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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a létesítő okiratuk szerint valamely tagállamban székhellyel rendelkező és a szabályozott 
piacra bevezetett részvényű vállalatok részvényeseinek szavazati joggyakorlásáról és a 
2004/109/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2005)0685 – C6–0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0685)1, 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0000/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére 
(A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) Ez az irányelv nem érinti saját 
tagállamuk azon jogát, hogy a 
kibocsátótól ezen felül azt kérjék, hogy 
újságon keresztül közöljön a 
részvényesekkel minden információt vagy 
az információk egy részét.

Indokolás

E preambulumbekezdés azért szükséges, hogy az információ elosztása szempontjából 
hangsúlyozza a kapcsolatot ezen irányelv és az átláthatóságról szóló irányelv között.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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Módosítás: 2
1. cikk (1) bekezdés

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.

Ez az irányelv rögzíti a létesítő okiratuk 
szerint valamely tagállam jogszabályai 
szerint bejegyzett és a szabályozott piacra 
bevezetett részvényű valamely 
tagállamban székhellyel rendelkező vagy 
működő vállalatok közgyűlésén történő 
bizonyos, a szavazati jogot biztosító 
részvényekhez (a továbbiakban: 
„részvényekhez”) kapcsolódó részvényesi 
joggyakorlásra vonatkozó 
követelményeket.

Ez az irányelv a szövetkezetekre nem 
vonatkozik.

Indokolás

Ezen irányelv előírásai nem illenek a szövetkezetekre, még ha azok részvényeket bocsátanak is 
ki.

Módosítás: 3
1. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az ezen irányelv által érintett 
kérdések szabályozásában az a tagállam 
illetékes, ahol a vállalatot bejegyezték, és 
a „vonatkozó jogszabályra” való 
hivatkozás is e tagállam jogszabályait 
jelenti.

Módosítás: 4
1. cikk (2) bekezdés

A tagállamok mentességet adhatnak ezen 
irányelv alól az alábbi kibocsátóknak:

A tagállamok mentességet adhatnak ezen 
irányelv alól az alábbi típusú 
vállalatoknak:
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Módosítás: 5
2. cikk a) pont

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

törölve

Indokolás

A „kibocsátó” fogalmát a „vállalat” váltja fel.

Módosítás: 6
2. cikk c) pont

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

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

c) „részvénytulajdonos”: azt a természetes 
vagy jogi személyt jelenti, aki a vonatkozó 
jogszabályok értelmében jogosult arra, 
hogy a vállalattal szemben a 
részvényekhez kapcsolódó jogokat 
gyakorolja;

Indokolás

A meghatározásnak egyszerűen a tagállamokban jelenleg érvényes helyzetet kell tükröznie.

Módosítás: 7
2. cikk d) pont

d) „hitelintézet”: a 2000/12/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikke 
(1) bekezdésének a) pontja értelmében vett 
vállalkozás;

törölve

Módosítás: 8
2. cikk e) pont

e) „meghatalmazás”: természetes vagy jogi e) „meghatalmazás”: természetes vagy jogi 

  
1 HL L 126., 2000.5.26., 1. o.
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személy részvénytulajdonos általi 
felhatalmazása a részvénytulajdonos egyes 
vagy összes jogainak közgyűlésen való 
gyakorlására az ő nevében és érdekében;

személy részvénytulajdonos általi 
felhatalmazása a részvénytulajdonos egyes 
vagy összes jogainak közgyűlésen való 
gyakorlására a részvénytulajdonos
érdekében;

Módosítás: 9
2. cikk f) pont

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

törölve

Módosítás: 10
3. cikk

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

A tagállamok az ezen irányelvben szereplő 
követelményeknél szigorúbb 
követelményeket támaszthatnak a 
vállalatokkal szemben.

Módosítás: 11
4. cikk

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

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

Módosítás: 12
5. cikk (1) bekezdés

Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/25/EK irányelve1 9. cikke (4) 
bekezdésének sérelme nélkül a kibocsátó 
köteles a közgyűlést első ízben összehívó 
értesítést a gyűlést legalább 30 naptári 

Az éves közgyűlésről való első értesítés és 
a közgyűlés időpontja közötti idő nem 
lehet kevesebb, mint 20 teljes naptári nap.

