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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní hlasovacích práv 
akcionárov spoločností, ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte a ktorých akcie sú 
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2004/109/ES
(KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0685)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C6-0000/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a 
menové veci (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4a (nové)

(4a) Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na právo domovského 
členského štátu uložiť emitentovi 
povinnosť zverejniť okrem toho v tlači 
čiastočné alebo úplné informácie pre 
akcionárov.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie je potrebné na to, aby sa zdôraznilo spojenie medzi touto smernicou 
a smernicou o transparentnosti, pokiaľ ide o šírenie informácií.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 1 odsek 1

Táto smernica stanovuje požiadavky 
týkajúce sa vykonávania hlasovacích práv 
na valných zhromaždeniach tých 
emitentov, ktorí majú svoje sídlo v
členskom štáte a ktorých akcie sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu.

1. Táto smernica stanovuje požiadavky 
týkajúce sa vykonávania určitých práv 
akcionárov spojených s hlasovacími 
akciami (ďalej len „akcie“) na valných 
zhromaždeniach spoločností, ktoré sú 
založené podľa práva členského štátu
a ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie 
na regulovanom trhu nachádzajúcom sa 
alebo pôsobiacom v členskom štáte.

Táto smernica sa nevzťahuje na družstvá.

Odôvodnenie

Ustanovenia tejto smernice sa pre družstvá nehodia, a to ani vtedy, keď tieto vydávajú akcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1 odsek 1a (nový)

(1a) Členský štát oprávnený riadiť 
záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, je ten členský štát, v ktorom je 
podnik registrovaný, pričom odkazy na 
„rozhodné právo“ znamenajú odkazy na 
právo tohto členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1 odsek 2

Členské štáty môžu oslobodiť od 
uplatňovania tejto smernice tých 
emitentov, ktorí sú:

2. Členské štáty môžu oslobodiť od 
uplatňovania tejto smernice tieto druhy 
spoločností:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 bod a

(a) „emitentom“ právnická osoba, ktorá sa 
riadi verejným alebo súkromným právom 
vrátane štátu, ktorého akcie sú prijaté na 
obchodovanie na regulovanom trhu;

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Pojem „emitent“ je nahradený pojmom „spoločnosť“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2 bod c

(c) „akcionárom“ akákoľvek fyzická alebo
právnická osoba, ktorá sa riadi verejným 
alebo súkromným právom a ktorá drží:
 i) akcie emitenta vo vlastnom mene a na 

vlastnom účte;
 ii) akcie emitenta vo vlastnom mene, ale 

na účte inej fyzickej alebo právnickej 
osoby;

(c) „akcionárom“ fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá má na základe rozhodného 
práva nárok voči spoločnosti vykonávať 
práva spojené s akciami;

Odôvodnenie

Cieľom tejto definície je jednoducho odzrkadliť súčasnú situáciu v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 bod d

(d) „úverovou inštitúciou“ podnik, ako je 
definovaný v článku 1 ods. 1 písm. a) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/12/ES;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 bod e

(e) „splnomocnením“ oprávnenie fyzickej 
alebo právnickej osoby od akcionára na 
vykonávanie niektorých alebo všetkých 
práv tohto akcionára na valnom 
zhromaždení v jeho alebo jej mene a na 
jeho alebo jej účet;

(e) „splnomocnením“ splnomocnenie
fyzickej alebo právnickej osoby 
akcionárom na vykonávanie niektorých 
alebo všetkých práv tohto akcionára na 
valnom zhromaždení v mene akcionára;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 bod f

(f) „súhrnným spoločným účtom“ účet vypúšťa sa
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cenných papierov, na ktorom môžu byť 
cenné papiere držané v mene rôznych 
fyzických alebo právnických osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3

Členské štáty môžu uvaliť na emitentov so 
sídlom na území týchto štátov prísnejšie 
požiadavky, než sú stanovené v tejto 
smernici.

Členské štáty môžu uvaliť na spoločnosti
prísnejšie požiadavky, než sú stanovené 
v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4

Emitent zabezpečí, aby sa zaobchádzalo 
rovnako so všetkými akcionármi, ktorí 
majú rovnaké postavenie pokiaľ ide o 
účasť a hlasovanie na valných 
zhromaždeniach.

