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2004/109/EK irányelv módosításáról
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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 1
(a 3. ECON módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

(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, 

(4) A 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, 
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ennek megfelelően nem foglalkozik magával 
a részvénytulajdonosok szavazási 
folyamatával.

ennek megfelelően nem foglalkozik magával 
a részvényesek szavazási folyamatával.
Ennélfogva bizonyos minimumszabályokat 
kell bevezetni a befektetők védelme, 
valamint a szavazati jogot megtestesítő 
részvényekhez kapcsolódó részvényesi 
jogok zavartalan és tényleges 
gyakorlásának elősegítése céljából. A 
szavazati jogtól eltérő jogok tekintetében a 
tagállamoknak jogában áll e 
minimumszabályok alkalmazását a 
szavazásra nem jogosító részvényekre is 
kiterjeszteni, amennyiben az említett 
minimumszabályok e részvényekre még 
nem vonatkoznak.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 2
(a 49. módosítás és az 5. ECON módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

(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 
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 

(6) A részvényeseknek lakóhelyüktől 
függetlenül lehetővé kell tenni a 
közgyűlésen vagy azt megelőzően, kellő 
tájékozódás alapján történő 
szavazást.Valamennyi részvényes számára 
elegendő időt kell biztosítani a közgyűlésen 
előterjesztendő dokumentumok 
tanulmányozására, és annak eldöntésére, 
hogyan szavaznak. Ezért kellő időben 
értesítést kell küldeni a közgyűlésről, és a 
részvényeseknek rendelkezésére kell 
bocsátani mindazon információkat, 
amelyeket elfogadásra előterjesztenek a 
közgyűlésen. Élni kell a modern 
technológiák nyújtotta lehetőségekkel, 
amelyek segítségével az információk 
azonnal hozzáférhetővé tehetők. Ez az 
irányelv feltételezi, hogy valamennyi, 
tőzsdén jegyzett társaság rendelkezik már 
internetes honlappal.
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tehetők, többek között a szavazás 
eredményének közgyűlés utáni közzététele 
során.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 3
(új módosítás)

(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) A részvényesek számára elvben 
lehetővé kell tenni, hogy részt vehessenek a 
közgyűlés napirendjének 
meghatározásában, és a napirendi 
pontokhoz kapcsolódóan 
határozattervezeteket terjesszenek elő. A 
Közösségben jelenleg alkalmazott 
különböző időkeretek és részletes szabályok 
sérelme nélkül, e jogok gyakorlására két 
alapvető szabálynak kell vonatkoznia, 
nevezetesen az e jogok gyakorlásához 
megkövetelt küszöbérték nem haladhatja 
meg a társasági részvénytőke 5%-át, és 
valamennyi részvényesnek minden esetben 
időben kézhez kell kapnia a végleges 
napirendet annak érdekében, hogy 
felkészülhessen az egyes napirendi pontok 
megvitatására és az azokhoz kapcsolódó 
szavazásra.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 4
(új módosítás)

(6b) preambulumbekezdés (új)

(6b) A részvényesek számára elvben 
lehetővé kell tenni, hogy a közgyűlés 
napirendi pontjaihoz kapcsolódóan 
kérdéseket tegyenek fel és azokra 
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válaszokat kapjanak, a kérdések 
feltevésének és megválaszolásának módjára 
és időpontjára vonatkozó szabályokat pedig 
a tagállamok rendelkezési körében kell 
hagyni. 

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 5
(az 51., 52. és a 10. ECON módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

(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, akár levélben, akár elektronikus 
úton történő szavazás nem sújtható más 
korlátozással, mint amely a 
személyazonosság igazolásához és a 
kommunikáció biztonságos voltához 
szükséges. Ez azonban nem korlátozhatja a 
tagállamokat az azt biztosító szabályok 
elfogadásában, hogy a szavazás eredményei 
minden körülmények között a részvényesek 
szándékait tükrözzék, beleértve az olyan 
helyzetek kezelésére irányuló szabályokat 
is, amikor azt követően merülnek fel új 
körülmények, vagy azt követően kerül sor 
azok felfedésére, hogy a részvényes levélben 
vagy elektronikus úton már leadta 
szavazatát.

