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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nende 
äriühingute aktsionäride hääleõiguse kasutamise kohta, mille registreeritud asukoht on 
liikmesriigis ja mille aktsiatega kaubeldakse reguleeritud turul, ning direktiivi 
2004/109/EÜ muutmise kohta
(KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0685)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, mille alusel komisjon Euroopa 
Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0000/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust 
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Käesolev direktiiv ei tohiks 
mõjutada asukohaliikmesriigi õigust 
nõuda, et emitent avaldaks lisaks kogu 
aktsionäridele mõeldud teabe või osa 
sellest ajalehtedes.

Selgitus

See põhjendus on vajalik rõhutamaks käesoleva direktiivi ja läbipaistvusdirektiivi vahelist

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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seost teabe levitamise osas.

Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
nõuded üldkoosolekutel nende emitentide 
hääleõiguse kasutamise kohta, kelle 
registreeritud asukoht on liikmesriigis ja 
kelle aktsiatega kaubeldakse reguleeritud 
turul.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
nõuded aktsionäride teatavate, 
hääleõigusega aktsiatest (edaspidi 
"aktsiad") tulenevate õiguste kasutamise 
kohta nende äriühingute üldkoosolekutel, 
mis on registreeritud liikmesriigi õiguse 
kohaselt ja mille aktsiatega kaubeldakse 
reguleeritud turul, mis asub või tegutseb 
liikmesriigis.

Direktiivi ei kohaldata ühistute suhtes.

Selgitus

Käesoleva direktiivi sätted ei sobi ühistutele, isegi kui nad emiteerivad aktsiaid.

Muudatusettepanek 3
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

1 a. Käesolevas direktiivis käsitletavaid 
küsimusi on pädev reguleerima 
liikmesriik, kus äriühing on 
registreeritud, ja viited "kohaldatavale 
õigusele" on viited selle liikmesriigi 
õigusele.

Muudatusettepanek 4
Artikli 1 lõige 2

2. Liikmesriigid võivad vabastada 
käesoleva direktiivi kohaldamisest 
emitendid, kes on

2. Liikmesriigid võivad vabastada 
käesoleva direktiivi kohaldamisest järgmist 
liiki äriühingud:

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 punkt a

a) emitent – avalik-õiguslik või 
eraõiguslik isik, sealhulgas riik, kelle 

välja jäetud
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aktsiatega kaubeldakse reguleeritud turul; 

Selgitus

Mõiste "emitent" asendatakse mõistega "äriühing".

Muudatusettepanek 6
Artikli 2 punkt c

c) aktsionär – füüsiline isik või era- või 
avalik-õiguslik juriidiline isik, kes omab:

i) emitendi aktsiaid oma nimel ja 
oma kontol;

ii) emitendi aktsiaid oma nimel, ent 
teise füüsilise või juriidilise isiku 
eest;

c) aktsionär – füüsiline isik või juriidiline 
isik, kellel on kohaldatava õiguse põhjal
õigus äriühingu suhtes kasutada
aktsiatest tulenevaid õigusi;

Selgitus

Määratlus peaks lihtsalt peegeldama praegust olukorda liikmesriikides.

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 punkt d

d) krediidiasutus – Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ artikli 1 
lõike 1 punktis 1 määratletud ettevõtja;

välja jäetud

Muudatusettepanek 8
Artikli 2 punkt e

e) esindamine volikirja alusel – füüsilise 
või juriidilise isiku volitamine aktsionäri 
poolt aktsionäri mõne õiguse või kõigi 
õiguste kasutamiseks üldkoosolekul tema
nimel või tema eest;

e) esindamine volikirja alusel – füüsilise 
või juriidilise isiku volitamine aktsionäri 
poolt aktsionäri mõne õiguse või kõigi 
õiguste kasutamiseks üldkoosolekul 
aktsionäri eest;

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 punkt f

f) omnibus-konto – väärtpaberikonto, 
millel võib hoida väärtpabereid erinevate 

välja jäetud
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füüsiliste või juriidiliste isikute nimel.

Muudatusettepanek 10
Artikkel 3

Liikmesriigid võivad emitentidele, kelle 
registreeritud asukoht on nende 
territooriumil, kehtestada rangemaid 
nõudeid kui käesolevas direktiivis 
sätestatud.

Liikmesriigid võivad äriühingutele
kehtestada rangemaid nõudeid kui 
käesolevas direktiivis sätestatud.

Muudatusettepanek 11
Artikkel 4

Emitent tagab kõigi nende aktsionäride 
võrdse kohtlemise, kellel on samad 
üldkoosolekul osalemise ja hääletamise 
õigused.

Äriühing tagab kõigi nende aktsionäride 
võrdse kohtlemise, kellel on samad 
üldkoosolekul osalemise ja hääletamise 
õigused.

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõige 1

1. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2004/25/EÜ artikli 9 
lõike 4 kohaldamist, saadab emitent 
esimese teate üldkoosoleku
kokkukutsumise kohta hiljemalt 30 
kalendripäeva enne koosolekut.