Spoločnosť zabezpečí, aby sa 
zaobchádzalo rovnako so všetkými 
akcionármi, ktorí majú rovnaké postavenie,
pokiaľ ide o účasť a hlasovanie na valných 
zhromaždeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 4 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/25/ES,  každú pozvánku, ktorou sa 
prvýkrát zvoláva valné zhromaždenie, 
zasiela emitent najmenej 30 dní pred 
konaním valného zhromaždenia.

Počet dní, ktoré musia uplynúť medzi 
dátumom prvého zvolania výročného 
valného zhromaždenia a dátumom 
konania zhromaždenia, nesmie byť menší 
ako 20 kalendárnych dní.

V prípade všetkých ostatných valných 
zhromaždení musí uplynúť najmenej 
toľko dní, koľko je stanovené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ktorými sa implementujú čl. 9 ods. 4 a čl.
11 ods. 4 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/25/ES.

Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie 
požiadavky týkajúce sa oznamovania 
alebo zverejňovania stanovené členským 
štátom, spoločnosť rozošle pozvánku 
zaregistrovaným akcionárom alebo 
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sprostredkovateľovi, ktorý od spoločnosti 
prevzal povinnosť postúpiť pozvánku 
akcionárovi.  Členské štáty môžu tiež 
stanoviť, že okrem existujúcich 
vnútroštátnych požiadaviek týkajúcich sa 
oznamovania môže spoločnosť zaslať 
pozvánku aj na úradne určený 
mechanizmus centrálneho archivovania 
uvedený v článku 21 ods. 2 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/109/ES.

Odôvodnenie

Považujeme za užitočné rozlišovať medzi výročnými valnými zhromaždeniami 
a mimoriadnymi valnými zhromaždeniami, pričom predpisy členských štátov týkajúce sa 
mimoriadnych valných zhromaždení v prípade prevzatia by sa mali uplatňovať na všetky iné 
mimoriadne zhromaždenia, aby sa predišlo existencii príliš veľkého počtu rozdielnych 
predpisov o lehotách. Predpisy týkajúce sa adresátov by mali byť upravené v závislosti od 
rozličných druhov akcií (akcie na doručiteľa, akcie na meno). Posledná veta by mala 
motivovať členské štáty k tomu, aby využívali mechanizmy centrálneho archivovania uvedené 
v smernici o transparentnosti bez toho, aby menili existujúce vnútroštátne predpisy a politiky 
týkajúce sa šírenia informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 odsek 2

Pozvánka uvedená v odseku 1 obsahuje 
aspoň:

Pozvánka uvedená v odseku 1 obsahuje 
aspoň:

a) presné uvedenie miesta, dátumu a
hodiny konania valného zhromaždenia a 
programu rokovania valného 
zhromaždenia;

a) presné uvedenie miesta, dátumu a 
hodiny konania valného zhromaždenia, ako 
aj programu rokovania valného 
zhromaždenia;

b) zrozumiteľný a presný opis postupov, 
ktoré musia akcionári dodržať, aby sa 
mohli zúčastniť a hlasovať na valnom 
zhromaždení, vrátane informácií o 
použitom rozhodujúcom dni;

b) zrozumiteľný a presný opis postupov, 
ktoré musia akcionári dodržať, aby sa 
mohli zúčastniť a hlasovať na valnom 
zhromaždení, vrátane informácií 
o použitom rozhodujúcom dni alebo 
dňoch v zmysle článku 7 ods. 2, pokiaľ sú 
stanovené, a o dňoch uvedených v článku 
6 ods. 3 a článku 9 ods. 1. V pozvánke 
môže byť prípadne uvedené, kde možno 
tieto informácie získať.



PR\619849SK.doc 10/24 PE 374.442v01-00

SK

c) zrozumiteľný a presný opis 
prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa 
môžu akcionári zúčastniť na valnom 
zhromaždení a hlasovať na ňom.
V pozvánke môže byť prípadne uvedené 
miesto, kde možno tieto informácie získať;

c) zrozumiteľný a presný opis postupu, 
prostredníctvom ktorého sa môžu akcionári 
zúčastniť na valnom zhromaždení 
a hlasovať na ňom. V pozvánke môže byť 
prípadne uvedené miesto, kde možno tieto 
informácie získať;

d) informácie, kde a ako možno získať 
úplné a neskrátené znenie rozhodnutí a 
dokumentov určených na predloženie na 
schválenie valným zhromaždením;

d) informácie, kde a ako možno získať 
úplné a neskrátené znenie návrhov 
uznesení a dokumentov uvedených 
v odseku 3 bod c);

e) uvedenie internetovej stránky, na ktorej 
budú zverejnené informácie uvedené v 
odseku 3.

