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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy spółek posiadających siedzibę 
statutową w państwie członkowskim i których akcje zostały dopuszczone do obrotu na 
rynku regulowanym i zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE
(COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0685)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którym wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0000/2006),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 4a (nowy)

(4a) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
wpływać na prawo rodzimych państw
członkowskich do wymagania od 
emitentów przekazywania akcjonariuszom 
części lub wszystkich informacji 
dodatkowo za pośrednictwem prasy.

Uzasadnienie

Powyższy punkt uzasadnienia jest niezbędny, by podkreślić związek pomiędzy przedmiotową

  
1 Dz.U. …/Dotychczas niepublikowany w Dz.U.
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dyrektywą i dyrektywą w sprawie przejrzystości, w zakresie dotyczącym rozpowszechniania 
informacji.

Poprawka 2
Artykuł 1 ustęp 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi w 
sprawie wykonywania praw głosu na 
walnych zgromadzeniach emitentów 
posiadających statutową siedzibę w 
państwie członkowskim i których akcje 
zostały dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym. 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi w 
sprawie wykonywania niektórych praw 
akcjonariuszy wynikających z posiadania 
akcji związanych z prawem głosu 
(zwanych dalej „akcjami”) na walnych 
zgromadzeniach spółek, które zostały 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego i których akcje zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym znajdującym się lub 
działającym w państwie członkowskim.

Dyrektywa nie ma zastosowania do 
spółdzielni.

Uzasadnienie

Przepisy dyrektywy nie pasują do spółdzielni, nawet tych, które emitują akcje.

Poprawka 3
Artykuł 1 ustęp 1a (nowy)

(1a) Właściwość regulacyjna w sprawach 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy 
przysługuje państwu członkowskiemu, w 
którym spółka została utworzona, a 
odniesienia do „właściwego prawa” 
dotyczą prawa tego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 4
Artykuł 1 ustęp 2

Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu obowiązywania niniejszej 
dyrektywy emitentów będących:

Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu obowiązywania niniejszej 
dyrektywy następujące rodzaje spółek:
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Poprawka 5
Artykuł 2 litera a)

(a) „emitent”; oznacza podmiot prawny 
prawa publicznego lub prywatnego, w tym 
również skarb państwa, którego akcje 
dopuszczone są do obrotu na rynku 
regulowanym;

skreślona

Uzasadnienie

W miejsce „emitenta” wprowadzono pojęcie „spółki”.

Poprawka 6
Artykuł 2 litera c)

(c) „akcjonariusz” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną prawa prywatnego 
lub publicznego, która posiada:

(i) akcje emitenta we własnym 
imieniu i na własny rachunek;

(ii) akcje emitenta we własnym 
imieniu, lecz na rzecz innej osoby 
fizycznej lub prawnej;

(c) „akcjonariusz” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, której na mocy 
właściwego prawa przysługuje 
uprawnienie wykonywania praw
związanych z akcjami wobec spółki:

Uzasadnienie

Definicja ma jedynie odzwierciedlać sytuację panującą obecnie w państwach członkowskich.

Poprawka 7
Artykuł 2 litera d)

(d) „instytucja kredytowa” oznacza 
instytucję, o której mowa w art. 1 ust. 1 lit. 
a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2000/12/WE13;

skreślona

Poprawka 8
Artykuł 2 litera e)

(e) „pełnomocnictwo” oznacza 
umocowanie przez akcjonariusza osoby 
fizycznej lub prawnej do wykonywania 
niektórych lub wszystkich praw 

(e) „pełnomocnictwo” oznacza 
umocowanie przez akcjonariusza osoby 
fizycznej lub prawnej do wykonywania w 
imieniu akcjonariusza niektórych lub 
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przysługujących mu na walnym 
zgromadzeniu w jego imieniu i w jego 
interesie;

wszystkich praw przysługujących mu na 
walnym zgromadzeniu.

Poprawka 9
Artykuł 2 litera f)

(f) „rachunek wspólny” (omnibus 
account) oznacza rachunek papierów 
wartościowych na którym przechowywać 
można papiery wartościowe w imieniu 
różnych osób fizycznych lub podmiotów 
prawnych.

skreślona

Poprawka 10
Artykuł 3

Państwa członkowskie mogą zastosować 
wobec emitentów posiadających siedziby 
na ich terytorium wymagania bardziej 
rygorystyczne niż te określone w niniejszej 
dyrektywie.

Państwa członkowskie mogą zastosować 
wobec spółek wymagania bardziej 
rygorystyczne niż te określone w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 11
Artykuł 4

Emitent zapewnia równe traktowanie 
wszystkich akcjonariuszy, posiadających 
równą pozycję w zakresie udziału w 
walnych zgromadzeniach i głosowania w
ich toku.

Spółka zapewnia równe traktowanie 
wszystkim akcjonariuszom, posiadającym
równą pozycję w zakresie udziału w 
walnych zgromadzeniach i głosowania w 
ich toku.
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Poprawka 12
Artykuł 5 ustęp 1

Nie naruszając art. 9 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady2004/25/WE emitent wysyła pierwsze 
zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia nie mniej niż 30 dni 
kalendarzowych przed zgromadzeniem.