1. Iga-aastase üldkoosoleku esimese kutse 
kuupäeva ja koosoleku kuupäeva vahele 
peab jääma vähemalt 20 kalendripäeva.

Kõikide teiste üldkoosolekute puhul 
vastab päevade arv vähemalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/25/EÜ artikli 9 lõiget 4 ja artikli 11 
lõiget 4 rakendavate siseriiklike 
õigusaktidega ettenähtule.

Ilma et see piiraks liikmesriigi kehtestatud 
täiendavaid teatamis- või 
avaldamisnõudeid, saadab äriühing kutse 
välja nimeliste aktsiate omanikele või 
vahendajale, kes on võtnud äriühingu 
suhtes kohustuse edastada kutse 
aktsionärile. Samuti võivad liikmesriigid 
ette näha, et lisaks olemasolevatele 
siseriiklikele teatamisnõuetele võib 
äriühing saata kutse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ artikli 
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21 lõikes 2 osutatud ametlikult 
kindlaksmääratud tsentraalse 
salvestamise süsteemile.

Selgitus

Peetakse kasulikuks eristada iga-aastaseid üldkoosolekuid ja erakorralisi üldkoosolekuid. 
Erakorralist üldkoosolekut ülevõtmise olukorras käsitlevaid liikmesriikide eeskirju 
kohaldatakse kõikide teiste erakorraliste koosolekute suhtes, et vältida liiga palju erinevaid 
tähtaegu käsitlevaid eeskirju. Adressaate käsitlevaid eeskirju tuleks kohandada aktsiate 
erinevate liikidega (esitajaaktsiad, nimelised aktsiad). Viimane lause peaks olema 
liikmesriikidele ajend läbipaistvusdirektiivis kirjeldatud tsentraalsete säilitussüsteemide 
kasutamiseks, muutmata teabe levitamise valdkonnas olemasolevaid siseriiklikke eeskirju ja 
poliitikat.

Muudatusettepanek 13
Artikli 5 lõige 2

2. Lõikes 1 nimetatud teade sisaldab 
vähemalt järgmist:

2. Lõikes 1 nimetatud kutse sisaldab 
vähemalt järgmist:

a) koosoleku täpne koht, aeg ja
päevakorraprojekt;

a) koosoleku täpne koht, kuupäev ja aeg 
ning päevakorraprojekt;

b) selge ja täpne kirjeldus menetluste 
kohta, mida aktsionärid peavad täitma, et 
nad saaksid osaleda üldkoosolekul ja seal 
hääletada, sealhulgas kohaldatav aktsiate 
väljaostukuupäev;

b) selge ja täpne kirjeldus menetluste 
kohta, mida aktsionärid peavad täitma, et 
nad saaksid osaleda üldkoosolekul ja seal 
hääletada, sealhulgas kohaldatav aktsiate 
väljaostukuupäev, või vajaduse korral 
artikli 7 lõike 2 kohased kuupäevad ning 
artikli 6 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 1 
osutatud kuupäevad. Teine võimalus on, 
et esitatakse viide, kust seda teavet võib 
saada;

c) selge ja täpne kirjeldus olemasolevate
vahendite kohta, mille abil aktsionärid 
võivad üldkoosolekul osaleda ja hääletada. 
Teine võimalus on, et teatises on viide, kus
seda teavet võib saada;

c) selge ja täpne kirjeldus kasutadaoleva
menetluse kohta, mille abil aktsionärid 
võivad üldkoosolekul osaleda ja hääletada. 
Teine võimalus on, et teatises on viide, kust
seda teavet võib saada;

d) viide sellele, kus on nende otsuste ja 
dokumentide täielik lühendamata tekst, 
mida kavatsetakse üldkoosolekule 
heakskiitmiseks esitada, ja kuidas neid 
võib saada;

d) viide sellele, kus on lõike 3 punktis c 
osutatud otsuste eelnõude ja dokumentide 
täielik lühendamata tekst ja kuidas neid 
võib saada;
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e) viide veebilehele, kus lõikes 3 osutatud 
teave avaldatakse.

e) veebileht, kus lõikes 3 osutatud teave 
kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek 14
Artikli 5 lõike 3 sissejuhatav lause

3. Lõikes 1 osutatud tähtajaks panevad 
emitendid oma veebilehele vähemalt 
järgmise teabe:

3. Vähemalt 22 järjestikuseks 
kalendripäevaks enne üldkoosoleku päeva 
ja see päev kaasa arvatud teeb äriühing 
oma veebilehel kättesaadavaks vähemalt 
järgmise teabe:

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõike 3 punkt c

c) lõike 2 punktis d osutatud otsuste ja 
dokumentide tekstid;

c) äriühingu haldus-, juhtimis- või 
järelevalveorgani või muu pädeva organi 
eelnõu iga üldkoosolekul vastuvõetava 
otsuse kohta ja üldkoosolekule esitatavad 
dokumendid;

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõike 3 punkt c a (uus)

c a) enne üldkoosolekut aktsionäri 
poolt ette valmistatud otsuse eelnõu;

Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõike 3 teine lõik

Punktis d sätestatud vormidega seoses on 
teine võimalus, et veebilehel osutatakse, 
kust ja kuidas võib vorme saada.

