarjev, za 
katero velja. Pri izvajanju tega odstavka in 
člena 5(1) vsaka država članica zagotovi, 
da preteče vsaj 10 dni med najkasnejšim 
dovoljenim datumom za sklic skupščine 
delničarjev in referenčnim datumom, pri 
čemer se to število dni izračuna brez teh 
dveh datumov.

Vsaka država članica Komisiji sporoči tako 
določeni datum, Komisija pa nato te 
datume objavi v Uradnem listu Evropske 
unije.

Predlog spremembe 35
ČLEN 7, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Dokaz kvalifikacije za delničarja je 
lahko odvisen samo od zahtev, ki so 
potrebne za ugotavljanje identitete 
delničarjev in do mere, do katere so še 
sorazmerne z dosego tega cilja.

Predlog spremembe 36
ČLEN 8, ODSTAVEK -1 (novo)

Družba na skupščini delničarjev zagotovi 
enako obravnavo delničarjev, ki so fizično 
prisotni, in delničarjev, ki so na skupščini 
udeleženi z elektronskimi sredstvi.

Predlog spremembe 37
ČLEN 8, ODSTAVEK 1

Države članice ne prepovejo udeležbe 
delničarjev na skupščini delničarjev z 
elektronskimi sredstvi.

Države članice dovolijo družbam, da svojim 
delničarjem ponudijo katero koli obliko
udeležbe na skupščini delničarjev z 
elektronskimi sredstvi, zlasti katero ali vse 
od naštetih:
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(a) prenos skupščine delničarjev v realnem 
času;
(b) dvosmerno komunikacijo v realnem 
času, ki delničarjem omogoči, da 
nagovorijo skupščino delničarjev z 
oddaljene lokacije;
(c) mehanizem za glasovanje pred 
skupščino delničarjev ali na njej, brez 
potrebe po imenovanju imetnika pooblastil, 
ki je fizično prisoten na skupščini 
delničarjev.
Države članice zagotovijo, da družbe 
rezultatov glasovanja ne razkrijejo niti 
upravi družbe niti javnosti, dokler ni 
končano glasovanje na skupščini 
delničarjev.  Države članice lahko določijo, 
da se podatki o stopnji udeležbe na 
glasovanju razkrijejo vnaprej.

Predlog spremembe 38
ČLEN 8, ODSTAVEK 2

Zahteve in omejitve, ki delujejo ali bi 
delovale kot ovira za udeležbo delničarjev 
na skupščini delničarjev z elektronskimi 
sredstvi, so prepovedani, razen če so
potrebne za ugotavljanje identitete 
delničarjev in varnost elektronskega 
komuniciranja ter so sorazmerne namenu 
ugotavljanja identitete.

Udeležba delničarjev na skupščinah 
delničarjev z uporabo elektronskih sredstev 
je lahko predmet zahtev in omejitev, ki so
potrebne za ugotavljanje identitete 
delničarjev in varnost elektronskega 
komuniciranja ter do mere, do katere so 
sorazmerne z doseganjem teh ciljev. Družbe 
odločijo, če in kako bodo uporabile ta 
elektronska sredstva. 

Predlog spremembe 39
ČLEN 9, ODSTAVEK 1

1. Delničarji imajo pravico postavljati 
vprašanja ustno na skupščini delničarjev 
in/ali pisno ali elektronsko pred skupščino 
delničarjev.

1. Delničarji imajo pravico postavljati 
vprašanja, ki se nanašajo na točke 
dnevnega reda skupščine delničarjev.
Družbe odgovorijo na ta vprašanja.

Predlog spremembe 40
ČLEN 9, ODSTAVEK 2
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2. Izdajatelji odgovorijo na vprašanja, ki 
jim jih postavijo delničarji, ob upoštevanju
ukrepov, ki jih lahko uvedejo države članice 
ali jih dovolijo izdajateljem, za zagotavljanje 
reda na skupščini delničarjev in priprav 
nanjo ter za zaščito zaupnosti in poslovnih 
interesov izdajateljev. Šteje se, da je bil 
odgovor dan, če so zadevne informacije na 
voljo na spletni strani izdajatelja v obliki
„pogosto zastavljenih vprašanj“.