Pierwsze ogłoszenie o zwołaniu 
corocznego walnego zgromadzenia musi 
być wydane co najmniej na 20 dni 
kalendarzowych przed datą zgromadzenia.

W przypadku pozostałych walnych 
zgromadzeń liczba dni nie może być niższa
od przewidzianej w przepisach krajowych 
przyjętych w celu wprowadzenia w życie 
art. 9 ust. 4 oraz art. 11 ust. 4 dyrektywy 
2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Bez uszczerbku dla dalszych wymogów w 
zakresie zawiadomienia lub publikacji 
ustanowionych przez państwo 
członkowskie spółka przesyła ogłoszenie 
akcjonariuszom posiadającym akcje 
imienne lub pośrednikowi, który 
zobowiązał się wobec spółki, do 
przekazania zawiadomienia 
akcjonariuszowi. Państwa członkowskie 
mogą również postanowić, że poza 
dopełnieniem krajowych wymogów w 
zakresie zawiadomienia spółka może także 
przesłać ogłoszenie do urzędowo 
ustanowionego systemu służącego do 
scentralizowanego gromadzenia, o którym 
mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

Uzasadnienie

Przyjęto, że użyteczne byłoby zastosowanie odmiennych reguł w przypadku walnych 
zgromadzeń corocznych i nadzwyczajnych - przepisy państw członkowskich dotyczące 
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń zwoływanych w przypadku przejęcia spółki będą miały 
zastosowanie wobec wszystkich nadzwyczajnych zgromadzeń, aby uniknąć wprowadzania 
zbyt wielu różnych regulacji dotyczących terminów. Zasady dotyczące zawiadamianych 
podmiotów powinny zostać dostosowane do poszczególnych rodzajów akcji (na okaziciela, 
imiennych). Ostatnie zdanie powinno stanowić zachętę dla państw członkowskich do 
korzystania z systemu służącego do scentralizowanego gromadzenia opisanego w dyrektywie 
w sprawie przejrzystości, bez zmiany obowiązujących krajowych przepisów i strategii 
politycznych w zakresie przekazywania informacji.
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Poprawka 13
Artykuł 5 ustęp 2

Zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 
zawiera co najmniej następujące 
informacje:

Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 
zawiera co najmniej następujące 
informacje:

a) dokładne wskazanie miejsca, czasu i 
projektu porządku obrad zgromadzenia;

a) dokładne wskazanie miejsca, daty i 
czasu, jak również projektu porządku 
obrad zgromadzenia;

b) jasny i precyzyjny opis procedur, 
których przestrzegać muszą akcjonariusze 
aby móc uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu i oddać głos w jego trakcie, 
łącznie ze stosowną datą ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

b) jasny i precyzyjny opis procedur, 
których przestrzegać muszą akcjonariusze 
aby móc uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu i oddać głos w jego trakcie, 
łącznie ze stosowną datą ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub 
datami ustalonymi zgodnie z art. 7 ust. 2 
oraz dat, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 
art. 9 ust. 1;
Ewentualnie możliwe jest również 
wskazanie, gdzie można uzyskać takie 
informacje;

c) jasny i precyzyjny opis dostępnych
środków, za pomocą których akcjonariusze
mogą uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu i oddać głos. Zamiast tego 
możliwe jest również wskazanie, gdzie 
takie informacje mogą zostać uzyskane;

c) jasny i precyzyjny opis dostępnej 
procedury, za pomocą której akcjonariusze
mogą uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu i oddać głos. Ewentualnie
możliwe jest również wskazanie, gdzie 
można uzyskać takie informacje;

d) wskazanie gdzie i w jaki sposób uzyskać 
można pełny, nieskrócony tekst uchwał i 
dokumentacji, która, zgodnie z 
zamierzeniami, ma zostać przedstawiona 
na walnym zgromadzeniu;

d) wskazanie gdzie i w jaki sposób uzyskać 
można pełny, nieskrócony tekst projektów 
uchwał i dokumentacji, o której mowa w 
ust. 3 lit. c)

e) adres strony internetowej, na której 
opublikowane zostaną informacje opisane 
w ust. 3.

e) adres strony internetowej, na której 
udostępnione zostaną informacje opisane 
w ust. 3.
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Poprawka 14
Artykuł 5 ustęp 3, zdanie wprowadzające

W terminie określonym w ust. 1 emitenci
na swoich stronach internetowych 
opublikują co najmniej następujące 
informacje:

Przez nieprzerwany okres przynajmniej 22 
dni kalendarzowych przed dniem walnego 
zgromadzenia (z tym dniem włącznie), 
spółka udostępnia na swojej stronie 
internetowej co najmniej następujące 
informacje:

Poprawka 15
Artykuł 5 ustęp 3 litera c)

teksty uchwał i dokumentacji określonej w 
ust. 2. lit. d);

tekst projektów uchwał organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych spółki albo innego 
właściwego organu, które mają zostać 
przyjęte na walnym zgromadzeniu oraz 
dokumentację, która ma zostać na nim 
przedstawiona.