Selle asemel et teha punktis d osutatud 
vormid kättesaadavaks Internetis, võib 
äriühing osutada veebilehel, kust ja kuidas 
võib vorme saada paberkandjal.

Muudatusettepanek 18
Artikli 6 lõige 1

1. Üksikult või ühiselt tegutsevatel 
aktsionäridel on õigus lisada punkte 

1. Liikmesriigid tagavad, et üksikult või 
ühiselt tegutsevatel aktsionäridel
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üldkoosoleku päevakorda ja esitada 
üldkoosolekul otsuse eelnõusid. a) on õigus lisada või nõuda, et äriühing 

lisaks punkte järgmise üldkoosoleku 
päevakorda ja

b) on õigus esitada otsuse eelnõusid 
üldkoosoleku päevakorda lisatud või 
lisatavate punktide kohta.

Neid õigusi kasutatakse kirjalikult (posti 
teel või elektrooniliste vahendite abil).

Muudatusettepanek 19
Artikli 6 lõige 2

2. Kui õiguse suhtes lisada punkte 
üldkoosoleku päevakorda ja esitada 
üldkoosolekul otsuse eelnõusid
kohaldatakse tingimust, et asjaomasel 
aktsionäril või asjaomastel aktsionäridel 
oleks emitendi aktsiakapitalis
miinimumosalus, ei ületa see 
miinimumosalus emitendi aktsiakapitalist 
5% või nominaalväärtuses 10 miljonit 
eurot sõltuvalt sellest, kumb summa on 
väiksem.

2. Kui mõne lõikes 1 nimetatud õiguse 
suhtes kohaldatakse tingimust, et 
asjaomasel aktsionäril või asjaomastel 
aktsionäridel oleks äriühingus 
miinimumosalus, ei ületa see 
miinimumosalus aktsiakapitalist 5%.

Muudatusettepanek 20
Artikli 6 lõige 3

3. Lõikes 1 osutatud õigusi kasutatakse 
piisavalt aegsasti enne üldkoosolekut, et 
teised aktsionärid saaksid muudetud 
päevakorra või kavandatud ettepanekud 
kätte või neile juurdepääsu enne 
üldkoosolekut.

3. Iga liikmesriik määrab viitega teatavale 
päevade arvule enne üldkoosolekut 
kindlaks üheainsa kuupäeva, mis ajani 
aktsionärid võivad kasutada lõike 1 
punktis a osutatud õigust.

Samal viisil võib iga liikmesriik määrata 
kindlaks kuupäeva lõike 1 punktis b 
osutatud õiguse kasutamiseks.

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid tagavad, et kui lõike 1 
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punktis a osutatud õiguse kasutamine 
toob kaasa aktsionäridele juba teatatud 
üldkoosoleku päevakorra muutmise, 
avaldab äriühing muudetud päevakorra 
samal viisil kui eelmise päevakorra 
piisavalt vara enne vastavalt artikli 7 
lõikele 2 kohaldatavat väljaostukuupäeva 
või kui väljaostukuupäeva ei kohaldata, 
piisavalt vara enne üldkoosoleku 
kuupäeva.

Muudatusettepanek 22
Artikli 7 lõige 2

2. Emitendi üldkoosolekul osalemise ja 
hääletamise õiguse suhtes võib kohaldada 
tingimust, et füüsiline või juriidiline isik 
oleks asjaomase emitendi aktsionär 
kindlal kuupäeval enne asjaomast
üldkoosolekut.

Aktsionäriks olemise tõendamise suhtes 
võib kohaldada ainult proportsionaalseid 
nõudeid, mida on vaja aktsionäride 
isikusamasuse tagamiseks.

2. Liikmesriigid võivad keelata või lubada 
äriühingutel keelata aktsionäridel 
üldkoosolekul osalemise ja hääletamise
seoses aktsiatega, mida nad omavad, kui 
nad ei ole aktsionärid teataval kuupäeval 
enne üldkoosolekut ("väljaostukuupäev").
Esitajaaktsiate ja nimeliste aktsiate
omanikele võib kehtida erinev 
väljaostukuupäev.

Muudatusettepanek 23
Artikli 7 lõige 3

3. Iga liikmesriik määrab kindlaks lõike 2 
esimeses lõigus osutatud kuupäeva nende 
emitentide üldkoosoleku jaoks, kelle 
registreeritud asukoht on selles 
liikmesriigis.

See kuupäev ei ole varem kui 30 
kalendripäeva enne üldkoosolekut.

Iga liikmesriik edastab kindlaks määratud 
kuupäeva komisjonile, kes avaldab need 
kuupäevad Euroopa Liidu Teatajas.