2. Pravica do postavljanja vprašanj in 
dolžnost odgovarjanja sta odvisni od
ukrepov, ki jih lahko uvedejo države članice, 
ali dovolijo družbam, da jih sprejmejo, za 
zagotovitev identifikacije delničarjev, reda 
na skupščini delničarjev in priprav nanjo ter 
za zaščito zaupnosti in poslovnih interesov 
družb. Države članice lahko družbam 
dovolijo, da podajo skupen odgovor na 
vprašanja z isto vsebino.
Države članice lahko predpišejo, da se 
odgovor šteje za dan, če so zadevne 
informacije na voljo na spletni strani družbe 
v obliki vprašanj in odgovorov ter če družba 
v svojem odgovoru natančno navede, kje je 
te informacije mogoče najti.

Predlog spremembe 41
ČLEN 9, ODSTAVEK 3

3. Odgovori na vprašanja delničarjev iz 
odstavka 1 se dajo na razpolago vsem 
delničarjem prek spletne strani izdajatelja.

črtano

Obrazložitev

Odstavek 3 bi povzročil drago obveznost, da se izdelajo overjene kopije zapisnika celotne 
skupščine. Objava odgovorov bi lahko vodila do dolgotrajnih in dragih sporov in sodnih 
postopkov glede pravilnega prenosa tega, kar je bilo povedano in o primernosti odgovorov. 
Ta določbo bi bilo zato treba črtati.

Predlog spremembe 42
ČLEN 10, ODSTAVEK 1

1. Vsak delničar ima pravico, da imenuje 
katero koli drugo fizično ali pravno osebo za 
imetnika pooblastil, ki se udeleži skupščine 
delničarjev in glasuje na njej v njegovem 
imenu. Glede oseb, ki jim je lahko predano
pooblastilo, ni omejitev, razen zahteve, da 
mora oseba imeti pravno sposobnost.

1. Vsak delničar ima pravico, da imenuje 
katero koli drugo fizično ali pravno osebo za 
imetnika pooblastil, ki se udeleži skupščine 
delničarjev in glasuje na njej v njegovem 
imenu. Imetnik pooblastil ima enake 
pravice glasovanja, izražanja svojega 
mnenja in postavljanja vprašanj na 
skupščini delničarjev kot tiste, ki bi jih 
imeli delničarji, ki jih zastopa.
Razen zahteve, da mora imetnik pooblastila
imeti pravno sposobnost, države članice 
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odpravijo vse pravne predpise, ki omejujejo 
ali družbam omogočajo, da omejujejo
upravičenost oseb do imenovanja za 
imetnike pooblastil brez poseganja v 
določbe te direktive.

Vendar pa lahko države članice po lastni 
presoji omejijo pravico imetnika pooblastil 
glede uveljavljanja glasovalnih pravic v 
primerih, če:
(a) imajo poslovno, sorodstveno ali 
drugačno razmerje z izdajateljem,
(b) so večinski delničar izdajatelja,
(c) so del uprave izdajatelja ali enega od 
njegovih večinskih delničarjev.
Delničar lahko za vsako posamično 
skupščino delničarjev imenuje samo eno 
osebo, ki deluje v njegovem imenu kot 
imetnik pooblastil.

Predlog spremembe 43
ČLEN 10, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Države članice lahko omejijo 
imenovanje imetnika pooblastil na eno 
samo skupščino, ali na skupščine, ki 
potekajo v določenem obdobju.
Brez poseganja v člen 13(5) lahko države 
članice omejijo število oseb, ki jih delničar 
lahko imenuje za imetnike pooblastil v 
povezavi z določeno skupščino delničarjev. 
Ta omejitev ne sme zmanjšati števila 
imetnikov pooblastil na manj kot enega 
imetnika pooblastil za delnice na istem 
računu za vrednostne papirje.