Poprawka 16
Artykuł 5 ustęp 3 litera (ca) (nowa)

ca) projekt rezolucji opracowany przez 
akcjonariusza przed walnym 
zgromadzeniem;

Poprawka 17
Artykuł 5 ustęp 3 akapit drugi

Ewentualnie zamiast formularzy
określonych w lit. d) na stronie 
internetowej należy wskazać sposób i 
miejsce uzyskania formularzy.

Zamiast udostępniać formularze 
określone w lit. d) w Internecie, spółka 
może wskazać na stronie internetowej 
sposób i miejsce uzyskania formularzy w 
wersji papierowej.

Poprawka 18
Artykuł 6 ustęp 1

Akcjonariusze, działając indywidualnie lub 
zbiorowo mają prawo do wprowadzania 
pozycji do porządku obrad walnych

Państwa członkowskie dokładają starań, 
by akcjonariusze, działając indywidualnie 
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zgromadzeń i przedstawiania projektów 
uchwał.

lub zbiorowo,

a) mieli prawo do wprowadzania lub 
żądania od spółki wprowadzania pozycji 
do porządku następnego walnego 
zgromadzenia; oraz

b) mieli prawo przedstawiania projektów 
uchwał dotyczących pozycji 
wprowadzonych do porządku walnego 
zgromadzenia lub tych, które mają zostać 
do niego wprowadzone.

Prawa te wykonywane są w formie 
pisemnej (przesłanie pocztą lub za 
pośrednictwem środków elektronicznych).

Poprawka 19
Artykuł 6 ustęp 2

Jeżeli prawo wprowadzania pozycji do 
porządku dziennego walnych zgromadzeń 
i przedstawiania projektów uchwał 
podejmowanych przez walne 
zgromadzenie uzależnione jest od 
warunku, przewidującego że odpowiedni 
akcjonariusz lub akcjonariusze mają 
posiadać minimalny udział w kapitale 
akcyjnym emitenta, ten minimalny udział 
nie przekracza 5 % kapitału akcyjnego
emitenta lub nominalnej wartości 10 
milionów EUR, w zależności od tego która 
z tych wartości jest niższa.

Jeżeli którekolwiek z praw określonych w 
ust. 1 uzależnione jest od warunku 
przewidującego, że odpowiedni 
akcjonariusz lub akcjonariusze mają 
posiadać minimalny udział w spółce, ten
minimalny udział nie przekracza 5% 
kapitału akcyjnego.

Poprawka 20
Artykuł 6 ustęp 3

Prawa opisane w ust. 1 wykonywane są z 
wystarczającym wyprzedzeniem przed
terminem walnego zgromadzenia, aby 
umożliwić innym akcjonariuszem 
otrzymanie lub dostęp do zmienionego 
porządku obrad lub proponowanych 
uchwał przed walnym zgromadzeniem.

Każde państwo członkowskie wyznacza 
konkretny termin podając określoną 
liczbę dni kalendarzowych przed datą
walnego zgromadzenia, w trakcie których 
akcjonariusze mogą wykonać prawo 
określone w ust. 1 lit. a).

W ten sam sposób każde państwo 
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członkowskie może wyznaczyć termin na 
wykonanie prawa określonego w ust. 1 lit. 
b).

Poprawka 21
Artykuł 6 ustęp 3a (nowy)

Państwa członkowskie gwarantują, by w 
przypadku, gdy wykonanie praw 
określonych w ust. 1 lit. a) pociąga za 
sobą zmianę porządku walnego 
zgromadzenia, o którym akcjonariusze 
zostali już zawiadomieni, spółka publikuje 
zmieniony porządek obrad w ten sam 
sposób co poprzedni porządek, z 
dostatecznym wyprzedzeniem w stosunku 
do właściwej daty ustalania akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu zgodnie z art. 7 ust. 2 lub, w 
przypadku, gdy data ta nie jest ustalona, z 
dostatecznym wyprzedzeniem w stosunku 
do daty walnego zgromadzenia.

Poprawka 22
Artykuł 7 ustęp 2

Prawo do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu emitenta oraz do 
głosowania w jego trakcie można 
uzależnić od warunku przewidującego, że 
osoba fizyczna lub podmiot prawny muszą 
w stosownym terminie przed danym
walnym zgromadzeniem spełniać wymogi 
kwalifikujące do miana akcjonariusza 
stosownego emitenta.

Dowód spełniania wymogów 
uprawniających do miana akcjonariusza 
może zależeć jedynie od wymogów
koniecznych do zapewnienia identyfikacji 
akcjonariusza i w zakresie w jakim są one 
proporcjonalne aby zapewnić 
identyfikację.

Państwa członkowskie mogą zakazać lub 
zezwolić spółkom na zakazanie 
akcjonariuszom udziału w walnym 
zgromadzeniu oraz głosowania na 
podstawie posiadanych akcji, jeżeli nie są 
akcjonariuszami w określonym terminie 
przed walnym zgromadzeniem („data
ustalania akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”).
Data ta może być ustalona w różny sposób 
dla posiadaczy akcji na okaziciela i akcji 
imiennych.
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Poprawka 23
Artykuł 7 ustęp 3

Termin określony w pierwszym 
podpunkcie ust. 2 ustala każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do walnych 
zgromadzeń emitentów posiadających 
siedzibę w danym państwie członkowskim.