3. Iga liikmesriik, kelle siseriiklikus 
õiguses nähakse ette väljaostukuupäev või 
seoses lõike 2 teise lõiguga erinevad 
väljaostukuupäevad, tagab, et kõikidele 
äriühingutele kehtib vastavalt üksainus 
väljaostukuupäev. Väljaostukuupäev 
määratakse kindlaks viitega teatavale 
arvule päevadele, mis peavad jääma 
väljaostukuupäeva ja selle üldkoosoleku 
kuupäeva vahele, mille suhtes seda 
kohaldatakse, ning vähemalt kuus 
kalendripäeva jääb koosoleku kutse päeva 
ja väljaostukuupäeva vahele.
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Muudatusettepanek 24
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3 a. Aktsionäriks olemise tõendamise 
suhtes võib kohaldada ainult 
proportsionaalseid nõudeid, mida on vaja 
aktsionäride isikusamasuse tagamiseks.

Selgitus

See on komisjoni ettepaneku endine artikli 7 lõike 2 teine lõik.

Muudatusettepanek 25
Artikkel 8

Liikmesriigid ei keela aktsionäridel
üldkoosolekul osalemast elektrooniliste 
vahendite abil.

1. Liikmesriigid lubavad äriühingutel 
pakkuda oma aktsionäridele mis tahes 
vormis hääleõiguse kasutamist 
üldkoosolekul elektrooniliste vahendite 
abil, eriti mis tahes või kõiki järgmisi 
osalemise vorme:

a) üldkoosoleku reaalajas ülekanne; 
b) reaalajas kahesuunaline side, mis 
võimaldab aktsionäridel eemal viibides
üldkoosolekul sõna võtta; 
c) enne üldkoosolekut või selle ajal 
hääletamise süsteem, ilma vajaduseta 
määrata volikirja omanik, kes on 
koosolekul füüsiliselt kohal.

Keelatakse nõuded ja piirangud, mis 
takistavad või takistaksid aktsionäridel 
osalemast üldkoosolekul elektrooniliste 
vahendite abil, välja arvatud siis, kui neid
on vaja aktsionäride isiku tuvastamiseks ja 
elektroonilise side turvamiseks ning kui 
need on isiku tuvastamiseks
proportsionaalsed.

2. Aktsionäridel üldkoosolekul osalemise 
võimaldamiseks elektrooniliste vahendite 
kasutamise suhtes ei kehti nõuded ega 
piirangud, välja arvatud need, mida on vaja 
aktsionäride isiku tuvastamiseks ja 
elektroonilise side turvamiseks ning mis on
nende eesmärkidega proportsionaalsed.

See ei piira mis tahes õiguslikke eeskirju, 
mille liikmesriigid on vastu võtnud või 
võivad vastu võtta otsustamisprotsessi 
kohta äriühingus elektrooniliste vahendite 
abil osalemise mis tahes vormi 
kasutuselevõtmiseks või rakendamiseks.
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Muudatusettepanek 26
Artikli 9 lõige 1

1. Aktsionäridel on õigus esitada suulisi
küsimusi üldkoosolekul ja/või kirjalikke 
või elektroonilisel kujul küsimusi enne 
üldkoosolekut.

1. Igal aktsionäril on õigus esitada 
küsimusi seoses päevakorras olevate 
punktidega (esitatud posti teel või
elektrooniliste vahendite abil) enne 
üldkoosolekut.

Liikmesriigid võivad määrata viitega 
teatavale päevade arvule enne 
üldkoosolekut kindlaks üheainsa 
kuupäeva ja võivad ette näha, et äriühing 
ei ole kohustatud pärast seda kuupäeva 
esitatud küsimustele vastama.

Muudatusettepanek 27
Artikli 9 lõige 2

2. Emitendid vastavad aktsionäride 
esitatud küsimustele vastavalt meetmetele, 
mida liikmesriigid võivad võtta või lubada
emitentidel võtta, et tagada 
üldkoosolekutel kord, nende 
ettevalmistamine ning konfidentsiaalsuse ja
emitentide ärihuvide kaitse. Vastus 
loetakse antuks, kui asjakohane teave on
olemas emitendi veebilehel "korduma 
kippuvate küsimuste" kujul.

2. Äriühing vastab aktsionäride esitatud 
küsimustele hiljemalt üldkoosolekul enne 
hääletamist. Küsimuste esitamise õiguse 
ja vastamise kohustuse suhtes kehtivad 
meetmed, mida liikmesriigid võivad võtta 
või lubada äriühingutel võtta, et tagada 
üldkoosoleku asjakohane 
ettevalmistamine ning äriühingu või 
sidusettevõtjate konfidentsiaalsuse ja 
ärihuvide kaitse.

Äriühing ei ole kohustatud küsimusele 
eraldi vastama, kui nõutud teave on juba 
olnud kättesaadav äriühingu veebilehel
küsimuste ja vastuste kujul.

Liikmesriigid võivad ette näha, et 
äriühing vastab aktsionäri(de) esitatud 
küsimustele mõistliku aja jooksul, kui 
aktsionär(id) on 1% selle äriühingu 
aktsiakapitali omanik(ud).