e) adresu internetovej stránky, na ktorej 
budú sprístupnené informácie uvedené 
v odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 odsek 3 úvodné znenie

V rámci lehoty ustanovenej v odseku 1
emitent zverejní na internetových
stránkach aspoň tieto informácie:

Po nepretržitú dobu najmenej dvadsiatich 
dvoch kalendárnych dní, ktorá trvá do 
dňa konania valného zhromaždenia 
vrátane, spoločnosť zverejňuje na svojej
internetovej stránke aspoň tieto 
informácie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 3 bod c

znenie rozhodnutí a dokumentov 
uvedených v odseku 2 bod d);

návrh predložený správnym, riadiacim či 
dozorným orgánom alebo iným 
príslušným orgánom na každé uznesenie, 
ktoré sa má prijať na valnom 
zhromaždení, a dokumenty, ktoré sa 
k nemu majú predložiť;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 odsek 3 bod c a (nový)

c a) návrh uznesenia, ktorý pripravil 
niektorý z akcionárov pred valným 
zhromaždením;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
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Článok 5 odsek 3 pododsek 2

Okrem formulárov ustanovených v bode 
d) sa internetovej stránke uvedie, kde a 
ako možno tieto formuláre dostať.

Namiesto sprístupnenia formulárov 
uvedených v bode d) na internete môže 
spoločnosť na stránke uviesť, kde a ako 
možno tieto formuláre dostať v papierovej 
podobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 6 odsek 1

1. Akcionári konajúci individuálne alebo 
kolektívne majú právo pridať body do 
programu rokovania valného zhromaždenia 
a predložiť návrhy rozhodnutí na valnom
zhromaždení.

Členské štáty zabezpečia, aby akcionári
konajúci individuálne alebo kolektívne

(a) mali právo pridať body do programu 
rokovania ďalšieho valného zhromaždenia 
alebo žiadať, aby ich pridala spoločnosť, 
a 

(b) mali právo predložiť návrhy uznesení
k bodom, ktoré sú alebo majú byť 
zahrnuté do programu rokovania valného 
zhromaždenia.

Tieto práva sa vykonávajú v písomnej 
podobe (podanie poštou alebo 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 6 odsek 2

Ak je právo pridať body do programu 
rokovania valného zhromaždenia a 
predložiť návrhy rozhodnutí na valnom 
zhromaždení podmienené tým, že 
príslušný(-í) akcionár(i) vlastní(-ia) 
minimálny balík akcií zo základného 
imania emitenta, tento balík akcií 
nepresahuje hodnotu 5 % zo základného 
imania emitenta alebo nominálnu 
hodnotu 10 miliónov EUR, podľa toho, 
ktorá hodnota je nižšia.

Ak je niektoré z práv uvedených v odseku 
1 podmienené tým, že príslušný(-í) 
akcionár(i) vlastní(-ia) minimálny balík 
akcií spoločnosti, tento balík akcií 
nepresahuje hodnotu 5 % zo základného 
imania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 6 odsek 3

Práva uvedené v odseku 1 sa vykonávajú 
v dostatočnom časovom predstihu pred 
konaním valného zhromaždenia, aby bol 
akcionárom umožnený prístup 
k zmenenému programu rokovania 
valného zhromaždenia alebo návrhom 
rozhodnutí pred konaním valného 
zhromaždenia.

Každý členský štát na základe 
konkrétneho počtu dní predchádzajúcich 
valnému zhromaždeniu stanoví jednotný 
dátum, do ktorého môžu akcionári 
vykonávať práva uvedené v odseku 1a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 6 odsek 3a (nový)

Členské štáty zabezpečia, aby spoločnosť 
v prípade, keď vykonávanie práv 
uvedených v odseku 1a znamená zmenu 
programu rokovania valného 
zhromaždenia už oznámeného 
akcionárom, zverejnila zmenený program 
rokovania rovnakým spôsobom ako 
predošlý program v dostatočnom časovom 
predstihu pred použitým rozhodujúcim 
dňom v zmysle článku 7 ods. 2, alebo 
v prípade, keď sa žiadny rozhodujúci deň 
neuplatňuje, v dostatočnom časovom 
predstihu pred dátumom konania valného 
zhromaždenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 7 odsek 2

Právo zúčastniť sa a hlasovať na valnom 
zhromaždení akéhokoľvek emitenta môže 
podliehať podmienke, aby fyzická alebo 
právnická osoba preukázala k určitému 
dátumu pred konaním príslušného valného 
zhromaždenia, že môže vystupovať ako 
akcionár.
Toto preukázanie môže podliehať len 
takým podmienkam, ktoré sú nevyhnutné 
na zistenie totožnosti akcionárov a v 
takom rozsahu, v ktorom sú primerané na 
zistenie totožnosti.