  
1 HL L 142., 2004.4.30., 12. o.
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nappal megelőzően kiküldeni. Bármely más közgyűlés esetén a köztes 
napok száma nem lehet kevesebb a 
2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. cikke (4) bekezdését és 11. 
cikke (4) bekezdését végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban meghatározottaknál.

A tagállamok által meghatározott, 
értesítésre vagy közzétételre vonatkozó 
egyéb követelmények sérelme nélkül a 
vállalat kiküldi az értesítést a névre szóló 
részvények tulajdonosainak vagy a 
közvetítőnek, aki a vállalat felé vállalja az 
értesítő részvényeshez való eljuttatásának 
kötelezettségét. A tagállamok ezenkívül 
előírhatják, hogy az értesítésre 
vonatkozóan meglévő nemzeti előírásokon 
felül a vállalatok az értesítést egy 
hivatalosan kijelölt központi tároló 
rendszerhez is elküldhetik, mint ahogy azt 
a 2004/109/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 21. cikkének (2) 
bekezdése is rögzíti.

Indokolás

Érdemes különbséget tenni az éves és a rendkívüli közgyűlések között; Annak elkerülése 
érdekében, hogy túl sok szabály vonatkozzon a határidőkre, a kivásárlás esetén összehívott 
rendkívüli közgyűlésre vonatkozó tagállami szabályoknak minden más rendkívüli gyűlésre is 
vonatkozniuk kell. A címzettekre vonatkozó szabályokat a részvények különböző típusaihoz 
kell igazítani (bemutatóra szóló részvény, névre szóló részvény). Az utolsó mondat arra 
igyekszik ösztönözni a tagállamokat, hogy éljenek az átláthatósági irányelvben leírt központi 
tároló rendszer lehetőségével anélkül, hogy megváltoztatnák a tájékoztatásra vonatkozó 
meglévő nemzeti szabályokat és politikákat.

Módosítás: 13
5. cikk (2) bekezdés

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

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

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

a) a gyűlés helyére, napjára és 
időpontjára, valamint tervezett 
napirendjére vonatkozó pontos adatok;

b) azon eljárások pontos és egyértelmű 
leírása, amelyeknek a 
részvénytulajdonosoknak meg kell 

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

felelniük a közgyűlésen való részvételhez 
és szavazáshoz, ide értve az alkalmazandó 
fordulónapot, illetve fordulónapokat is, ha 
van ilyen, a 7. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően, valamint a 6. cikk (3) 
bekezdésében és a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett napokat. Ezt 
helyettesítheti, ha megadja azt, honnan 
lehet megszerezni az erre vonatkozó 
információt;

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) azon eljárás pontos és egyértelmű 
leírása, amely a részvénytulajdonosok 
rendelkezésére áll a közgyűlésen való 
részvételhez és szavazáshoz. 
Alternatívaként megadható, hol érhető el a 
szóban forgó információ;

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

d) arra vonatkozó adatok, hol és hogyan 
érhető el a (3) bekezdés c) pontjában 
említett határozattervezet és az azt 
alátámasztó dokumentumok teljes, 
rövidítetlen szövege;

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

e) azon internetes oldal címe, amelyen a 
(3) bekezdésben említett információk 
rendelkezésre állnak.