Jednak termin ten nie może przypadać 
wcześniej niż 30 dni kalendarzowych 
przed walnym zgromadzeniem.

Każde państwo członkowskie poinformuje 
Komisję o terminie ustalonym w tym 
trybie, a Komisja opublikuje terminy w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Każde państwo członkowskie, którego 
prawo krajowe przewiduje datę ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub, 
zgodnie z ust. 2 akapit drugi, różne daty 
ustalania akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 
zapewnia, by wszystkie spółki 
obowiązywała jedna data ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Data ustalania akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa  w walnym 
zgromadzeniu ustalana jest poprzez 
określenie dokładnej liczby dni, które 
muszą minąć od daty ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu do 
daty walnego zgromadzenia, którego 
dotyczy, a minimalny okres między datą 
zwołania zgromadzenia i datą ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
wynosi sześć dni kalendarzowych.

Poprawka 24
Artykuł 7 ustęp 3a (nowy)

3a. Dowód spełniania wymogów 
uprawniających do miana akcjonariusza 
może zależeć jedynie od wymogów 
koniecznych do zapewnienia identyfikacji 
akcjonariusza i w zakresie, w jakim są one 
proporcjonalne do tego celu.

Uzasadnienie

Jest to dawny art. 7 ust. 2 akapit drugi wniosku Komisji.
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Poprawka 25
Artykuł 8

Państwa członkowskie nie zabraniają 
udziału akcjonariuszy w walnym 
zgromadzeniu za pośrednictwem środków 
elektronicznych.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
spółkom na oferowanie swoim 
akcjonariuszom wszelkich form realizacji 
praw głosu na walnym zgromadzeniu za 
pośrednictwem środków elektronicznych, a 
zwłaszcza następujących form udziału:

a) transmisja obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronna komunikacja w czasie 
rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogą zdalnie wypowiadać 
się na walnym zgromadzeniu;
c) mechanizm oddawania głosów przed 
lub w trakcie walnego zgromadzenia, bez 
konieczności wyznaczania pełnomocnika 
fizycznie obecnego na zgromadzeniu.

Zakazuje się wymogów i ograniczeń które 
działają lub mogą działać jako bariera w 
uczestnictwie akcjonariuszy w walnym 
zgromadzeniu za pośrednictwem środków 
elektronicznych, z wyjątkiem stopnia w 
jakim są one konieczne aby zapewnić 
identyfikację akcjonariuszy i 
bezpieczeństwo komunikacji 
elektronicznej i które są proporcjonalne dla
zapewnienia identyfikacji.

2. Wykorzystanie środków elektronicznych 
w celu zagwarantowania akcjonariuszom 
możliwości udziału w walnym 
zgromadzeniu nie może być poddawane 
żadnym wymogom i ograniczeniom, poza 
tymi, które są konieczne aby zapewnić 
identyfikację akcjonariuszy i 
bezpieczeństwo komunikacji 
elektronicznej i które są proporcjonalne do 
tych celów.

Powyższe przepisy obowiązują bez 
uszczerbku dla wszelkich obecnych i 
przyszłych przepisów prawnych państw 
członkowskich dotyczących procedury 
decyzyjnej w spółce odnośnie
wprowadzenia lub realizacji formy 
udziału za pośrednictwem środków 
elektronicznych.

Poprawka 26
Artykuł 9 ustęp 1

Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania 
pytań dotyczących pozycji porządku obrad 
na piśmie (przesłanych za pośrednictwem 
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elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.

poczty lub środków elektronicznych) przed 
walnym zgromadzeniem.

Państwa członkowskie mogą ustalić 
konkretny termin podając określoną
liczbę dni przed walnym zgromadzeniem i 
postanowić, że spółka nie ma obowiązku 
udzielania odpowiedzi na pytania 
przedłożone po tej dacie.

Poprawka 27
Artykuł 9 ustęp 2

Emitenci odpowiadają na pytania zadane 
im przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 
środków, które podjąć mogą Państwa 
członkowskie, lub na których podjęcie 
mogą zezwolić emitentom, aby zapewnić
sprawny przebieg walnego zgromadzenia i 
jego przygotowanie oraz zachowanie 
poufności i ochronę interesów handlowych
emitentów. Uznaje się, że udzielono 
odpowiedzi, jeżeli odpowiednie informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
emitenta w formie „najczęściej 
zadawanych pytań”.

Spółka odpowiada na pytania zadane jej 
przez akcjonariuszy najpóźniej podczas 
walnego zgromadzenia przed 
głosowaniem. Prawo do zadawania pytań 
i obowiązek udzielenia odpowiedzi 
podlegają środkom, które państwo 
członkowskie podejmie lub na podjęcie 
których zezwala spółkom, aby zapewnić
odpowiednie przygotowanie walnego 
zgromadzenia oraz zachowanie poufności i 
ochronę interesów handlowych spółki lub 
przedsiębiorstw powiązanych.

Spółka nie ma obowiązku udzielać 
indywidualnych odpowiedzi na pytanie, 
jeżeli informacja, którego dotyczy została 
już udostępniona w formacie „pytania i 
odpowiedzi” na stronie internetowej 
spółki.