Muudatusettepanek 28
Artikli 9 lõige 3

3. Vastused lõikes 1 osutatud aktsionäri 
küsimustele tehakse kättesaadavaks kõigile 

3. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
vastused lõikes 1 osutatud aktsionäri 
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aktsionäridele emitendi veebilehe kaudu. küsimustele – kui tegemist on üldiselt 
olulise uue teabega – tehakse 
kättesaadavaks kõigile aktsionäridele
äriühingu veebilehe kaudu.

Muudatusettepanek 29
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
nende eeskirju, mis käsitlevad arutelu ja 
hääletamistulemusi üldkoosolekul, ei 
kohaldata enne üldkoosolekut toimuvate 
arutelude suhtes.

Selgitus

See lõige tuleneb sellest, et käesoleva artikli reguleerimisala määratleti nii, et see hõlmab 
enne üldkoosolekut valitsevat olukorda.

Muudatusettepanek 30
Artikli 10 lõige 1

1. Igal aktsionäril on õigus määrata mis 
tahes teine füüsiline või juriidiline isik 
volikirja omanikuks, et ta saaks tema nimel 
osaleda ja hääletada üldkoosolekul.

1. Igal aktsionäril on õigus määrata mis 
tahes teine füüsiline või juriidiline isik 
volikirja omanikuks, et ta saaks tema nimel 
osaleda ja hääletada üldkoosolekul.

Isiku suhtes, kellele võib anda volikirja, ei 
ole muid piiranguid peale nõude, et ta peab 
olema õigusvõimeline.

Isiku suhtes, kellele võib anda volikirja, ei 
ole muid piiranguid peale nõude, et ta peab 
olema õigusvõimeline.

Liikmesriigid võivad siiski oma 
äranägemisel piirata volikirja omanike 
hääleõiguse kasutamist juhtudel, kui:

Kui liikmesriigid kehtestavad piiranguid 
viisi suhtes, kuidas volikirja omanik võib 
kasutada hääli, ei lähe need piirangud 
kaugemale sellest, mis on vajalik ja 
proportsionaalne aktsionäri ja volikirja 
omaniku vaheliste huvide konfliktide 
lahendamiseks.

a) neil on emitendiga ärilised, 
perekondlikud või muud suhted,

b) nad on emitendi enamusaktsionärid,
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c) nad kuuluvad emitendi või mõne tema 
enamusaktsionäri juhatusse.

Aktsionär võib seoses ühe üldkoosolekuga 
nimetada ainult ühe isiku tegutsema tema 
eest volikirja omanikuna.

Aktsionäri ja volikirja omaniku vaheline 
suhe ei mõjuta nende toimingute 
kehtivust, mida volikirja omanik teostab 
äriühingu suhtes.

Muudatusettepanek 31
Artikli 10 lõige 2

2. Volikirja omanikuna tegutseval isikul 
võib olla volikiri mitmelt aktsionärilt, ilma 
et esindatavate aktsionäride arv oleks 
piiratud.

Kui volikirja omanikul on volikiri mitmelt 
aktsionärilt, võib ta iga otsuse puhul 
hääletada samaaegselt poolt ja vastu või 
jääda erapooletuks kooskõlas nende 
aktsionäride antud juhistega, keda 
volikirja omanik esindab.

2. Volikirja omanikuna tegutseval isikul 
võib olla volikiri mitmelt aktsionärilt, ilma 
et esindatavate aktsionäride arv oleks 
piiratud.

Kui volikirja omanikul on volikiri mitmelt 
aktsionärilt, ei takistata tal hääletada 
erinevate aktsionäride eest erinevalt.

Muudatusettepanek 32
Artikli 10 lõige 3

3. Volikirja omanikul on üldkoosolekul 
samad õigused kõnelda ja esitada 
küsimusi, kui oleksid aktsionäril, keda ta 
esindab, välja arvatud siis, kui aktsionär 
on andnud teised juhised.

välja jäetud

Muudatusettepanek 33
Artikli 11 lõige 1

1. Volikirja omaniku määramise ja 
aktsionäri poolt volikirja omanikule 
hääletamisjuhiste andmise suhtes ei 
kohaldata muid ametlikke nõudeid kui 
neid, mida võib olla vaja üksnes aktsionäri 
ja volikirja omaniku tuvastamiseks.

1. Volikirja omaniku määramise ja 
volikirja omanikule hääletamisjuhiste 
andmise suhtes ei kohaldata muid 
ametlikke nõudeid kui neid, mida on vaja 
aktsionäri ja volikirja omaniku 
tuvastamiseks või vastavalt 
hääletamisjuhiste sisu kontrollimiseks 
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ning mis on nende eesmärkidega 
proportsionaalsed.

Muudatusettepanek 34
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
volikirja omanikke võib määrata ja 
määramisest äriühingule teatada ainult 
kirjalikult, kuid nad ei välista esitamist 
posti teel või elektrooniliste vahendite 
abil. Liikmesriigid jätavad äriühingutele 
võimaluse valida üksainus 
esitamisvahend.