Módosítás: 14
5. cikk (3) bekezdés bevezető rész

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

Egy legalább 22 naptári napon át tartó 
folyamatos időszakon keresztül, amely a 
közgyűlés napjáig tart és azt is magában 
foglalja, a vállalat legalább az alábbi 
információkat közzéteszi internetes 
oldalán:

Módosítás: 15
5. cikk (3) bekezdés c) pont

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

c) a vállalat adminisztratív, irányító vagy 
felügyeleti szerve vagy más illetékes szerv 
által készített tervezet minden egyes olyan 
határozatra vonatkozóan, amelyet a 
közgyűlésnek kell elfogadnia, valamint az 
azokhoz benyújtott dokumentumok;
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Módosítás: 16
5. cikk (3) bekezdés ca) pont (új)

(c)a  egy részvényes által a közgyűlést 
megelőzően elkészített határozattervezet;

Módosítás: 17
5. cikk (3) bekezdés 2. albekezdés

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

A d) pontban említett nyomtatványok 
interneten való közzététele helyett a 
vállalat megadhatja a honlapon, hogy hol 
és hogyan szerezhetők be a nyomtatványok 
papír formában.

Módosítás: 18
6. cikk (1) bekezdés

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

A tagállamok biztosítják, hogy mind az 
egyenként, mind a kollektívan eljáró 
részvénytulajdonosoknak:

a) jogukban áll kiegészíteni, vagy a 
vállalattal kiegészíttetni a következő 
közgyűlés napirendjét; és 

b) jogukban áll határozattervezetet 
előterjeszteni a következő közgyűlés
napirendjében szereplő vagy 
szerepeltetendő pontokhoz.

E jogok gyakorlása írásban történik 
(postai vagy elektronikus úton).

Módosítás: 19
6. cikk (2) bekezdés

Amennyiben a közgyűlés napirendjének 
kiegészítéséhez és határozattervezet 
előterjesztéséhez való jog gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a kibocsátó 

Amennyiben az (1) bekezdésben 
meghatározott jogok gyakorlásának 
feltétele, hogy a részvénytulajdonos vagy 
részvénytulajdonosok a vállalatban
minimális részesedéssel rendelkezzenek, ez 
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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.

az előírt minimális részesedés nem 
haladhatja meg a kibocsátó 
részvénytőkéjének 5 %-át.

Módosítás: 20
6. cikk (3) bekezdés

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.

Minden tagállam a közgyűlést megelőző 
napok számának megadásával 
meghatározza azt az időpontot, ameddig a 
részvényesek gyakorolhatják az (1) 
bekezdés a) pontjában említett jogokat.

Ugyanezen módon minden egyes tagállam 
határidőt határozhat meg az (1) bekezdés 
b) pontjában említett jogokra 
vonatkozóan.

Módosítás: 21
6. cikk (3a) bekezdés (új)

A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában 
szereplő jog maga után vonja a közgyűlés 
részvényesekkel már közölt napirendjének 
módósítását, a vállalat a korábbi 
napirenddel azonos módon közzéteszi a 
módosított napirendet a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően, a vonatkozó 
fordulónapot megelőző megfelelő időn 
belül vagy, amennyiben nincsen 
vonatkozó fordulónap, a közgyűlés 
időpontját megelőző megfelelő időn belül.

Módosítás: 22
7. cikk (2) bekezdés

Valamely kibocsátó közgyűlésén való 
részvételi és szavazati jog feltétele lehet, 
hogy a szóban forgó közgyűlés előtt 
bizonyos időpontban a természetes vagy 
jogi személynek bizonyítania kell, hogy az 

A tagállamok megtilthatják vagy lehetővé 
tehetik a vállalatok számára, hogy 
megtiltsák a részvényeseknek a
közgyűlésén való részvételt és szavazást az 
általuk birtokolt bármely részvény 
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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.

tekintetében, amennyiben a közgyűlés 
előtt egy meghatározott időpontban (a 
„fordulónapon”) nem részvényesek. A 
bemutatóra és a névre szóló részvények 
tulajdonosaira vonatkozó fordulónap 
egymástól eltérhet.

Módosítás: 23
7. cikk (3) bekezdés

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.

Minden tagállam, amelynek nemzeti 
jogszabályai fordulónapot vagy a (2) 
bekezdés (2) albekezdése szerint 
kükönböző fordulónapokat írnak elő, 
biztosítja, hogy minden vállalatra azonos 
fordulónap vonatkozzon. A fordulónapot 
a fordulónap és azon közgyűlés között 
eltelt napok számának megadásával 
határozzák meg, amelyre a fordulónap 
vonatkozik, és legalább hat naptári 
napnak kell eltelnie az értesítés napja és a 
fordulónap között.