Predlog spremembe 44
ČLEN 10, ODSTAVEK 1 B (novo)

1b. Razen omejitev, dovoljenih v prejšnjem 
odstavku, države članice ne smejo omejiti, 
ali družbam dovoliti, da omejijo, 
uveljavljanje pravic delničarjev prek 
imetnikov pooblastil za katerikoli drug 
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namen kot za reševanje navzkrižja 
interesov med imetnikom pooblastila in 
delničarjem, v čigar interesu mora imetnik 
pooblastila delovati. Pri tem države članice 
ne smejo naložiti drugih omejitev razen 
naslednjih:  
(a) države članice lahko določijo, da 
imetnik pooblastila razkrije določene 
podatke, ki so lahko pomembni za 
delničarje pri presoji tveganja, da bi 
imetnik pooblastila lahko deloval v 
interesu, ki ni interes delničarja;
(b) države članice lahko omejijo ali 
prepovedo uveljavitev pravic delničarjev 
preko pooblaščenca brez posebnih navodil 
glede glasovanja za vsak sklep posebej, za 
katerega bo imetnik pooblastila glasoval v 
imenu delničarja;
(c) države članice lahko omejijo ali 
prepovedo prenos pooblastila na drugo 
osebo, vendar to imetniku pooblastila, ki je 
pravna oseba, ne preprečuje uveljavljanja 
pravic, ki jih je nanj prenesel kateri koli 
član njegovega administrativnega ali 
upravnega organa ali njegov uslužbenec.  
Če je prenos odobril delničar, ki podeljuje 
pooblastilo, države članice imetnikom 
pooblastil ne prepovedujejo, da pooblastilo 
prenesejo na drugo fizično ali pravno 
osebo.
Do navzkrižja interesov v smislu tega 
odstavka lahko pride zlasti, če je imetnik 
pooblastila:
(i) večinski delničar družbe, ali oseba, ki jo 
tak delničar nadzoruje;
(ii) član administrativnega, upravnega ali 
nadzornega odbora, uslužbenec ali revizor 
družbe, ali večinski delničar ali 
nadzorovana oseba iz točke (i);
(c) ima družinske ali poslovne vezi s fizično 
osebo iz točke (ii).
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Predlog spremembe 45
ČLEN 10, ODSTAVEK 1 C (novo)

1c. Imetnik pooblastila glasuje v skladu z 
navodili za glasovanje, ki jih izda delničar, 
ki podeljuje pooblastilo.
Države članice zahtevajo, da imetniki 
pooblastil vodijo seznam navodil za 
glasovanje za določeno minimalno obdobje 
in da na zahtevo potrdijo, da so bila 
navodila za glasovanje izvršena.
Brez poseganja v nacionalne predpise, v 
skladu s katerimi se lahko ukrepa proti 
imetnikom pooblastil ali izpodbija izide 
glasovanja zaradi neupoštevanja navodil za 
glasovanje delničarja, se glasovi imetnikov 
pooblastil ne štejejo za neveljavne, ker niso 
v skladu z navodili za glasovanje 
delničarjev. 

Predlog spremembe 46
ČLEN 10, ODSTAVEK 2

2. Oseba, ki deluje kot imetnik pooblastil, 
ima lahko pooblastila od več kot enega 
delničarja brez omejitev glede števila 
delničarjev, ki jih tako zastopa. Kadar ima 
imetnik pooblastil pooblastila več 
delničarjev, lahko sočasno glasuje za in 
proti katerem koli sklepu in/ali se vzdrži 
glasovanja o teh sklepih v skladu z navodili 
za glasovanje delničarjev, ki jih imetnik 
pooblastil zastopa.

2. Oseba, ki deluje kot imetnik pooblastil, 
ima lahko pooblastila od več kot enega 
delničarja brez omejitev glede števila 
delničarjev, ki jih tako zastopa. Kadar ima 
imetnik pooblastil pooblastila več 
delničarjev, mu veljavno pravo omogoča, da 
za nekega delničarja glasuje drugače kot za 
drugega delničarja.