Členské štáty môžu zakázať akcionárom , 
alebo umožniť spoločnostiam, aby im 
zakázali, zúčastniť sa na valnom 
zhromaždení a hlasovať v súvislosti 
s akýmikoľvek akciami, ktorých sú 
držiteľmi, ak nie sú akcionármi 
ku konkrétnemu dátumu pred konaním 
valného zhromaždenia („rozhodujúci 
deň“). Rozhodujúci deň môže byť iný pre 
držiteľov akcií na doručiteľa a iný pre 
držiteľov akcií na meno.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 7 odsek 3

Dátum uvedený v prvom pododseku 
odseku 2 stanoví každý členský štát pre 
konania valných zhromaždení emitentov 
so sídlom v tomto členskom štáte.
Tento dátum však nie je skôr než 30 
kalendárnych dní pred konaním valného 
zhromaždenia.
Každý členský štát oznámi stanovený 
dátum Komisii, ktorá tieto dátumy 
uverejní v Úradnom vestníku Európskej 
únie.

Každý členský štát, ktorého vnútroštátne 
právne predpisy stanovujú rozhodujúci 
deň alebo so zreteľom na druhý pododsek 
odseku 2 rozličné rozhodujúce dni, 
zabezpečí, aby sa na všetky spoločnosti 
vzťahoval jednotný rozhodujúci deň.
Rozhodujúci deň bude stanovený na  
základe určitého počtu dní, ktoré musia 
uplynúť medzi rozhodujúcim dňom 
a dátumom konania valného 
zhromaždenia, na ktorý sa tento vzťahuje, 
pričom od dátumu zvolania zhromaždenia 
do rozhodujúceho dňa musí uplynúť 
najmenej šesť kalendárnych dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 7 odsek 3a (nový)

3a. Preukázanie, že osoba môže 
vystupovať ako akcionár, môže podliehať 
len takým podmienkam, ktoré sú 
nevyhnutné na zistenie totožnosti 
akcionárov a v takom rozsahu, v ktorom 
sú na tento cieľ primerané.

Odôvodnenie

Toto je bývalý článok 7 odsek 2 pododsek 2 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 8

Členské štáty nezakazujú účasť
akcionárov na valnom zhromaždení 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov.

1. Členské štáty umožnia spoločnostiam, 
aby svojim akcionárom ponúkli 
akúkoľvek formu vykonávania 
hlasovacích práv na valnom zhromaždení 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov, konkrétne niektorú alebo 
všetky nasledujúce formy účasti:

a) prenos valného zhromaždenia 
v reálnom čase;
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b) obojsmernú komunikáciu v reálnom 
čase, ktorá akcionárom umožní zo 
vzdialeného miesta zapájať sa do valného 
zhromaždenia;
c) mechanizmus odovzdávania hlasov, a 
to pred valným zhromaždením alebo počas 
neho, bez nutnosti vymenovať 
splnomocnenca, ktorý je fyzicky prítomný 
na valnom zhromaždení.

Požiadavky a obmedzenia, ktoré bránia 
alebo by bránili v účasti akcionárov na 
valnom zhromaždení prostredníctvom 
elektronických prostriedkov sú zakázané, 
okrem prípadov, keď sú nevyhnutné na 
zistenie totožnosti akcionárov a 
bezpečnosti elektronickej komunikácie a 
primerané na zistenie totožnosti.

2. Používanie elektronických prostriedkov 
za účelom umožniť akcionárom účasť na 
valnom zhromaždení nepodlieha iným 
požiadavkám a obmedzeniam ako tým, 
ktoré sú nevyhnutné na zistenie totožnosti 
akcionárov a zaistenie bezpečnosti 
elektronickej komunikácie a ktoré sú
primerané týmto cieľom.
Týmto nie sú dotknuté žiadne predpisy, 
ktoré členské štáty prijali alebo môžu 
prijať v súvislosti s procesom 
rozhodovania v rámci spoločnosti 
o zavedení či uplatňovaní akejkoľvek 
formy účasti prostredníctvom 
elektronických prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 1

Akcionári majú právo klásť otázky ústne 
na valnom zhromaždení a/alebo v 
písomnej alebo elektronickej forme pred 
konaním valného zhromaždenia.