Módosítás: 24
7. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A részvényesi minőség igazolásara 
csak olyan előírásokat lehet megszabni, 
amelyek a részvényes azonosításának 
biztosításához szükségesek, és 
amennyiben azok arányban állnak e 
céllal.

Indokolás

Ez a Bizottság korábbi javaslatában szereplő 7. cikk (2) bekezdés (2) albekezdése.

Módosítás: 25
8. cikk

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

hogy lehetővé tegyék a 
részvénytulajdonosaik számára, hogy a 
közgyűlésen az elektronikus eszközök 
segítségével való szavazás bármilyen 
formáját alkalmazzák, nevezetesen a 
részvétel alábbi formáinak bármelyikét 
vagy mindegyiket:
a) a közgyűlés valós idejű átvitele; 
b) valós idejű kétirányú kommunikáció, 
amely azt szolgálja, hogy a részvényesek 
távoli helyszínről is bekapcsolódhassanak 
a közgyűlésbe; 
c) akár a közgyűlés előtti, akár az az alatti 
szavazatleadásra szolgáló mechanizmus, 
amelyhez nem szükséges a gyűlésen jelen 
lévő meghatalmazott.

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.

(2) A részvényesek közgyűlésen való 
részvételét letehővé tevő elektronikus 
eszközökre nem vonatkozhatnak 
követelmények és korlátozások, kivéve 
azokat, amelyek a részvénytulajdonosok 
személyazonosságának igazolásához és a 
kommunikáció biztonságos voltának 
biztosításához szükségesek, és arányosak a 
ezekkel a célokkal.

Ez nem érint semmilyen, a tagállam által 
elfogadott vagy elfogadásra kerülő olyan 
jogszabályt, amely a részvétel bármilyen 
formájának bevezetéséről vagy 
végrehajtásáról szóló, vállalaton belüli 
döntéshozatalra vonatkozik.

Módosítás: 26
9. cikk (1) bekezdés

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

Minden részvénytulajdonosnak jogában 
áll írásban kérdést feltenni a napirendi 
pontokhoz levélként vagy elektronikus
úton előterjesztett, írásos formában a 
közgyűlés előtt.

Minden egyes tagállam a közgyűlést 
megelőző napok számának megadásával 
meghatározhat egy időpontot, és 
előírhatja, hogy a vállalat nem köteles 
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válaszolni az ezen időpontot követően 
benyújtott kérdésekre.

Módosítás: 27
9. cikk (2) bekezdés

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.

A vállalat megválaszolja a 
részvénytulajdonosok által hozzá intézett 
kérdéseket, legkésőbb a közgyűlésen a 
szavazást megelőzően. A kérdésfeltevés 
joga és a válaszadási kötelezettség azoktól 
az intézkedésektől függ, amelyeket a 
tagállamok, vagy a tagállamok 
engedélyével a vállalatok a közgyűlés 
szabályos előkészítésének biztosítása, 
valamint a titkosság és a vállalat és a 
kapcsolódó vállalkozások üzleti 
érdekeinek védelme érdekében hoznak.
A vállalat nem kötelezhető a kérdés 
egyedileg történő megválaszolására, 
amennyiben a kért információt kérdés és 
válasz formájában a vállalat internetes 
oldalán már közölte.

A tagállamok előírhatják, hogy a 
vállalatnak ésszerű időn belül válaszolnia 
kell a részvényes vagy részvényesek hozzá 
intézett kérdésére, amennyiben a 
részvényes vagy részvényesek a vállalat 
részvénytőkéjének 1%-át birtokolják.

Módosítás: 28
9. cikk (3) bekezdés

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

A tagállamok előírhatják, hogy –
amennyiben az általános vonatkozású, új 
információt jelent, az (1) bekezdésben 
említett részvénytulajdonosi kérdésekre 
adott válaszokat valamennyi részvényes 
számára hozzáférhetővé kell tenni a 
vállalat internetes oldalán.