Muudatusettepanek 35
Artikli 11 lõige 2

2. Volikirja omaniku võib vastavalt 
kõnealustele nõuetele määrata 
elektrooniliste vahendite abil, välja 
arvatud elektrooniline allkiri, mida võib 
olla vaja üksnes määraja autentimiseks ja 
volikirja omaniku tuvastamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 36
Artikli 11 lõige 3

3. Lõigete 1 ja 2 alusel liikmesriikide 
kehtestatud nõuded on eesmärkidega 
proportsionaalsed.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 11 lõige 3 sisaldub raporti projekti artikli 11 lõikes 1.

Muudatusettepanek 37
Artikli 11 lõige 3 a (uus)

3 a. Neid sätteid kohaldatakse mutatis 
mutandis volikirja omaniku määramise 
tühistamise suhtes.
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Muudatusettepanek 38
Artikli 12 lõige 1

1. Noteeritud äriühingu aktsionäril on 
võimalik hääletada enne üldkoosolekut 
posti teel, täites nõudeid, mida võib olla
vaja aktsionäride tuvastamise tagamiseks ja 
mis on selle eesmärgiga proportsionaalsed.

1. Liikmesriigid lubavad äriühingutel 
pakkuda oma aktsionäridele võimalust 
hääletada enne üldkoosolekut posti teel, 
täites nõudeid, mida on vaja aktsionäride 
tuvastamise tagamiseks ja mis on selle 
eesmärgiga proportsionaalsed.

Muudatusettepanek 39
Artikli 12 lõige 2

2. Liikmesriigid keelavad nõuded ja 
piirangud, mis takistavad aktsionäridel, 
kes ei osale füüsiliselt üldkoosolekul, 
kasutada aktsiatega esindatud hääleõigust 
elektrooniliste vahendite abil, välja 
arvatud sel määral, kui neid on vaja 
aktsionäride isiku tuvastamiseks ja 
elektroonilise side turvamiseks ning kui 
need on selle eesmärgiga 
proportsionaalsed.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 12 lõike 2 sisu esitatakse uuesti raporti projekti artiklis 8 (lõige 
2 uus).

Muudatusettepanek 40
Artikkel 13

1. Liikmesriigid tagavad, et füüsilised või 
juriidilised isikud, kellel on liikmesriigi 
seaduste alusel õigus omada aktsiaid 
äritegevuse käigus teise füüsilise või 
juriidilise isiku nimel, võivad hoida neid 
aktsiaid üksik- või omnibus-kontodel.

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse, kui 
kohaldatava õiguse põhjal tunnistatakse 
füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb 
teise (edaspidi "klient") nimel, 
aktsionäriks.

2. Kui aktsiaid hoitakse omnibus-kontol, 
ei ole lubatud nõuda, et need tuleb ajutiselt 
registreerida üksikkontodele, et saaks 
üldkoosolekul kasutada nende aktsiatega 
esindatud hääleõigust.

2. Kui kohaldatav õigus lubab lõikes 1 
osutatud isikul registreerida klientide 
aktsiaid oma nimele või hallata mitme 
kliendi aktsiaid ühisel kontol, keelatakse 
nõuda, et aktsiad tuleb ajutiselt 
registreerida klientide nimele või kanda 
üle üksikkontodele, et saaks üldkoosolekul 
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kasutada nende aktsiatega esindatud 
hääleõigust. Liikmesriigid võivad siiski 
nõuda, et äriühingule tuleb teatavaks teha 
iga kliendi isik, kelle hääleõigust 
kasutatakse.

3. Lõikes 1 osutatud isikutel ei takistata 
anda hääli, mis on esindatud aktsiatega, 
mida nad hoiavad teise füüsilise või 
juriidilise isiku nimel, eeldusel et teine 
füüsiline või juriidiline isik on andnud 
neile selleks juhised. Lõikes 1 osutatud 
füüsiline või juriidiline isik säilitab 
juhised minimaalselt ühe aasta.

3. Kui kohaldatava õigusega kehtestatakse 
ametlikud nõuded lõikes 1 osutatud isikul 
hääleõiguse kasutamise lubamise kohta, 
ei lähe need ametlikud nõuded kaugemale 
sellest, mis on vajalik kliendi isiku 
tuvastamiseks või vastavalt 
hääletamisjuhiste sisu kontrollimiseks, 
ning on nende eesmärkidega 
proportsionaalsed.

4. Kui lõikes 1 osutatud füüsilisel või 
juriidilisel isikul on sama emitendi aktsiad 
omnibus-kontol, lubatakse tal hääletada
erinevalt seoses erinevate aktsiatega.

4. Kui kohaldatava õigusega lubatakse
lõikes 1 osutatud isikul registreerida 
klientide aktsiaid oma nimele või hallata 
mitme kliendi aktsiaid ühisel kontol, ei 
takistata sellel isikul hääletada erinevate 
klientide nimel erinevalt.