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 6
(új módosítás)

(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Pénzügyi közvetítők közreműködése 
esetén az utasításokon alapuló szavazás 
hatékonysága nagy mértékben függ a 
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közvetítői lánc hatékonyságától, mivel a 
befektetők gyakran nem tudják gyakorolni 
a részvényeikkel járó szavazati jogukat a 
lánc valamennyi közvetítőjének 
közreműködése nélkül, akiknek esetleg nem 
fűződik gazdasági érdeke a részvényekhez. 
Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
befektetők határon átnyúló helyzetekben is 
élhessenek szavazati jogukkal, fontos, hogy 
a közvetítők megkönnyítsék a szavazati jog 
gyakorlását.

A Bizottságot fel kell kérni, hogy ajánlás 
keretében vizsgálja tovább ezt a kérdést 
annak biztosítása érdekében, hogy a
befektetőknek hatékony szavazási 
szolgáltatások álljanak rendelkezésükre, és 
hogy a szavazati jogokat a befektetőktől 
kapott utasításokkal összhangban 
gyakorolják. A közvetítők és a szavazási 
utasítások vonatkozásában a Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia az alapkezelő 
társaságok különleges helyzetét is, 
amelyeknek alaptevékenysége kollektív 
befektetési konstrukciók kezelése. A 
Bizottságnak ezenkívül tovább kellene 
vizsgálnia a „befektető”, a „részvényes”, és 
az „ügyfél” fogalmát, a részvényesek 
személyazonossága igazolásának és a 
tulajdonviszonyok átláthatóságának 
problémáját, a részvényesi jogok 
gyakorlását továbbra is akadályozó 
tényezőket, a hatékony kommunikációs 
csatornák kialakításának költségeit és a 
közvetítői kötelezettségek teljesítése nyomon 
követésének eszközeit.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 7
(ECON 12. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

(7b) preambulumbekezdés (új)

(7b) A szavazati eredményeket olyan 
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módszerekkel kell megállapítani, amelyek 
tükrözik a részvényesek szavazási 
szándékát, valamint a közgyűlést követően 
láthatóvá kell tenni azokat legalább a 
társaság internetes honlapján keresztül.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 8
(új módosítás)

(9) preambulumbekezdés

(9) Az azonos tárgyú rendelkezések 
megkettőzésének elkerülése érdekében a 
2004/109/EK irányelvet módosítani kell,

törölve

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 9
(új módosítás)

(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A jobb jogalkotásról szóló 
intézményközi megállapodás1 (34) 
bekezdésével összhangban a tagállamokat 
arra ösztönzik, hogy a maguk, illetve a 
Közösség érdekében készítsék el és hozzák 
nyilvánosságra azokat a táblázataikat, 
amelyek a lehető legteljesebb mértékben 
bemutatják az ezen irányelv és az átültető 
rendelkezések közötti megfelelést.
----------------------
1 HL C 321., 2003.12.31., 1.o..  

Or. en
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Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 10
(A 2., 3., 4., 5., 58., 59., ECON 13., ECON 14., ECON 15. módosítás helyébe lépő 

megegyezéses módosítás)
1. cikk

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 követelményeket állapít 
meg a szavazati jogot megtestesítő 
részvényekhez kapcsolódó egyes részvényesi 
jogoknak a valamely tagállamban 
székhellyel rendelkező, továbbá valamely 
tagállamban található vagy működő
szabályozott piacra bevezetett részvényekkel
rendelkező társaságok közgyűlésével 
kapcsolatos gyakorlására vonatkozóan.

(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.

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

(2) A tagállamok az alábbi társasági formák 
számára felmentést adhatnak ezen irányelv 
alkalmazása alól:

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, 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 
ellenőrzik, valamint hogy a 85/611/EGK 
irányelv értelmében letéteményesi 
feladatokat látnak el.

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

iia) szövetkezetek.

Or. en
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Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 11
(A 10., 64., 65., 66., ECON 23.. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

3. cikk

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

További nemzeti intézkedések

Ez az irányelv nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy további 
kötelezettségeket írjanak elő a társaságok 
számára, vagy egyéb módon további 
intézkedéseket tegyenek az ezen irányelvben 
említett jogok részvényesek általi 
gyakorlásának megkönnyítése érdekében.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 12
(A 11., ECON 24. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

4. cikk

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

A társaság azonos bánásmódot biztosít 
minden olyan részvényesnek, akik a 
közgyűlésen való részvétel és a szavazati 
jogok gyakorlása tekintetében azonos 
helyzetben vannak.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 13
(A 12., 13., 14., 15., 16., 17., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 

82., 83., 84., ECON 25., ECON 26., ECON 27., ECON 28. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás)

5. cikk

Értesítés a közgyűlésről

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 

Tájékoztatás a közgyűlés előtt
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2004/25/EK irányelve1 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 
nappal megelőzően kiküldeni.