Každý akcionár má právo klásť písomné 
otázky k bodom programu (doručené 
poštou alebo elektronickými prostriedkami
pred konaním valného zhromaždenia.

Členské štáty môžu stanoviť jednotný 
dátum s udaním konkrétneho počtu dní 
pred valným zhromaždením a môžu tiež 
ustanoviť, že spoločnosť nie je povinná 
odpovedať na otázky doručené po tomto 
termíne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 9 odsek 2

Emitenti odpovedajú na otázky položené 
akcionármi s výhradou opatrení, ktoré 

Spoločnosť odpovedá na otázky položené 
akcionármi najneskôr na  valnom 
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môžu členské štáty prijať, alebo dovoliť 
emitentom, aby ich prijali, s cieľom 
zabezpečiť riadny priebeh rokovania
valného zhromaždenia a ich prípravu ako 
aj ochranu dôvernosti a obchodných 
záujmov emitentov. Odpoveď sa považuje 
za poskytnutú, ak sú príslušné informácie 
dostupné na internetovej stránke emitenta 
vo forme „Často kladené otázky“.

zhromaždení pred hlasovaním. Právo 
klásť otázky a povinnosť odpovedať na 
ne podliehajú opatreniam, ktoré môžu 
členské štáty prijať, alebo umožniť 
spoločnostiam, aby ich prijali, na 
zabezpečenie riadnej prípravy valného 
zhromaždenia a ochranu dôvernosti a 
podnikateľských záujmov spoločnosti 
alebo príbuzných podnikov.

Spoločnosť nie je povinná odpovedať 
jednotlivo na otázku, ak je už požadovaná 
informácia dostupná vo forme otázok a 
odpovedí na internetovej stránke 
spoločnosti.

Členské štáty môžu ustanoviť, že 
spoločnosť bude odpovedať na otázky 
položené akcionárom alebo akcionármi v 
primeranej lehote, ak akcionár alebo 
akcionári vlastnia 1% základného imania 
spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 3

Odpovede na otázky akcionárov uvedené v 
odseku 1 sú dostupné všetkým akcionárom 
na internetovej stránke emitenta.

Členské štáty môžu ustanoviť, že 
odpovede  na otázky akcionárov uvedené v 
odseku 1 sú dostupné všetkým 
akcionárom na internetovej stránke 
spoločnosti do tej miery, pokiaľ 
predstavujú nové informácie všeobecného 
významu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 9 odsek 3a (nový)

3a. Členské štáty môžu ustanoviť, že 
ich pravidlá týkajúce sa diskusie a 
výsledkov hlasovania na valnom 
zhromaždení neplatia pre diskusie pred 
valným zhromaždením.
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Odôvodnenie

Tento odsek vyplýva z definície rozsahu pôsobnosti tohto článku pre situáciu pred valným 
zhromaždením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 10 odsek 1

Každý akcionár má právo menovať
akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú 
osobu za splnomocnenca, aby sa v jeho 
mene zúčastnila a hlasovala na valnom 
zhromaždení.

Každý akcionár má právo menovať 
akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú 
osobu za splnomocnenca, aby sa v jeho 
mene zúčastnila a hlasovala na valnom 
zhromaždení.

Pokiaľ ide o osobu, ktorá môže 
vystupovať ako splnomocnenec, 
neexistujú žiadne iné obmedzenia okrem 
požiadavky, aby táto osoba mala právnu 
spôsobilosť.

Pokiaľ ide o osobu, ktorá môže 
vystupovať ako splnomocnenec, 
neexistujú žiadne iné obmedzenia okrem 
požiadavky, aby táto osoba mala právnu 
spôsobilosť.

Členské štáty však môžu obmedziť právo 
splnomocnencov vykonávať hlasovacie 
práva podľa vlastného uváženia vtedy, 
keď:

Ak však členské štáty obmedzia spôsob, 
ktorým môže splnomocnenec vykonávať 
hlasovacie práva, takéto obmedzenia 
nebudú presahovať nutné a primerané 
opatrenia na riešenie konfliktu záujmov 
medzi akcionárom a splnomocnencom.

a) sú v obchodnom, príbuzenskom alebo 
inom vzťahu s emitentom,
b) sú majoritným akcionárom emitenta,
c) sú členmi manažmentu emitenta alebo 
jedným z jeho majoritných akcionárov.
Akcionár môže menovať iba jednu osobu 
vystupujúcu ako jeho splnomocnenec na 
akomkoľvek valnom zhromaždení.