Państwa członkowskie mogą postanowić
że spółka odpowiada na pytania 
postawione jej przez akcjonariusza lub 
akcjonariuszy w rozsądnym terminie, 
jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze są w 
posiadaniu 1% kapitału akcyjnego spółki.

Poprawka 28
Artykuł 9 ustęp 3

Odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 udostępnia 
się wszystkim akcjonariuszom za 

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 udostępnia 
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pośrednictwem strony internetowej 
emitenta.

się wszystkim akcjonariuszom za 
pośrednictwem strony internetowej spółki
w zakresie, w jakim zawierają one nowe 
informacje o ogólnym zastosowaniu.

Poprawka 29
Artykuł 9 ustęp 3a (nowy)

3a. 3a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że ich przepisy dotyczące 
debaty i wyników głosowania podczas 
walnego zgromadzenia nie mają 
zastosowania do debat prowadzonych 
przed walnym zgromadzeniem.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka stanowi konsekwencję określenia zakresu zastosowania niniejszego 
artykułu do sytuacji przed walnym zgromadzeniem.

Poprawka 30
Artykuł 10 ustęp 1

Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w 
jego imieniu.

Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w 
jego imieniu.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące osoby, 
której można udzielić pełnomocnictwa, 
oprócz wymogu, że osoba ta musi posiadać 
zdolność prawną.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące osoby, 
której można udzielić pełnomocnictwa, 
oprócz wymogu, że osoba ta musi posiadać 
zdolność prawną.

Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy 
pełnomocnicy:

Jednakże w przypadku, gdy państwa 
członkowskie nakładają ograniczenia co 
do sposobu oddawania głosu przez 
pełnomocnika, ograniczenia te nie mogą 
wykraczać poza zakres niezbędny i 
proporcjonalny do celu przeciwdziałania 
konfliktom interesów między 
akcjonariuszem i pełnomocnikiem
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a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinną lub inną,

b) są akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad emitentem,

c) należą do kadry zarządczej emitenta lub 
jednego z akcjonariuszy sprawujących 
nad nim kontrolę.

Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego 
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

Stosunek między akcjonariuszem i 
pełnomocnikiem nie wpływa na ważność 
czynności zrealizowanych przez 
pełnomocnika wobec spółki.

Poprawka 31
Artykuł 10 ustęp 2

Osoba występująca w charakterze 
pełnomocnika może posiadać 
pełnomocnictwa więcej niż jednego 
akcjonariusza, bez ograniczeń w stosunku 
do liczby akcjonariuszy, których w taki 
sposób reprezentuje.

Osoba występująca w charakterze 
pełnomocnika może posiadać 
pełnomocnictwa więcej niż jednego 
akcjonariusza, bez ograniczeń w stosunku 
do liczby akcjonariuszy, których w taki 
sposób reprezentuje. 

Jeżeli pełnomocnik posiada 
pełnomocnictwa szeregu akcjonariuszy 
może on oddawać jednoczesne głosy za i 
przeciw uchwałom, lub wstrzymywać się 
od głosu w sprawie uchwał, zgodnie z 
instrukcjami w zakresie głosowania 
udzielonymi przez akcjonariuszy, których 
pełnomocnik reprezentuje.

Jeżeli pełnomocnik posiada 
pełnomocnictwa szeregu akcjonariuszy 
może on głosować odmiennie w imieniu 
poszczególnych akcjonariuszy.

Poprawka 32
Artykuł 10 ustęp 3

Pełnomocnik posiada te same prawa do 
zabierania głosu i zadawania pytań 
podczas walnego zgromadzenia, do 
których prawo miałby akcjonariusz 
którego pełnomocnik reprezentuje, chyba 
że otrzymał od akcjonariusza inne 

skreślony
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instrukcje.

Poprawka 33
Artykuł 11 ustęp 1

Wyznaczanie pełnomocnika oraz 
wydawanie przez akcjonariusza instrukcji 
w zakresie głosowania nie podlega żadnym 
wymogom formalnym, poza wymogami 
koniecznymi w celu identyfikacji 
akcjonariusza i pełnomocnika.

Wyznaczanie pełnomocnika oraz 
wydawanie przez akcjonariusza instrukcji 
w zakresie głosowania nie podlega żadnym 
wymogom formalnym, poza wymogami
koniecznymi w celu identyfikacji 
akcjonariusza i pełnomocnika lub w celu 
weryfikacji treści instrukcji w zakresie 
głosowania, przy czym wymogi te muszą 
być proporcjonalne w stosunku do tych 
celów.

Poprawka 34
Artykuł 11 ustęp 1a (nowy)

1a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
zarówno ustanawianie pełnomocników, 
jak i zawiadamianie o ich ustanowieniu 
spółki odbywa się na piśmie, jednakże nie 
wykluczają możliwości przekazania tych 
informacji za pośrednictwem poczty lub 
środków elektronicznych. Państwa 
członkowskie pozostawiają spółkom 
możliwość wyboru jednego środka 
przekazu.