(1) A 2004/25/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 9. cikke (4) bekezdésének és 
11. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
társaság az (1a) bekezdésben meghatározott 
valamelyik módon, legkésőbb a gyűlés 
napját megelőző huszonegyedik napon 
kiküldje a közgyűlési meghívót.

A tagállamok előírhatják, hogy 
amennyiben a társaság felkínálja a 
részvényeseknek az összes részvényes 
számára hozzáférhető elektronikus úton 
való szavazás lehetőségét, a közgyűlés 
határozhat úgy, hogy a társaság a 
közgyűlési meghívót — az éves közgyűlés 
kivételével — az (1a) bekezdésben 
meghatározott valamelyik módon, 
legkésőbb a gyűlés napját megelőző 
huszonegyedik napon köteles kiküldeni. Ezt 
a határozatot a képviselt jegyzett tőkéhez, 
illetve értékpapírokhoz kapcsolódó 
szavazatok legalább kétharmados 
többségével kell meghozni, a következő éves 
közgyűlés időpontjánál nem hosszabb 
időtartamra.

A tagállamoknak nem kell alkalmazniuk a 
fent említett minimális időszakot az első 
összehíváskor felmerült 
határozatképtelenség miatt kiküldött 
második vagy azt követő közgyűlési 
meghívó esetében, feltéve, hogy ez a cikk 
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.

(1a) Az 1. cikk (1a) bekezdésében 
meghatározott illetékes tagállam által 
megállapított további értesítési és közzétételi 
követelmények sérelme nélkül a társaság 

  
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
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oly módon köteles kiküldeni az (1) 
bekezdésben említett meghívót, hogy 
biztosítsa az ahhoz való gyors, 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. A 
tagállam olyan médiumok használatát írja 
elő a társaság számára, amelyek ésszerűen 
igénybe vehetők az információk hatékony 
terjesztésére a Közösség egész területén. A 
tagállam nem írhatja elő kizárólag olyan 
médiumok használatának a kötelezettségét, 
amelyek üzemeltetői saját területén 
rendelkeznek telephellyel.

A tagállamnak nem kell alkalmaznia az 
első albekezdést azokra a társaságokra, 
amelyek a részvényesek hatályos 
jegyzékéből meg tudják állapítani 
részvényeseik nevét és címét, feltéve, hogy a 
társaság minden egyes bejegyzett 
részvényesének köteles megküldeni a 
meghívót.

A társaság egyik esetben sem róhat fel 
külön költséget a meghívó előírt módon 
történő kiküldéséért.

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

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

(2) Az (1) bekezdésben említett meghívóban 
legalább:

a) pontosan feltüntetik 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) szerepel azon eljárások pontos és 
egyértelmű leírása, amelyeknek a 
részvényeseknek meg kell felelniük a 
közgyűlésen való részvétel és szavazás 
érdekében. Ez magában foglalja az 
alábbiakkal kapcsolatos információkat:
i. a 6. cikk értelmében fennálló részvényesi 
jogok — amennyiben e jogokat a 
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 
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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 részvényesek;

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

d) megjelölik, 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) feltüntetik azon internetes honlap címét, 
amelyen a (3) bekezdésben említett 
információk elérhetőek lesznek.

(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 
bezárólag a társaság internetes honlapján a 
részvényesek számára hozzáférhetővé teszi
legalább az alábbi információkat:

a) az (1) bekezdésben említett értesítés; a) az (1a) bekezdésben említett meghívó;

b) a részvények és szavazati jogok teljes 
száma;

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

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

c) a közgyűlés elé terjesztendő
dokumentumok;



PE 382.348v01-00 12/24 AM\642528HU.doc

HU

szövege;
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 részvényesek 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.