Predlog spremembe 47
ČLEN 10, ODSTAVEK 3

3. Imetnik pooblastil ima enake pravice 
izražanja svojega mnenja in postavljanja 
vprašanj na skupščini delničarjev kot tiste, 
ki bi jih imeli delničarji, ki jih zastopa, 
razen če mu je delničar dal drugačna 
navodila.

3. Družbam ni treba preverjati, ali imetniki 
pooblastil na skupščinah delničarjev 
ravnajo v skladu s svojimi navodili za 
glasovanje.
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Predlog spremembe 48
ČLEN 11

Imenovanje imetnikov pooblastil Formalnosti o imenovanju imetnikov 
pooblastil in obveščanju

1. Države članice delničarjem dovolijo 
imenovanje imetnika pooblastil z 
elektronskimi sredstvi. Poleg tega države 
članice družbam dovolijo, da so o 
imenovanju obveščene prek elektronskih 
sredstev, in zagotovijo, da vsaka družba 
svojim delničarjem omogoči vsaj eno 
učinkovito metodo obveščanja z 
elektronskimi sredstvi.

1. Za imenovanje imetnika pooblastil in 
vprašanje navodil za glasovanje, ki jih 
delničar da imetniku pooblastil, ne veljajo 
nikakršne formalne zahteve, razen zahtev, 
ki so nujno potrebne za ugotavljanje 
identitete delničarja in imetnika pooblastil.

2. Države članice zagotovijo, da so imetniki 
pooblastil lahko imenovani in da je družba 
o njihovem imenovanju obveščena le v 
pisni obliki. Poleg osnovne formalne 
zahteve lahko za imenovanje imetnika 
pooblastil, obvestitev družbe o imenovanju 
in izdajo morebitnih navodil za glasovanje 
imetniku pooblastil veljajo le tiste formalne 
zahteve, ki so potrebne za ugotavljanje 
identitete delničarja in imetnika pooblastil 
ali za zagotovitev možnosti preverjanja 
vsebine navodil za glasovanje, in sicer do 
take mere, da so sorazmerne z doseganjem 
teh ciljev.

2. Imetniki pooblastil so lahko imenovani z 
elektronskimi sredstvi s pridržkom zahtev, 
ki so nujno potrebne za preverjanje 
pristnosti imenovalca in ugotavljanje 
identitete imetnika pooblastil, razen zahteve 
po elektronskem podpisu.
3. Zahteve, ki jih po odstavkih 1 in 2 
nalagajo države članice, so sorazmerne s 
svojim namenom.

3. Določbe tega člena se smiselno 
uporabljajo za preklic imenovanja imetnika 
pooblastil.

Predlog spremembe 49
ČLEN 12, NASLOV IN ODSTAVEK 1
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Glasovanje v odsotnosti Glasovanje po pošti
1. Kateri koli delničar družbe, ki kotira na 
borzi, ima možnost glasovanja po pošti pred 
skupščino delničarjev, pod pogojem zahtev, 
ki so morda potrebne za potrjevanje 
identitete delničarjev in so sorazmerne s tem 
namenom.

1. Države članice družbam dovolijo, da 
svojim delničarjem dajo možnost glasovanja 
po pošti pred skupščino delničarjev. Družbe 
odločijo, ali in kako bodo uporabile 
glasovanje po pošti. Glasovanje po pošti je 
lahko odvisno samo od zahtev in omejitev, 
ki so potrebne za potrjevanje identitete 
delničarjev in do mere, do katere so še 
sorazmerne z dosego tega cilja.

Države članice zagotovijo, da družbe 
rezultatov glasovanja ne razkrijejo niti 
upravi družbe niti javnosti, dokler ni 
glasovanje na skupščini delničarjev 
končano. Države članice lahko določijo, da 
se podatki o stopnji udeležbe na glasovanju 
razkrijejo vnaprej. 