Poprawka 35
Artykuł 11 ustęp 2

Pełnomocnicy mogą być wyznaczani za 
pomocą środków elektronicznych z 
wyjątkiem wymogów, innych niż podpis 
elektroniczny, koniecznych do 
uwierzytelnienia podmiotu udzielającego 
pełnomocnictwa i identyfikacji 
pełnomocnika.

skreślony
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Poprawka 36
Artykuł 11 ustęp 3

Wymogi nałożone na państwa 
członkowskie na mocy ust. 1 i 2 są 
proporcjonalne do zakładanych w ich 
zakresie celów.

skreślony

Uzasadnienie

Pod względem treści art. 11 ust. 3 wniosku Komisji odpowiada ust. 1 tego samego artykułu w 
projekcie sprawozdania.

Poprawka 37
Artykuł 11 ustęp 3a (nowy)

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio 
do odwołania pełnomocnictwa 
udzielonego pełnomocnikowi.

Poprawka 38
Artykuł 12 ustęp 1

Każdy akcjonariusz notowanej spółki ma
możliwość głosowania 
korespondencyjnego przed walnym 
zgromadzeniem, z wyjątkiem wymogów 
koniecznych do identyfikacji akcjonariusza 
i proporcjonalnych do tego celu.

Państwa członkowskie zezwalają spółkom 
na oferowanie swoim akcjonariuszom 
możliwości głosowania 
korespondencyjnego przed walnym 
zgromadzeniem, z wyjątkiem wymogów 
koniecznych do identyfikacji akcjonariusza 
i proporcjonalnych do tego celu.

Poprawka 39
Artykuł 12 ustęp 2

Państwa członkowskie zakazują wymogów 
i ograniczeń, które utrudniają wykonanie 
praw głosu wynikających z akcji za 
pomocą środków elektronicznych przez 
akcjonariuszy, którzy nie są obecni na 
walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem 
wymogów jakie mogą być konieczne do 
zapewnienia identyfikacji akcjonariuszy i 
bezpieczeństwa komunikacji 

skreślony
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elektronicznej i które są proporcjonalne 
do tego celu.

Uzasadnienie

Treść art. 12 ust. 2 wniosku Komisji znajduje się w art. 8 projektu sprawozdania (tam pkt 2 
nowy).

Poprawka 40
Artykuł 13

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 
na mocy ich prawa może posiadać papiery 
wartościowe w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej na rzecz 
innej osoby fizycznej lub prawnej, może 
przechowywać tego rodzaju papiery 
wartościowe na rachunkach 
indywidualnych lub wspólnych.

1. Niniejszy artykuł stosuje się do 
przypadków, w których, na mocy 
właściwego prawa, osoba fizyczna lub 
prawna działająca w imieniu innej osoby 
(zwanej dalej „klientem”) uznawana jest 
za akcjonariusza.

2. Jeżeli akcje przechowywane są na 
rachunkach wspólnych, nie zezwala się na 
wymóg ich tymczasowej rejestracji na 
rachunkach indywidualnych, aby można 
było wykonywać prawa głosu wynikające z 
tych akcji na walnym zgromadzeniu.

2. Jeżeli właściwe prawo zezwala osobie, o 
której mowa w ust. 1, na zarejestrowanie 
akcji klientów we własnym imieniu lub 
zarządzanie akcjami szeregu klientów na 
wspólnym rachunku, zakazuje się 
wymagania tymczasowej rejestracji tych 
akcji w imieniu klientów lub ich 
przeniesienia na rachunki indywidualne,
aby można było wykonywać prawa głosu 
wynikające z tych akcji na walnym 
zgromadzeniu. Państwa członkowskie 
mogą jednakże wymagać, by spółkom 
ujawniano tożsamość każdego klienta, na 
rzecz którego prawa głosu są 
wykonywane.

3. Osoby opisane w ust. 1 mogą oddawać 
głosy wynikające z posiadanych przez nie 
akcji w imieniu innej osoby fizycznej lub 
prawnej, pod warunkiem, że otrzymały 
stosowne instrukcje od innych osób lub 
podmiotów. Osoba lub podmiot 
wymienione w ust. 1 przechowują 
dokumentację otrzymanych instrukcji 
przez okres co najmniej roku.

3. W przypadku, gdy właściwe prawo 
nakłada formalne wymogi w zakresie 
upoważnienia osoby opisanej w ust. 1 do 
wykonania prawa głosu lub w zakresie 
instrukcji dotyczących głosowania, 
wymogi te nie mogą wykraczać poza 
zakres konieczny w celu identyfikacji 
akcjonariusza i pełnomocnika lub 
weryfikacji treści instrukcji dotyczących 
głosowania i wymogi muszą być 
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proporcjonalne w stosunku do tych celów.

4. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
opisana w ust. 1 posiada akcje tego 
samego emitenta na rachunku wspólnym, 
może ona oddawać głosy wynikające z 
niektórych akcji odmienne od głosów
wynikających z innych akcji.

4. Jeżeli właściwe prawo zezwala osobie 
opisanej w ust. 1 na zarejestrowanie akcji 
klientów we własnym imieniu lub 
zarządzanie akcjami szeregu klientów na 
wspólnym rachunku, może ona głosować w 
sposób odmienny w imieniu
poszczególnych akcjonariuszy.