Amennyiben a d) pontban említett 
nyomtatványok technikai okokból nem 
tehetők közzé az interneten, a társaság 
megjelöli az internetes honlapján, 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 irányelv 9. cikke (4) 
bekezdésének vagy 11. cikke (4) 
bekezdésének értelmében, illetve e cikk (1) 
bekezdésének második albekezdése 
értelmében a közgyűlési meghívót a gyűlést 
megelőző huszonegyedik napot követően 
küldik ki, az e bekezdésben meghatározott 
időszakot ennek megfelelően lerövidítik.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 14
(A 18., 19., 20., 21., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., ECON 29., ECON 30., 

ECON 31., ECON 32. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)
6. cikk
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A közgyűlés napirendjének kiegészítéséhez
és határozattervezet előterjesztéséhez való 
jog

A közgyűlés napirendjének 
meghatározásában való részvételhez és 
határozattervezet előterjesztéséhez való jog

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

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy
a részvényeseknek egyénileg vagy közösen 
a) jogában álljon részt venni a közgyűlés 
napirendjének meghatározásában, feltéve, 
hogy valamennyi ilyen napirendi ponthoz 
mellékeli az indokolást vagy a közgyűlésen 
elfogadandó határozattervezetet; és 

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 az éves 
közgyűléssel kapcsolatban lehessen élni, 
feltéve, hogy a részvényeseknek 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).

(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 jogok bármelyikének az a
feltétele, hogy a szóban forgó részvényesnek 
vagy részvényeseknek a társaságban
bizonyos minimális részesedéssel kell 
rendelkeznie, akkor ez a részesedés nem 
haladhatja meg a részvénytőke 5%-át.

(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. Ugyanilyen módon 
minden tagállam meghatározhat egy 
időpontot az (1) bekezdés b) pontjában 
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foglalt jog gyakorlása tekintetében is. (4)
(3a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amennyiben az (1) bekezdés a) 
pontjában szereplő jog gyakorlása a 
közgyűlés részvényesekkel már közölt 
napirendjének módosításával jár, a 
társaság felülvizsgált napirendet tegye 
elérhetővé az előző napirenddel azonos 
módon, a megfelelő fordulónapot 
megelőzően, vagy ha nincs megfelelő 
fordulónap, akkor a közgyűlést megelőzően 
kellő időben ahhoz, hogy a többi részvényes 
kijelölhesse esetleges meghatalmazottját 
vagy adott esetben levélben szavazzon.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 15
(A 22., 23., 24., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., ECON 33., ECON 34., ECON 

35. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)
7. cikk

Részvétel a közgyűlésen A közgyűlésen való részvételre és 
szavazásra vonatkozó követelmények

(1) A közgyűlésen való részvételi és 
szavazati jog nem képezheti olyan feltétel 
tárgyát, amely megköveteli a 
részvénytulajdonostól, hogy a részvényeket 
a közgyűlés előtt letét, illetve egyéb eszköz 
révén hitelintézetnél vagy más gazdálkodó 
egységnél zárolja, még akkor sem, ha a 
zárolás nincs hatással a részvényekkel való 
kereskedés lehetőségére.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról,
a) hogy a részvényesek közgyűlésen való 
részvételi és részvényeikhez kapcsolódó
szavazati joga ne függjön olyan 
követelménytől, hogy részvényeiket a 
közgyűlést megelőzően letétbe kell helyezni 
vagy át kell ruházni vagy egy másik 
természetes vagy jogi személy nevében be 
kell jegyezni; és 

b) hogy a részvényeseknek a részvényeik 
fordulónap és az érintett közgyűlés közötti 
időszakban történő eladásával vagy azok 
más módon történő átruházásával 
kapcsolatos jogaira ne vonatkozzon az 
egyébkor szokásostól eltérő korlátozás.

(2) Valamely kibocsátó közgyűlésén való 
részvételi és szavazati jog feltétele lehet, 
hogy a szóban forgó közgyűlés előtt 

(2) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy 
a részvényesek közgyűlésen való részvételi 
és részvényeikhez kapcsolódó szavazati 
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bizonyos időpontban a természetes vagy 
jogi személynek bizonyítania kell, hogy az 
adott kibocsátó részvényének birtokosa.
Az erre vonatkozó bizonyítékkal szemben 
csak olyan követelmények támaszthatók, 
amelyek a részvénytulajdonos 
személyazonosságának igazolásához 
szükségesek, és csak olyan mértékben, 
amennyiben arányosak a személyazonosság 
biztosításával.

jogát az adott részvényesnek egy 
meghatározott, a közgyűlést megelőző 
időpontban (a „fordulónapon”) birtokában 
lévő részvények vonatkozásában állapítják 
meg.
A tagállamoknak nem kell alkalmazniuk az 
első albekezdést azokra a társaságokra, 
amelyek a részvényesek hatályos 
jegyzékéből a közgyűlés napján meg tudják 
állapítani részvényeseik nevét és címét.