Predlog spremembe 50
ČLEN 13

Glasovanje po navodilih Odstranitev nekaterih ovir za učinkovito 
uveljavljanje glasovalnih pravic

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
katera koli fizična ali pravna oseba, ki 
lahko v skladu z njenimi zakoni kot del 
svojega poslovanja hrani vrednostne 
papirje za račun druge fizične ali pravne 
osebe, takšne vrednostne papirje hrani na 
posamičnih ali zbirnih računih.

1. Ta člen se uporablja za primere, ko 
fizična ali pravna oseba, ki je v skladu z 
veljavno zakonodajo priznana kot delničar, 
posluje v imenu druge fizične ali pravne 
osebe ("klient"). Družbe za upravljanje, ki 
redno delujejo na področju upravljanja 
kolektivnih naložbenih podjemov, se štejejo 
za "kliente" za namene tega člena, če 
imajo v lasti delnice v imenu kolektivnih 
naložbenih podjemov.

2. Če so delnice na zbirnih računih, ni 
dovoljeno zahtevati, da se jih začasno vpiše 
na posamične račune, zato da bi se lahko 
na skupščini delničarjev uveljavljale 
glasovalne pravice iz teh delnic.

2. Če veljavna zakonodaja določa, da so 
zahteve za objavo predpogoj za 
uveljavljanje glasovalnih pravic delničarjev 
iz odstavka 1, te zahteve ne obsegajo več kot 
seznam, ki družbi razkriva identiteto 
vsakega klienta in število delnic, o katerih 
se glasuje v njegovem imenu.   

3. Osebam iz odstavka 1 se ne prepreči 
glasovanje z glasovi iz delnic, ki jih hranijo 
za račun druge fizične ali pravne osebe, če 
so jim to naročile takšne osebe. Oseba iz 

3. Če veljavna zakonodaja določa formalne 
zahteve za dovolitev, da delničar iz odstavka 
1 izvršuje glasovalne pravice, ali za 
navodila o glasovanju, te formalne zahteve 
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odstavka 1 hrani zapis navodil najmanj eno 
leto.

ne smejo presegati tega, kar je potrebno za 
ugotovitev istovetnosti klienta oziroma za 
možnost preverjanja navodil za glasovanje, 
in sorazmerno s temi cilji.

4. Če oseba iz odstavka 1 delnice istega 
izdajatelja hrani na zbirnem računu, ji je 
dovoljeno, da glasuje z glasovi iz nekaterih 
delnic drugače kot z glasovi iz ostalih 
delnic.

4. Delničarju iz odstavka 1 je dovoljeno, da 
glasuje z glasovi iz nekaterih delnic 
drugače kot z glasovi iz ostalih delnic.

5. Z odstopanjem od tretjega pododstavka 
člena 10(1) ima oseba iz odstavka 1, ki 
hrani vrednostne papirje na zbirnem 
računu, pravico, da izda pooblastilo vsaki 
osebi, v katere imenu hrani delnice na 
takšnem računu, ali vsaki tretji osebi, ki jo 
določi ta oseba.

5. Če veljavna zakonodaja omejuje število 
oseb, ki jih delničar lahko imenuje za 
imetnike pooblastil v skladu s členom 
10(1a), ta omejitev delničarju iz odstavka 1 
ne sme preprečiti podelitve pooblastila 
vsakemu od njegovih klientov ali kateri koli 
tretji osebi, ki jo določi klient.

Predlog spremembe 51
ČLEN 13 A, NASLOV (novo)

Člen 13a
Uveljavljanje glasovalnih pravic prek 

posrednikov

Obrazložitev

Novi člen 13a (novo) zadeva posrednike in predstavlja dopolnilo k členu 10. Delničarji 
navadno hranijo svoje delnice s pomočjo verige posrednikov in z različnimi pristojnostmi. Da 
se posrednikom, ki niso zakoniti delničarji, onemogoči, da delujejo svojevoljno, bi bilo treba 
izrecno določiti, da lahko izvršujejo glasovalne pravice le, če jim je bilo to dovoljeno. 