5. W ramach odstępstwa od art. 10 ust. 1, 
ppkt trzeci osoba fizyczna lub prawna
opisana w ust. 1 posiadająca papiery 
wartościowe na rachunku wspólnym ma 
prawo udzielić pełnomocnictwa każdej
osobie, w imieniu której przechowuje 
akcje na takim rachunku lub każdej 
stronie trzeciej wyznaczonej przez tę 
osobę.

5. Osoba opisana w ust. 1 ma prawo 
udzielić pełnomocnictwa każdemu ze 
swoich klientów lub osobie trzeciej 
wyznaczonej przez klienta na inwestora-
beneficjenta.

Poprawka 41
Artykuł 14

Do celu liczenia głosów uwzględnia się 
wszystkie głosy oddane w związku z 
uchwałami przedłożonymi do 
zatwierdzenia przez walne zgromadzenie.

Do celu opublikowania wyników 
głosowania zgodnie z art. 15, spółka 
ustala w odniesieniu do każdej uchwały co 
najmniej liczbę akcji, w przypadku 
których oddano ważne głosy, kapitał 
akcyjny reprezentowany przez takie akcje, 
łączną liczbę ważnych głosów, jak również 
liczbę głosów za i przeciw każdej z uchwał 
oraz, w odpowiednich przypadkach, liczbę 
głosów wstrzymujących się.

Poprawka 42
Artykuł 15 ustęp 1

W okresie nieprzekraczającym 15 dni 
kalendarzowych po walnym zgromadzeniu 
emitent publikuje na swojej stronie 
internetowej wyniki głosowań nad każdą z 
uchwał przedstawioną podczas walnego 
zgromadzenia.

W okresie ustalonym w prawie krajowym, 
nieprzekraczającym 15 dni 
kalendarzowych po walnym zgromadzeniu 
spółka publikuje na swojej stronie 
internetowej wyniki głosowań nad każdą z 
uchwał przedstawioną podczas walnego 
zgromadzenia.
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Poprawka 43
Artykuł 15 ustęp 2

Wyniki głosowań obejmują w odniesieniu 
do każdej uchwały co najmniej liczbę 
akcji, w stosunku do których odbyło się 
głosowanie oraz procent głosów za i 
przeciw każdej z uchwał.

Wyniki głosowania obejmują w 
odniesieniu do każdej uchwały co najmniej 
liczbę akcji, w przypadku których oddano 
ważne głosy, część kapitału akcyjnego 
reprezentowanego przez takie akcje, 
łączną liczbę ważnych głosów, jak również 
liczbę głosów za i przeciw każdej z uchwał
oraz, w odpowiednich przypadkach, liczbę 
głosów wstrzymujących się.

Poprawka 44
Artykuł 16 ustęp 1 i 1a (nowy)

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[31 grudnia 2007 r.]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji teksty wymienionych przepisów i 
tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi 
przepisami i niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzą w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[...]. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekażą Komisji teksty wymienionych 
przepisów i tabelę korelacji pomiędzy 
wymienionymi przepisami i niniejszą 
dyrektywą.

Państwa członkowskie informują Komisję 
o liczbie dni, o których mowa w art. 6 ust. 
3, art. 7 ust. 3 i art. 9 ust. 1 oraz wszelkich 
zmianach w tym zakresie, a Komisja 
publikuje te informacje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka 45
Artykuł 17 ustęp 1

Z mocą od dnia określonego w art. 16 ust. 
1 do art. 17 dyrektywy 2004/109/WE 
wprowadza się następujące zmiany:

Z mocą od dnia określonego w art. 16 ust. 
1 do art. 17 dyrektywy 2004/109/WE 
wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
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“2. Emitent zapewnia, aby wszystkie 
urządzenia i informacje niezbędne do 
umożliwienia akcjonariuszom wykonania 
ich praw były dostępne w macierzystym 
państwie członkowskim i przestrzegana 
była zasada nienaruszalności danych. W
szczególności,

“2. Emitent zapewnia, aby wszystkie 
urządzenia i informacje niezbędne do 
umożliwienia akcjonariuszom wykonania 
ich praw były dostępne w macierzystym 
państwie członkowskim i przestrzegana 
była zasada nienaruszalności danych. 
Emitent w szczególności:

a) podaje informację o miejscu, terminie i 
porządku obrad zgromadzeń, łącznej 
liczbie akcji i praw głosu oraz prawach
posiadaczy do udziału w zgromadzeniach;

(i) emitent wyznacza, instytucję finansową, 
poprzez którą akcjonariusze mogą 
wykonywać swoje prawa finansowe; oraz

b) wyznacza, instytucję finansową, poprzez 
którą akcjonariusze mogą wykonywać 
swoje prawa finansowe; oraz

ii) publikuje powiadomienia lub rozsyła 
okólniki dotyczące podziału i wypłaty 
dywidend oraz emisji nowych akcji, 
zawierające również informacje dotyczące 
wszelkich działań podjętych w związku z 
przydziałem akcji, zapisami na akcje, 
anulowaniem lub konwersją akcji.”

c) publikuje powiadomienia lub rozsyła 
okólniki dotyczące podziału i wypłaty
dywidend oraz emisji nowych akcji, 
zawierające również informacje dotyczące
wszelkich działań podjętych w związku z 
przydziałem akcji, zapisami na akcje,
anulowaniem lub konwersją akcji.”