(3) A (2) bekezdés első albekezdésében 
említett határidőt a tagállamok határozzák 
meg az abban a tagállamban létesítő okirat 
szerinti székhellyel rendelkező kibocsátók 
közgyűléseire vonatkozóan.
Ez a határidő azonban nem lehet korábban, 
mint 30 naptári nappal a közgyűlés előtt.
Minden tagállam közli az így meghatározott 
határidőt a Bizottsággal, amely az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 
határidőket.

(3) Az egyes tagállamok biztosítják, hogy 
minden társaságra egységes fordulónap 
vonatkozzon; a tagállamok azonban 
meghatározhatnak egy fordulónapot a 
bemutatóra szóló részvényeket kibocsátott 
társaságok számára, egy másik 
fordulónapot pedig a névre szóló 
részvényeket kibocsátott társaságok 
számára, feltéve, hogy egységes fordulónap 
vonatkozik minden olyan társaságra, amely 
mindkét típusú részvényt kibocsátotta.
A fordulónap legfeljebb 30 nappal előzheti 
meg azt a közgyűlést, amelyre vonatkozik. E 
rendelkezés 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 kell figyelembe venni 
ezt a két napot.
(3a) A részvényesi minőség bizonyításával 
szemben csak olyan követelmények 
támaszthatók, amelyek a részvényes 
személyazonosságának igazolásához 
szükségesek, és csak olyan mértékben, 
amennyiben arányosak e célkitűzés 
megvalósításával.

Or. en



PE 382.348v01-00 16/24 AM\642528HU.doc

HU

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 16
(A 25., 105., ECON 36., ECON 37., ECON 38. módosítás helyébe lépő megegyezéses 

módosítás)
8. cikk

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

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.

(1) A tagállamok engedélyezik a társaságok 
számára, hogy azok részvényeseiknek a
közgyűlésen való bármely elektronikus 
részvételi lehetőséget felajánlják, 
nevezetesen az alábbi részvételi formák 
mindegyikét vagy bármelyikét:
a) a közgyűlés valós idejű közvetítése;
b) valós idejű kétirányú kommunikáció, 
amellyel a részvényesek távolról is 
hozzászólhatnak a közgyűléshez; 
c) a közgyűlés előtt vagy annak során 
alkalmazott szavazási mechanizmus, 
amelynek köszönhetően nem szükséges a 
gyűlésen személyesen jelen lévő 
meghatalmazott kijelölése.
(2) A részvényesek közgyűlésen való 
részvételét lehetővé tevő elektronikus 
eszközök használatát kizárólag olyan 
követelményeknek és korlátozásoknak lehet 
alávetni, amelyek a részvényesek 
személyazonosságának igazolásához és az 
elektronikus kommunikáció 
biztonságosságának garantálásához 
szükségesek, és csak olyan mértékben, 
amennyiben arányosak e célkitűzések 
megvalósításával.
Mindez nem sértheti mindazon jogi 
szabályokat, amelyeket a tagállamok a 
társaságon belüli határozathozatali 
folyamat tekintetében az elektronikus 
eszközzel való részvételi forma bevezetésére 
vagy végrehajtására vonatkozóan 
elfogadtak vagy elfogadhatnak.

Or. en
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Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 17
(A 26., 27., 28., 29., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 

119., 120., 121., 122., ECON 39., ECON 40., ECON 41. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás)

9. cikk

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

(1) A közgyűlés napirendi pontjaival 
kapcsolatban minden részvényesnek 
jogában áll kérdéseket feltenni. A társaság 
megválaszolja a részvényesek által feltett 
kérdéseket.

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 
bizalmas voltának és védelmének 
biztosítása érdekében. A kérdés 
megválaszoltnak minősül, ha a vonatkozó 
információ rendelkezésre áll a kibocsátó 
internetes oldalán "gyakran ismételt 
kérdések” formájában.