Módosítás: 29
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9. cikk (3 a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok előírhatják, hogy a 
közgyűlésen folyó vitákra és a szavazások 
eredményeire vonatkozó szabályok nem 
vonatkoznak a közgyűlést megelőző 
vitákra.

Indokolás

Ez a bekezdés a cikk hatályának meghatározásából következik a közgyűlés előtti helyzetre 
nézve.

Módosítás: 30
10. cikk (1) bekezdés

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

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

Mindazonáltal a tagállamok a 
meghatalmazottak jogait a szavazati jogok 
gyakorlására korlátozhatják abban az 
esetben, ha:

Mindazonáltal ha a tagállamok korlátozzák 
annak módját, ahogyan a meghatalmazott 
a szavazatot leadhatja, e korlátozások nem 
haladhatják meg a részvényes és a 
meghatalmazott érdekellentéteinek 
kezelése érdekében szükséges és arányos 
mértéket.

a) üzleti, rokoni vagy egyéb kapcsolatban 
állnak a kibocsátóval,

b) a kibocsátó ellenőrző részvényesei,

c) a kibocsátó, vagy annak valamely 
ellenőrző részvényese vezetőségének 
tagjai.

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

A részvénytulajdonos és a meghatalmazott 
közötti kapcsolat nem lehet hatással a 
meghatalmazottnak a vállalattal 
kapcsolatos cselekvésének érvényességére. 
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Módosítás: 31
10. cikk (2) bekezdés

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

A meghatalmazottként eljáró személy több 
részvénytulajdonostól kaphat 
meghatalmazást, az általa így képviselt 
részvénytulajdonosok száma korlátlan.
Amennyiben a meghatalmazott több 
részvénytulajdonostól kapott megbízást, 
nem lehet őt meggátolni abban, hogy egy 
bizonyos részvényes nevében leadott 
szavazata eltérjen egy másik részvényes 
nevében leadott szavazatától.

Módosítás: 32
10. cikk (3) bekezdés

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

törölve

Módosítás: 33
11. cikk (1) bekezdés

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

A meghatalmazottak kinevezése, valamint 
a meghatalmazott részére adott szavazási 
utasítás kiadása nem képezheti formai 
követelmények tárgyát, kivéve a 
részvénytulajdonos és a meghatalmazott 
személyazonosságának megállapításához 
vagy a szavazási utasítások tartalmának 
ellenőrzéséhez szükséges, e célokkal 
arányos követelményeket.

Módosítás: 34
11. cikk (1 a) bekezdés (új)
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(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
meghatalmazottak kinevezését és a 
vállalat kinevezésről való tájékoztatását 
csak írásban lehessen megtenni, azonban 
nem zárják ki, hogy annak benyújtása 
akár postai akár elektronikus úton 
megtörténhessen. A tagállamok a 
vállalatokra bízzák, hogy azok kiválasszák 
a benyújtás egyetlen módját.

Módosítás: 35
11. cikk (2) bekezdés

A meghatalmazottak kinevezhetők 
elektronikus eszközökkel, amennyiben a 
kinevező hitelesítéséhez és a 
meghatalmazott személyazonosságának 
igazolásához feltétlenül szükséges – az 
elektronikus aláírástól különböző –
követelmények betartásra kerülnek.

törölve

Módosítás: 36
11. cikk (3) bekezdés

A tagállamok által alkalmazott, (1) és (2) 
bekezdésben szereplő követelményeknek 
arányban kell állniuk a célkitűzésekkel.

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő 11. cikk (3) bekezdése tartalmilag megismétlődik a 
jelentéstervezet 11. cikke (1) bekezdésében.

Módosítás: 37
11. cikk (3 a) bekezdés (új)

Ezek az előírások értelemszerűen 
vonatkoznak a megbízott kinevezésének 
visszavonására is.

Módosítás: 38
12. cikk (1) bekezdés 
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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.