Uzasadnienie

Informacje dotyczące miejsca, terminu i porządku obrad itp. walnych zgromadzeń powinny 
pozostać w art. 17 dyrektywy w sprawie przejrzystości, aby zapewnić stosowne 
rozpowszechnianie tych informacji.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca wspiera Komisję w zamiarze ułatwienia lub umożliwienia transgranicznego 
wykonywania praw akcjonariuszy.

Poprawki dotyczą głównie ośmiu punktów.

1. Ze względu na szczególną strukturę członkostwa spółdzielnie zdecydowanie wyłącza się z 
zakresu stosowania dyrektywy.

2. W odniesieniu do terminów zawiadomień (art. 5 wniosku Komisji) wprowadza się 
rozróżnienie pomiędzy rocznym walnym zgromadzeniem a nadzwyczajnym walnym 
zgromadzeniem. Termin zawiadomienia o zgromadzeniu wynosi dwadzieścia dni, a w 
przypadku zgromadzenia nadzwyczajnego termin ten powinien być uzależniony od tego, jak 
państwa członkowskie wdrożyły art. 9 i 11 dyrektywy w sprawie ofert przejęcia (a więc 
„przynajmniej dwa tygodnie”).

3. Ponadto wprowadzono rozróżnienie pomiędzy akcjami imiennymi a akcjami na okaziciela. 
Rozróżnienie to ma wpływ w dwóch miejscach. Po pierwsze w przypadku pytania, do kogo 
powinno zostać wysłane zawiadomienie o walnym zgromadzeniu. Z reguły w przypadku akcji 
imiennych jest to bezpośrednio akcjonariusz imienny (art. 5 wniosku Komisji). Po drugie w 
przypadku akcji imiennych łatwiej jest udowodnić spełnianie wymogów uprawniających do 
miana akcjonariusza, co zgodnie z art. 7 wniosku Komisji uprawnia akcjonariusza do 
głosowania w trakcie walnego zgromadzenia. W ten sposób data dla akcji imiennych 
wymagana w art. 7 wniosku Komisji może zostać zbliżona do terminu walnego zgromadzenia 
bardziej niż w przypadku akcji na okaziciela.

4. Ponadto w celu zawiadomienia o walnym zgromadzeniu należy wykorzystać przewidziany 
w art. 21 ust. 2 dyrektywy w sprawie przejrzystości „urzędowo ustanowiony system” w takim 
stopniu, aby zawiadomienie o walnym zgromadzeniu mogło także zostać opublikowane za 
pomocą tego mechanizmu (patrz poprawka do art. 5 wniosku Komisji).

5. W odniesieniu do prawa do zadawania pytań zawartego we wniosku Komisji (art. 9) 
proponuje się, aby przedsiębiorstwa najpóźniej na walnym zgromadzeniu musiały udzielić 
odpowiedzi na pytania zadane przed nim. Na pytania zadawane przez posiadaczy lub 
posiadacza jednego procenta kapitału akcyjnego należy udzielić odpowiedzi w stosownym 
terminie niezależnie od walnego zgromadzenia (kwalifikowane prawo do zadawania pytań); 
przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za udzielenie odpowiedzi na owe
„kwalifikowane” pytania. Ponadto ewentualnych praw do kwestionowania nie należy 
rozszerzać na pytania zadawane przed walnym zgromadzeniem.

6. Należy ułatwić lub umożliwić głosowanie przez pełnomocnika (art. 10). Osobie 
pełnomocnika można postawić tylko wymóg posiadania zdolności prawnej; w odniesieniu do 
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika państwa członkowskie powinny móc 
stworzyć lub utrzymać tylko takie przepisy, których zadaniem jest unikanie konfliktu 
interesów pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem. Ewentualne przepisy muszą być 
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niezbędne i proporcjonalne. Błąd w wewnętrznym stosunku pomiędzy akcjonariuszem a jego 
pełnomocnikiem zdecydowanie nie ma wpływu na stosunek zewnętrzny do przedsiębiorstwa.

7. Podobnie jak w przypadku wykonywania praw akcjonariuszy przez pełnomocników należy 
także ułatwić wykonywanie praw akcjonariuszy przez pośredników. W celu sprostania 
potrzebie przejrzystości państwa członkowskie powinny móc ustanowić przepisy, za pomocą 
których ujawniana będzie tożsamość osób, za które wykonywane są prawa do głosowania 
(„client”).

8. W sprawozdaniu przewiduje się również, aby zmiana art. 17 dyrektywy w sprawie 
przejrzystości nie była posunięta tak daleko jak w art. 17 wniosku Komisji. Informacje 
zawarte w art. 17 ust. 1 lit. a) dyrektywy w sprawie przejrzystości (m. in. dotyczące miejsca, 
czasu i porządku obrad walnego zgromadzenia) powinny nadal pozostać zawarte w 
dyrektywie w sprawie przejrzystości. Wymogi niniejszej dyrektywy i dyrektywy w sprawie 
przejrzystości uzupełniają się, lecz nie wykluczają się wzajemnie. Art. 17 dyrektywy w 
sprawie przejrzystości służy przynajmniej temu, aby akcjonariuszom zamieszkałym na 
miejscu zapewnić łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji.