(2) A kérdésfeltevés joga és a válaszadás 
kötelezettsége azon intézkedések tárgyát 
képezi, amelyeket a tagállamok a 
részvényesek azonosításának, a közgyűlések 
rendes lefolyásának és előkészítésének, 
valamint a bizalmas információk és a 
társaságok üzleti érdekei védelmének 
biztosítása érdekében hoznak, vagy amelyek
ilyen célú meghozatalát lehetővé teszik a 
társaságok számára.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
egy válasz megadottnak minősül akkor, ha 
a kérdéses információ a társaság internetes 
honlapján kérdés-válasz formában 
rendelkezésre áll.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 18
(A 30., 31., 32., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., ECON 

42., ECON 43., ECON 44., ECON 45., ECON 46., ECON 47. módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás)

10. cikk

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 

(1) Minden részvényesnek jogában áll 
bármely más természetes vagy jogi személyt 
meghatalmazottnak kijelölni abból a célból, 
hogy a nevében részt vegyen és szavazzon a 
közgyűlésen. A meghatalmazott ugyanazon 
felszólalási és kérdésfeltevési jogokkal 
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egyetlen követelmény, hogy jogképesnek 
kell lennie.

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.

rendelkezik a közgyűlésen, mint amelyekkel 
az általa képviselt részvényes rendelkezne.
A tagállamok – attól a követelménytől 
eltekintve, hogy a meghatalmazott jogképes 
legyen – hatályon kívül helyeznek minden 
olyan jogszabályt, amely korlátozza vagy a 
társaságok számára lehetővé teszi, hogy 
korlátozzák valamely személy 
meghatalmazottként történő 
kijelölhetőségét..

A részvénytulajdonos közgyűlésenként csak 
egy személyt nevezhet ki, hogy nevében 
meghatalmazottként járjon el.

(1a) A tagállamok a meghatalmazott 
kijelölését korlátozhatják egyetlen gyűlésre 
vagy olyan gyűlésekre, amelyek 
megtartására meghatározott időn belül 
kerül sor.
A 13. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül 
a tagállamok korlátozhatják a részvényesek 
által bármely közgyűlés vonatkozásában 
meghatalmazottként kijelölhető személyek 
számát.
Azonban ha egy részvényesnek több 
értékpapírszámlán van részvénye, ez a 
korlátozás nem akadályozhatja meg a 
részvényest abban, hogy az 
értékpapírszámlán tartott részvények 
tekintetében minden egyes közgyűlésre 
külön meghatalmazottat jelöljön ki. 
(1b) A tagállamok – az (1) és (1a) 
bekezdésben kifejezetten engedélyezett 
korlátozásoktól 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 részvényes 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 
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bizonyulhatnak a részvényesek számára 
azon kockázat felmérésében, hogy a 
meghatalmazott esetleg a részvényesétől 
eltérő érdeket képvisel.
b) A tagállamok korlátozhatják vagy 
kizárhatják a részvényesi jogok 
meghatalmazott általi gyakorlását, 
amennyiben a meghatalmazottnak az egyes 
határozatokra vonatkozóan, amelyekről a 
részvényes nevében kell szavaznia, nem áll 
rendelkezésére konkrét szavazási utasítás.
c) A tagállamok korlátozhatják vagy 
kizárhatják a meghatalmazás másra történő 
átruházását, ez azonban nem akadályozza 
meg a meghatalmazottat — aki jogi személy 
— abban, hogy gyakorolhassa az igazgatási 
vagy az ügyvezető testületének tagja vagy az 
egyik alkalmazottja útján ráruházott 
hatáskört.
E bekezdés értelmében vett érdekellentét 
különösen azokban az esetekben merülhet 
fel, amikor a meghatalmazott:
i. a társaság irányító részvényese vagy egy 
ilyen részvényes által irányított más 
jogalany; 
ii. az igazgatási, ügyvezető vagy felügyelő 
testület tagja, vagy a társaság vagy az i. 
alpontban említett irányító részvényes vagy 
irányított jogalany alkalmazottja vagy 
könyvvizsgálója; 
iii. az ii. alpontban említett természetes 
személyek valamelyikével rokoni 
kapcsolatban áll.
A meghatalmazott kinevezésének az. i., ii. 
vagy iii. alpont szerinti korlátozása vagy 
kizárása tekintetében már előírásokkal 
rendelkező tagállamok fenntarthatják 
ezeket az előírásokat.
(1c) A meghatalmazottak a kijelölő 
részvényes utasításai szerint szavaznak. 
A tagállamok előírhatják, hogy a 
meghatalmazottak – meghatározott 
minimális időszakra – nyilvántartást 
vezessenek a szavazási utasításokról, és 
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kérésre erősítsék meg, hogy ezen utasítások 
szerint jártak el.