Predlog spremembe 52
ČLEN 13 A, ODSTAVEK 1 (novo)

1. Ta člen zadeva fizično ali pravno osebo, 
kateri je v okviru njene redne dejavnosti in 
poslovanja dovoljeno, da vzdržuje račune 
vrednostnih papirjev v imenu druge fizične 
ali pravne osebe, pa ni zakoniti delničar v 
smisli člena 13(1) ("posrednik").
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Obrazložitev

Opredelitev posrednika - domet člena.

Predlog spremembe 53
ČLEN 13 A, ODSTAVEK 2 (novo)

2. Posredniki uveljavljajo glasovalne 
pravice le na osnovi splošnega 
pogodbenega okvira med posrednikom in 
stranko ali na podlagi izrecnega navodila, 
ki ga od stranke prejmejo za določeno 
glasovanje.

Obrazložitev

Delničarji navadno hranijo svoje delnice s pomočjo verige posrednikov in z različnimi 
pristojnostmi. Da se posrednikom, ki niso zakoniti delničarji, onemogoči, da delujejo 
svojevoljno, bi bilo treba izrecno določiti, da lahko izvršujejo glasovalne pravice le, če jim je 
bilo to dovoljeno.

Predlog spremembe 54
ČLEN 13 A, ODSTAVEK 3 (novo)

3. Posredniki bodisi oddajo glasove, vezane 
na delnice, po navodilu svojih strank ali 
prenesejo navodila za glasovanje na 
drugega posrednika, ki hrani delnice.

Obrazložitev

Ta odstavek zavezuje posrednika, da bodisi oddal glasove (če je zadnji posrednik v verigi) ali 
da posreduje navodila za glasovanje naslednjemu posredniku v verigi.

Predlog spremembe 55
ČLEN 13 A, ODSTAVEK 4 (novo)

4. Države članice lahko zahtevajo, da 
posredniki vodijo seznam navodil za 
določeno minimalno obdobje in da na 
zahtevo potrdijo, da so bila navodila o 
glasovanju izvršena.
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Obrazložitev

Države članice morda želijo obravnavati primere, ko posrednik ne glasuje v skladu z navodili. 
Zato države članice lahko zahtevajo, da se vodi seznam navodil in da se na zahtevo potrdi, da 
je bilo glasovanje izvršeno.

Predlog spremembe 56
ČLEN 14

Člen 14 črtano
Štetje glasov

Pri štetju glasov se upoštevajo vsi oddani 
glasovi v zvezi s katerim koli sklepom, 
predloženim v odobritev skupščini 
delničarjev.

Obrazložitev

Člen 15 zadeva informacije po zaključku skupščine, predvsem objavo izidov glasovanja. 
Jasno določa, katera števila je potrebno objaviti. Zato člen 14 o štetju glasov ni potreben. 

Predlog spremembe 57
ČLEN 15

Informacije po skupščini delničarjev Rezultati glasovanja
1. V roku, ki ne presega 15 koledarskih dni 
po skupščini delničarjev, izdajatelj na svoji 
spletni strani objavi rezultate glasovanja o 
vsakem sklepu, predloženem na skupščini 
delničarjev.

1. Glasuje se z javnim glasovanjem. Države 
članice lahko predpišejo ali dovolijo, da 
družbe, če noben delničar ne zahteva 
poročila o celotnem postopku glasovanja, 
objavijo le rezultate glasovanja v takem 
obsegu kolikor je potrebno za zagotovitev, 
da je bila za vsak sklep dosežena potrebna 
večina.
Če se glasuje z javnim glasovanjem, družbe 
določijo za vsak sklep vsaj število delnic, za 
katere so bili veljavno oddani glasovi, delež 
delniškega kapitala, ki ga te delnice 
predstavljajo, skupno število glasov, ki so 
bili veljavno oddani, in število glasov za in 
proti vsakemu sklepu ter, kjer je to 
primerno, število vzdržanih glasov, število 
glasov prek pooblaščencev in število glasov, 
ki so bili oddani vnaprej. 