5. Erandina artikli 10 lõike 1 kolmandast 
lõigust on lõikes 1 osutatud füüsilisel või 
juriidilisel isikul, kellel on aktsiad 
omnibus-kontol, õigus anda volikiri igale 
isikule, kelle nimel ta aktsiaid sellisel 
kontol hoiab, või selle isiku määratud 
kolmandale isikule.

5. Lõikes 1 osutatud isikul on õigus anda 
volikiri igale oma kliendile või igale 
kolmandale isikule, kelle klient on 
määranud tulusaavaks investoriks.

Muudatusettepanek 41
Artikkel 14

Häälte lugemiseks arvestatakse iga 
üldkoosolekule heakskiitmiseks esitatud 
otsuse puhul kõiki hääli.

Hääletamistulemuste avaldamiseks 
vastavalt artiklile 15 sätestab äriühing iga 
otsuse kohta vähemalt aktsiate arvu, mille 
eest anti kehtivalt hääli, nende aktsiate 
osakaalu aktsiakapitalist, kehtivalt antud 
häälte koguarvu ning iga otsuse poolt ja 
vastu antud häälte arvu ning vajaduse 
korral hääletamisest hoidunute arvu.

Muudatusettepanek 42
Artikli 15 lõige 1
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1. Emitent avaldab kuni 15 kalendripäeva 
jooksul pärast üldkoosolekut oma 
veebilehel hääletamistulemused iga otsuse 
kohta, mis üldkoosolekule esitati.

1. Äriühing avaldab siseriikliku õigusega 
määratava tähtaja jooksul, mis võib olla 
kuni 15 kalendripäeva pärast 
üldkoosolekut, oma veebilehel 
hääletamistulemused iga otsuse kohta, mis 
üldkoosolekule esitati.

Muudatusettepanek 43
Artikli 15 lõige 2

2. Iga otsuse puhul esitatakse 
hääletamistulemustes vähemalt andmed 
selle kohta, mitme aktsia ulatuses hääli 
anti ning mitu protsenti oli iga otsuse 
puhul poolt ja mitu protsenti vastu.

2. Iga otsuse puhul esitatakse 
hääletamistulemustes vähemalt aktsiate 
arv, mille eest anti kehtivalt hääli, nende 
aktsiate osakaal aktsiakapitalist, kehtivalt 
antud häälte koguarv ning iga otsuse poolt 
ja vastu antud häälte arv ning vajaduse 
korral hääletamisest hoidunute arv.

Muudatusettepanek 44
Artikli 16 lõiked 1 ja 1 a (uus)

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt [31. detsembriks 
2005]. Nad edastavad kõnealuste 
õigusnormide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt [...]. Nad edastavad 
kõnealuste õigusnormide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1 a. Liikmesriigid teatavad artikli 6 lõike 
3, artikli 7 lõike 3 ja artikli 9 lõike 1 
kohaselt sätestatud päevade arvu ning 
kõik nende hilisemad muudatused 
komisjonile, kes avaldab selle teabe 
Euroopa Liidu Teatajas.

(Tõlkija märkus: Viga KOM-teksti eestikeelses versioonis: õige aastaarv on 2007.)

Muudatusettepanek 45
Artikli 17 lõige 1

Direktiivi 2004/109/EÜ artiklit 17 
muudetakse järgmiselt, kusjuures 

Direktiivi 2004/109/EÜ artiklit 17 
muudetakse järgmiselt, kusjuures 
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muudatused jõustuvad artikli 16 lõikes 1 
nimetatud kuupäevast.

muudatused jõustuvad artikli 16 lõikes 1 
nimetatud kuupäevast.

1. Lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Emitent peab tagama, et kõik
võimalused ja kogu teave, mida aktsionärid 
vajavad oma õiguste kasutamiseks, oleks 
asukohaliikmesriigis kättesaadavad ning et 
andmete terviklikkus oleks tagatud. 
Eelkõige

1. Lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Emitent peab tagama, et kõik 
võimalused ja kogu teave, mida aktsionärid 
vajavad oma õiguste kasutamiseks, oleks 
asukohaliikmesriigis kättesaadavad ning et 
andmete terviklikkus oleks tagatud. 
Eelkõige

a) annab emitent järgmist teavet: 
koosolekute koht, aeg ja päevakord, 
aktsiate ja hääleõiguste koguarv ning 
omanike õigus koosolekutel osaleda;

i) nimetab emitent oma agendiks 
finantsasutuse, kelle kaudu aktsionärid 
saavad kasutada oma rahalisi õigusi; ja

b) nimetab oma agendiks finantsasutuse, 
kelle kaudu aktsionärid saavad kasutada 
oma rahalisi õigusi; ja

ii) avaldab teated või saadab laiali 
ringkirjad, milles teavitatakse dividendide 
määramisest ja maksmisest ning uute 
aktsiate emiteerimisest, sealhulgas teavitab 
igasugustest kokkulepetest seoses 
jagamise, märkimise, tühistamise või 
vahetamisega."

c) avaldab teated või saadab laiali 
ringkirjad, milles teavitatakse dividendide 
määramisest ja maksmisest ning uute 
aktsiate emiteerimisest, sealhulgas teavitab 
igasugustest kokkulepetest seoses 
jagamise, märkimise, tühistamise või 
vahetamisega."