A tagállamok megengedhetik a 
vállalatoknak, hogy lehetővé tegyék 
részvényeseik számára a közgyűlést 
megelőzően postai úton történő szavazást, 
amennyiben a részvénytulajdonos 
személyazonosságának igazolásához 
szükséges és az e célkitűzéssel arányban 
álló követelmények betartásra kerülnek.

Módosítás: 39
12. cikk (2) bekezdés 

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

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő 12. cikk 2. pontja tartalmilag megismétlődik a 
jelentéstervezet 8. cikkében (ott 2. pont (új)).

Módosítás: 40
13. cikk 

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. Ez a cikk alkalmazandó akkor, amikor 
a vonatkozó jogszabályok alapján a más 
(a továbbiakban: „megbízó”) nevében 
fellépő természetes vagy jogi személy
részvényesnek tekintendő.

2. Amennyiben a részvényeket 
gyűjtőszámlán tartják, nem megengedett
annak előírása, hogy átmenetileg egyedi 
számlákon regisztrálják őket annak 

2. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok 
lehetővé teszik az (1) bekezdésben említett 
személy számára, hogy a megbízók 
részvényeit saját nevén regisztráltassa, 
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érdekében, hogy a hozzájuk kapcsolódó 
szavazati jogok gyakorolhatók legyenek a 
közgyűlésen.

vagy hogy több megbízó részvényeit közös 
számlán kezelje, tilos annak előírása, hogy 
átmenetileg egyedi számlákon regisztrálják 
azokat annak érdekében, hogy a hozzájuk 
kapcsolódó szavazati jogok gyakorolhatók 
legyenek a közgyűlésen.
A tagállamok azonban előírhatják, hogy a 
vállalattal közölni kell minden egyes olyan 
megbízó személyazonosságát, akinek a 
nevében a szavazati jogot gyakorolják.

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

3. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok 
formai előírásokat tartalmaznak az (1) 
bekezdésben említett, a szavazati jogok 
gyakorlásával megbízott személy 
megbízására, vagy a szavazási 
utasításokra vonatkozóan, e formai 
előírások nem haladhatják meg a megbízó 
azonosításához vagy a szavazási 
utasítások tartalmának igazolásához 
szükséges elemeket, és arányosnak kell 
lenniük e célokkal. 

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. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok 
lehetővé teszik az (1) bekezdésben említett 
személy számára, hogy saját nevén 
részvényeket jegyezzen megbízói számára, 
vagy, hogy több megbízó részvényeit közös 
számlán kezelje, e személyt nem szabad 
megakadályozni abban, hogy egy bizonyos 
megbízó nevében leadott szavazata 
eltérjen egy másik megbízó nevében 
leadott szavazatától.

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. Az (1) bekezdésben említett személynek 
joga van meghatalmazást adni minden 
megbízójának, vagy a megbízó mint 
haszonélvező befektető által kinevezett 
bármely harmadik félnek.

Módosítás: 41
14. cikk 
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A szavazatok számlálása során bármely, a 
közgyűlésen elfogadásra előterjesztett 
határozattal kapcsolatban leadott minden 
szavazatot figyelembe kell venni.

A 15. cikkel összhangban a szavazás 
eredményeinek közzététele érdekében a 
vállalat minden határozat esetében 
megállapítja legalább azt, hogy hány 
részvényre vonatkozóan adtak le érvényes 
szavazatot, e szavazatok a részvénytőke 
mekkora arányát jelentik, összesen hány 
érvényes szavazatot adtak le és hány 
szavazatot adtak le az egyes határozatok 
mellet, illetve ellen és, amennyiben 
szükséges, a tartózkodások számát.

Módosítás: 42
15. cikk (1) bekezdés 

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

A vállalat a közgyűlést követő, a nemzeti 
jogszabályokban meghatározandó, de 15 
naptári napnál nem hosszabb időszakon 
belül közzéteszi internetes oldalán a 
közgyűlésen előterjesztett valamennyi 
határozattal kapcsolatos szavazás 
eredményét.

Módosítás: 43
15. cikk (2) bekezdés 

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.