2. Rezultati glasovanja vsebujejo za vsak 
sklep vsaj število delnic, v zvezi s katerimi 

2. V roku, ki ga določa nacionalna 
zakonodaja in ki ne presega 15 dni po 



AD\631566SL.doc 31/34 PE 371.848v02-00

SL

so bili oddani glasovi, in za vsak sklep 
odstotke glasov za in proti.

skupščini delničarjev, družba na svoji 
spletni strani v celoti objavi rezultate 
glasovanja, določene v skladu z odstavkom 
1.
3. Ta člen ne posega v pravna pravila, ki so 
jih države članice sprejele v zvezi s 
formalnostmi, ki so potrebne za veljavnost 
sklepa ali možnost naknadnega pravnega 
izpodbijanja rezultatov glasovanja.

Predlog spremembe 58
ČLEN 16, ODSTAVEK 1

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [31. decembra 
2007]. Besedilo navedenih predpisov in 
primerjalno razpredelnico med navedenimi 
predpisi in to direktivo nemudoma 
posredujejo Komisiji.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [...]¹. Besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno 
razpredelnico med navedenimi predpisi in to 
direktivo nemudoma posredujejo Komisiji.

Države članice Komisiji sporočijo roke, ki 
so jih določile v skladu s členi 5(1 A), 6(3) 
in 7(3) ter vsako nadaljnjo spremembo v 
zvezi s tem, Komisija pa ta podatek objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.
¹ V 18-ih mesecih od začetka veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Ni mogoče še napovedati, kdaj bo direktiva sprejeta in kdaj bo začela veljati. Zato še ni 
primerno določiti natančnega datuma.

Predlog spremembe 59
ČLEN 16 A (novo)

Člen 16a
Učinkovita poprava krivice v primeru 

kršitve pravic delničarjev
1. Za zagotovitev uresničevanja pravic, ki 
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jih delničarjem daje ta direktiva, države 
članice uvedejo učinkovite, pregledne, 
preproste in cenovno dostopne postopke, s 
katerimi zagotavljajo, da upravni in 
nadzorni odbor v celoti upoštevata pravice 
delničarjev.
2. Države članice uvedejo ustrezne sankcije 
za primer kršitve pravic delničarjev, ki so 
učinkovite, sorazmerne in imajo odvračilen 
učinek. Da bi se izognili zlorabam s strani 
delničarjev, lahko države članice uvedejo 
pragove za dostop do mehanizma pravne 
zaščite, pod pogojem, da takšni pragovi ne 
bodo zmanjšali odvračilnega učinka.
3. Države članice zagotovijo, da se pri 
dostopu do mehanizma pravne zaščite in 
njegovi uporabi upošteva načelo 
nediskriminacije.

Obrazložitev

Določba, ki države članice obvezuje k sprejetju primernih regulatornih mehanizmov, ki bi 
delničarjem omogočili izvrševanje svojih pravic, je nujen element, ki ga zahteva načelo 
pravne države. To je v skladu z načeli OECD za upravljanje družb.

Predlog spremembe 60
ČLEN 17

Člen 17 črtano
Spremembe

Z učinkom od datuma iz člena 16(1) se člen 
17 Direktive 2004/109/ES spremeni:
1. Odstavek 2 se nadomesti z:
“2. Izdajatelj zagotovi, da so v matični 
državi članici imetnikom delnic na 
razpolago vsa potrebna sredstva in 
informacije, s katerimi lahko uveljavljajo 
svoje pravice, in da je integriteta podatkov 
zavarovana. Zlasti:
(i) izdajatelj določi finančno institucijo kot 
svojega predstavnika, prek katerega lahko 
delničarji uveljavljajo svoje finančne 
pravice;
(ii) objavi obvestilo ali razdeli okrožnice o 
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razporeditvi in izplačilu dividend ter o izdaji 
novih delnic, vključno z informacijami o 
kakršni koli ureditvi za dodelitve, vpis, 
preklic ali konverzijo.“
2. V odstavku 4 se besedna zveza „iz 
odstavka 2(c)“ nadomesti z „iz točke (i) 
odstavka 2“.
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