Selgitus

Teave üldkoosolekute koha, aja ja päevakorra jmt kohta peaks jääma läbipaistvusdirektiivi 
artikli 17 alla, et tagada kõnealuse teabe piisavalt laialdane levitamine.



PE 374.442v01-00 22/23 PR\619849ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Raportöör toetab komisjoni püüdlustes lihtsustada või võimaldada aktsionäride õiguste 
piiriülest kasutamist.

Muudatusettepanekud puudutavad peamiselt kaheksat punkti.

1. Ühistud jäetakse nende erilise liikmestruktuuri tõttu direktiivi reguleerimisalast 
selgesõnaliselt välja.

2. Kutse tähtaegade (komisjoni ettepaneku artikkel 5) osas eristatakse iga-aastast 
üldkoosolekut ja erakorralist üldkoosolekut. Iga-aastase üldkoosoleku kutse tuleb saata 20 
kalendripäeva enne koosolekut, erakorralise üldkoosoleku kutse tähtaeg sõltub sellest, kuidas 
liikmesriigid on võtnud üle artiklid 9 j 11 (s.t "vähemalt kaks nädalat").

3. Peale selle tuleb eristada nimelisi aktsiaid ja esitajaaktsiaid. Eristamise mõju avaldub kahes 
kohas. Esiteks küsimuse puhul, kellele saata üldkoosoleku kutse. Nimeliste aktsiate puhul on 
see üldjuhul otse nimeliste aktsiate omanik (komisjoni ettepaneku artikkel 5). Teiseks on 
nimeliste aktsiate puhul lihtsam tõendada aktsionäriks olemist, mis annab komisjoni 
ettepaneku artikli 7 kohaselt aktsionäridele üldkoosolekul hääletamise õiguse. Nii võib 
komisjoni ettepaneku artiklis 7 nõutud tähtaeg olla nimeliste aktsiate puhul üldkoosoleku 
kuupäevale lähemal kui esitajaaktsiate puhul.

4. Lisaks tuleks üldkoosoleku kutse puhul kasutada läbipaistvusdirektiivi artikli 21 lõikes 2 
ette nähtud "ametlikult kindlaksmääratud süsteemi", kui üldkoosoleku kutset on võimalik 
avaldada ka selle süsteemi kaudu (vt muudatusettepanekut komisjoni ettepaneku artikli 5 
kohta).

5. Komisjoni algatatud küsimuste esitamise õiguse (artikkel 9) osas tehakse ettepanek, et 
äriühingud peavad vastama enne üldkoosolekut esitatud küsimustele hiljemalt üldkoosolekul. 
Küsimustele, mille esitaja(d) on 1% aktsiakapitali omanik(ud), tuleb vastata üldkoosolekust 
sõltumatult mõistliku tähtaja jooksul (kvalifitseeritud õigus esitada küsimusi), äriühingud 
vastutavad nendele "kvalifitseeritud" küsimustele vastamise eest. Peale selle ei ole vaja 
aktsionäride võimalikku vaidlustamisõigust laiendada enne üldkoosolekut esitatud 
küsimustele.

6. Hääletamine volikirja alusel (artikkel 10) tuleb teha võimalikuks või lihtsamaks. Volikirja 
omaniku isikule võib esitada ainult õigusvõimelisuse nõude; volikirja alusel hääletamise 
teostamise osas peaks liikmesriikidel olema lubatud luua või säilitada ainult selliseid eeskirju, 
mille eesmärk on vältida huvide konfliktide teket aktsionäride ja volikirja omanike vahel. 
Võimalikud eeskirjad peavad olema vajalikud ja proportsionaalsed. Probleem aktsionäri ja 
volikirja omaniku vahelises sisemises suhtes ei mõjuta selgesõnaliselt välist suhet 
äriühinguga.

7. Sarnaselt aktsionäride õiguste kasutamisega volikirja omanike poolt tuleb lihtsustada ka 
aktsionäride õiguste kasutamist vahendajate kaudu. Läbipaistvusvajaduse rahuldamiseks 
peaks liikmesriikidel olema lubatud näha ette eeskirju, mille abil avalikustatakse nende isik, 
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kelle eest hääleõigust kasutatakse ("klient").

8. Lõpuks nähakse raportis ette, et läbipaistvusdirektiivi artikli 17 muudatus ei lähe nii 
kaugele kui komisjoni ettepaneku artiklis 17. Läbipaistvusdirektiivi artikli 17 lõike 1 punkti a 
kohane teave (sealhulgas üldkoosoleku koha, aja ja päevakorra kohta) peab säilima edaspidi 
ka läbipaistvusdirektiivi all. Käesoleva direktiivi ja läbipaistvusdirektiivi nõuded täiendavad, 
mitte ei välista üksteist. Läbipaistvusdirektiivi artikkel 17 on olemas ka selleks, et teha 
residentidest aktsionäridele kogu asjaomane teave lihtsalt kättesaadavaks.