A szavazás eredményének minden egyes 
határozat esetében tartalmaznia kell 
legalább azt, hogy hány részvényre 
vonatkozóan adtak le érvényes szavazatot, 
e szavazatok a részvénytőke mekkora 
arányát jelentik, összesen hány érvényes 
szavazatot adtak le és hány szavazatot 
adtak le az egyes határozatok mellet, 
illetve ellen és, amennyiben szükséges, a 
tartózkodások számát.

Módosítás: 44
16. cikk (1) és (1a) bekezdés (új) 

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
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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.

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

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a 6. cikk (3) bekezdése, a 7. 
cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (1) 
bekezdése alapján meghatározott napok 
számáról, a Bizottság pedig közzéteszi 
ezeket az információkat az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.

Módosítás: 45
17. cikk (1) bekezdés 

A 16. cikk (1) bekezdésében szereplő 
időponttal a 2004/109/EK irányelv 
17. cikke a következőképpen módosul.

A 16. cikk (1) bekezdésében szereplő 
időponttal a 2004/109/EK irányelv 
17. cikke a következőképpen módosul.

(1) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

“2. A kibocsátó gondoskodik arról, hogy a 
részvénytulajdonosoknak a jogaik 
gyakorlásához szükséges összes eszköz és 
információ a rendelkezésre álljon a 
székhely szerinti tagállamban, valamint 
gondoskodik az adatok teljességének 
megőrzéséről. A kibocsátó elsősorban:

(1) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

“2. A kibocsátó gondoskodik arról, hogy a 
részvénytulajdonosoknak a jogaik 
gyakorlásához szükséges összes eszköz és 
információ a rendelkezésre álljon a 
székhely szerinti tagállamban, valamint 
gondoskodik az adatok teljességének 
megőrzéséről. A kibocsátó elsősorban:

a) tájékoztatást ad a gyűlések helyéről, 
időpontjáról és napirendjéről, a 
részvények és szavazati jogok teljes 
számáról és a tulajdonosok gyűléseken 
való részvételi jogairól;

i) képviselőjeként egy pénzintézetet jelöl 
ki, amelyen keresztül a részvényesek 
pénzügyi jogaikat gyakorolhatják; valamint

b) képviselőjeként egy pénzintézetet jelöl 
ki, amelyen keresztül a részvényesek 
pénzügyi jogaikat gyakorolhatják; valamint

ii) bejelentéseket tesz közzé vagy 
körleveleket köröztet az osztalékok 
kiutalásáról és kifizetéséről, illetve az új 
részvények kibocsátásáról, ideértve a 

c) bejelentéseket tesz közzé vagy 
körleveleket köröztet az osztalékok 
kiutalásáról és kifizetéséről, illetve az új 
részvények kibocsátásáról, ideértve a 
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részvények kiosztására, jegyzésére, 
érvénytelenítésére vagy átváltására 
vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos 
információkat is.”

részvények kiosztására, jegyzésére, 
érvénytelenítésére vagy átváltására 
vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos 
információkat is.”

Indokolás

A közgyűlések helyére, időpontjára és napirendjére vonatkozó információkat az 
átláthatóságról szóló irányelv 17. cikke előírásainak megfelelően fenn kell tartani annak 
érdekében, hogy biztosítva legyen ezen információk megfelelően széles körű terjesztése.
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INDOKOLÁS

A jelentés előadója támogatja a Bizottságot a határokon átnyúló részvényesi jogok 
gyakorlásának megkönnyítésében, illetve lehetővé tételében.

A módosítások lényegében nyolc pontra vonatkoznak:

1. A szövetkezeteket különleges tagsági szerkezetüknél fogva egyértelműen kivonják az 
irányelv hatálya alól.

2. Tekintettel a közgyűlésről történő értesítés határidejére (a Bizottság javaslatának 5. cikke) 
különbséget tesz az éves közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés között. Az éves közgyűlésre 
szóló értesítés 20 naptári napot tesz ki; a rendkívüli közgyűlésre szóló értesítés határideje 
aszerint alakul, hogy a tagállamok hogyan ültették át az átvételi irányelv 9. és 11. cikkét (azaz 
„legalább két hét”).