2. A meghatalmazottként eljáró személy 
több részvénytulajdonostól kaphat 
meghatalmazást, az általa így képviselt 
részvénytulajdonosok száma korlátlan

(2) A meghatalmazottként eljáró személy az 
általa ilyen módon képviselt részvényesek 
számára vonatkozó korlátozás nélkül több 
részvényestől is kaphat meghatalmazást.

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

Azon meghatalmazott számára, aki több 
részvényestől is kapott meghatalmazást, az 
alkalmazandó jog lehetővé teszi, hogy egy 
adott részvényes nevében másképpen 
szavazzon, mint egy másik részvényes 
nevében.

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

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 19
(A 38., 39., 137., 138., ECON 49. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

12. cikk

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 szavazást 
csak olyan követelményeknek és 
korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek a 
részvényes személyazonosságának 
igazolásához szükségesek, és csak olyan 
mértékben, amennyiben arányosak e 
célkitűzés megvalósításával.

2. A tagállamok megtiltanak minden olyan 
követelményt és korlátozást, amely 
akadályozza a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok elektronikus úton történő 



AM\642528HU.doc 21/24 PE 382.348v01-00

HU

gyakorlását a közgyűlésen fizikailag jelen 
nem lévő részvénytulajdonosok esetében, 
kivéve a részvénytulajdonosok 
személyazonosságának igazolásához és az 
elektronikus kommunikáció biztonságos 
voltának biztosításához szükséges, és a 
célkitűzéssel arányban álló 
követelményeket.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 20
(A 40., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., ECON 50. módosítás helyébe lépő 

megegyezéses módosítás)
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 
részvényesként ismer el, egy másik 
természetes vagy jogi személy (az „ügyfél”) 
nevében üzleti tevékenység során jár el.

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 

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

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

4. Az (1) bekezdésben említett részvényes
számára lehetővé teszi, 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 részvényesek által 
meghatalmazottként kijelölhető személyek 
számát, ez a korlátozás nem akadályozhatja 
meg az (1) bekezdésben említett részvényest 
abban, hogy meghatalmazást adjon 
ügyfelei bármelyikének vagy bármely, 
ügyfele által kijelölt harmadik személynek.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 21
(A 41., 149. és ECON 56. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

14. cikk

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

Szavazati eredmények

1. A társaság minden határozat esetében 
megállapítja 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 szavazatok számát, továbbá 
adott esetben a tartózkodások számát.
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 
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megállapítani, amely annak biztosításához 
szükséges, hogy az előírt többséget minden 
egyes határozat esetén sikerült elérni.
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.

Or. en

Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 22
(A 42., 43., 150., 151., 152., ECON 57. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

15. cikk

15. cikk
Tájékoztatás a közgyűlés után

1. A kibocsátó a közgyűlést követő, 15 
naptári napnál nem hosszabb időszakon 
belül közzéteszi internetes oldalán a 
közgyűlésen előterjesztett valamennyi 
határozattal kapcsolatos szavazás 
eredményét. 
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.

törölve

Or. en
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Megegyezéses módosítások, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Megegyezéses módosítás: 23
(A 44. and ECON 58. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás)

16. cikk

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 
[…] megfeleljenek. Haladéktalanul 
eljuttatják a Bizottsághoz az említett 
rendelkezések szövegét, valamint az említett 
rendelkezések és ezen irányelv közötti 
megfelelést leíró táblázatot.

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 az 5. cikk(1) bekezdésében, a 
6. cikk (3) bekezdésében és a 7. cikk (3) 
bekezdésében és a meghatározott 
időtartamban foglalt napok számáról, 
valamint annak minden későbbi 
változásáról haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot, amely ezt az információt 
közzéteszi az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

2. A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz 
nemzeti joguk azon legfontosabb 
rendelkezéseit, amelyeket a jelen irányelv 
hatálya alá tartozó területen jóváhagynak.

¹ Jelen irányelv hatályba lépését követő 24 hónapon 
belül.
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