3. Továbbá különbséget kell tenni a névre szóló részvények és a bemutatóra szóló részvények 
között. A különbség kétféle módon nyilvánul meg. Először is abban a kérdésben, hogy kihez 
kell küldeni a közgyűlésre szóló értesítőt. Szabály szerint névre szóló részvények esetében 
közvetlenül a bejegyzett részvényesnek (a Bizottság javaslatának 5. cikke). Másrészt névre 
szóló részvények esetében a részvény tulajdonlását könnyedén lehet bizonyítani, ami a 
Bizottság  javaslatának 7. cikke szerint felhatalmazza a részvényest a közgyűlésen való 
részvételre. Így a Bizottság javaslatának  7. cikkében kért fordulónap névre szóló részvények 
esetében közelebb lehet a közgyűlés határidejéhez, mint a névre szóló részvények esetében. 

4. Továbbá a közgyűlésre szóló értesítésre az átláthatósági irányelv 21. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított „hivatalosan kijelölt mechanizmus” oly módon használható, 
amennyiben a közgyűlésre szóló értesítést e mechanizmuson keresztül is közzé lehet tenni 
(lásd a Bizottság 5. cikkéhez intézett módosítást).

5. A Bizottság által javasolt kérdésfeltevési jogra (9. cikk) vonatkozóan az a javaslat, hogy a 
közgyűlést megelőzően feltett kérdésekre a vállalkozásoknak legkésőbb a közgyűlésen 
válaszolniuk kell. Az olyan kérdésekre, amelyeket a részvénytőke egy százalékának 
tulajdonosa, illetve tulajdonosai tesznek fel, a közgyűléstől függetlenül méltányos határidőn 
belül választ kell adni (minősített kérdésfeltevési jog); a vállalkozások felelőssége e
„minősített” kérdések megválaszolása. Ezen felül a részvénytulajdonosok esetleges 
megtámadási jogát nem kell a közgyűlést megelőzően feltett kérdésekre is kiterjeszteni.

6. A meghatalmazott útján történő szavazást (10. cikk) lehetővé kell tenni, illetve meg kell 
könnyíteni. A meghatalmazottaknak csak a jogképességüket kell megállapítani, a 
meghatalmazott útján történő szavazás tekintetében a tagállamok csak olyan szabályokat 
hozhatnak, illetve tarthatnak érvényben, amelyek megakadályozzák a részvénytulajdonosok 
és a meghatalmazottak közötti érdekkonfliktusokat. Az esetleges szabályoknak szükségesnek 
és arányosnak kell lenniük. A részvénytulajdonos és a meghatalmazott közötti belső 
viszonyban felmerülő hiányosságnak nem lehet kihatása a vállalat külső viszonyaira.

7. Ugyanúgy, mint a részvénytulajdonosi jogok meghatalmazottal történő gyakorlása során, 
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meg kell könnyíteni a részvénytulajdonosi jogok közvetítő útján történő gyakorlását. Az 
átláthatóság iránti igény kielégítése érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk kell olyan 
szabályokról, amelyek révén kiderül annak a személynek a személyazonossága, akinek a 
nevében a szavazati jogot gyakorolták (a „kliens”).

8. Végezetül a jelentés számításba veszi, hogy az átláthatósági irányelv 17. cikkének 
módosítása nem terjed ki olyan mértékben, mint a Bizottság  javaslatának 17. cikke.  Az 
átláthatósági irányelv 17. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti információról (amely 
részleteket tartalmaz többek között a közgyűlés helyére, időpontjára és napirendjére 
vonatkozóan) továbbra is az átláthatósági irányelv rendelkezik. Jelen irányelv és az 
átláthatósági irányelv követelményeinek ki kell egészíteniük egymást, és nem zárják ki 
egymást.  Az átláthatósági irányelv 17. cikkének legalább az is a célja, hogy a honos 
részvénytulajdonosok számára könnyen hozzáférhetővé tegye az információkat.