Vzťah medzi akcionárom a 
splnomocnencom neovplyvní platnosť 
úkonov, ktoré vykonal splnomocnenec 
vzhľadom k spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 10 odsek 2

Osoba vystupujúca ako splnomocnenec 
môže zastupovať viac ako jedného 
akcionára bez obmedzenia pokiaľ ide o 

Osoba vystupujúca ako splnomocnenec 
môže zastupovať viac ako jedného 
akcionára bez obmedzenia pokiaľ ide o 
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počet akcionárov, ktorí sú takto zastúpení.

Ak splnomocnenec zastupuje niekoľkých 
akcionárov, môže odovzdať kolidujúce
hlasy v prospech rozhodnutia alebo proti 
nemu a/alebo sa zdržať hlasovania za 
takéto rozhodnutie podľa príkazov na 
hlasovanie od akcionárov, ktorých 
zastupuje.

počet akcionárov, ktorí sú takto zastúpení.

Ak splnomocnenec zastupuje niekoľkých 
akcionárov, nemožno mu zabrániť v 
odovzdaní hlasov v prospech určitého 
akcionára odlišne od hlasovania v 
prospech iného akcionára.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 10 odsek 3

Splnomocnenec má rovnaké práva 
vyjadriť svoj názor a klásť otázky na 
valnom zhromaždení ako práva, ktoré by 
bol oprávnený vykonávať akcionár, 
ktorého zastupuje, pokiaľ mu akcionár 
neudelí iné príkazy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 11 odsek 1

Menovanie splnomocnencov a udelenie 
príkazov na hlasovanie od akcionára
splnomocnencovi nepodlieha iným 
formálnym požiadavkám, než tým, ktoré 
môžu byť striktne nevyhnutné na zistenie 
totožnosti akcionára a splnomocnenca.

Menovanie splnomocnencov a udelenie 
príkazov na hlasovanie splnomocnencovi 
nepodlieha iným formálnym požiadavkám, 
než tým, ktoré sú nevyhnutné na zistenie 
totožnosti akcionára a splnomocnenca, 
alebo prípadne na overenie obsahu 
pokynov na hlasovanie, pokiaľ sú tieto 
požiadavky primerané týmto cieľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 11 odsek 1a (nový)

1a. Členské štáty zabezpečia, aby 
splnomocnenci mohli byť vymenovaní iba 
písomnou formou, pričom o vymenovaní 
bude spoločnosť upovedomená tiež 
písomne, ale nevylučujú ani podanie 
návrhu poštou alebo elektronickými 
prostriedkami.  Členské štáty ponechajú 
spoločnostiam možnosť zvoliť si jednotný 
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spôsob podávania návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 11 odsek 2

Splnomocnenci môžu byť menovaní 
prostredníctvom elektronických 
prostriedkov pokiaľ sú dodržané iné 
požiadavky než sú požiadavky na 
elektronický podpis, ktoré môžu byť 
striktne nevyhnutné na zistenie totožnosti 
splnomocnenca a overenie totožnosti 
osoby, ktorá ho menovala.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 11 odsek 3

Požiadavky uložené členskými štátmi 
podľa odsekov 1 a 2 sú primerané svojim 
cieľom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Článok 11 ods. 3 návrhu Komisie sa obsahovo odráža v ods. 1 toho istého článku 11 návrhu 
správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 11 odsek 3a (nový)

Tieto ustanovenia platia primerane pre 
zrušenie menovania splnomocnenca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 12 odsek 1

Každý akcionár kótovanej spoločnosti 
môže voliť prostredníctvom pošty pred 
začatím konania valného zhromaždenia, 
pokiaľ sú dodržané požiadavky, ktoré 
môžu byť nevyhnutné na zistenie 
totožnosti akcionára a sú primerané tomuto 
cieľu.

Členské štáty umožnia spoločnostiam 
ponúknuť svojim akcionárom možnosť 
voliť prostredníctvom pošty pred začatím 
konania valného zhromaždenia, pokiaľ sú 
dodržané požiadavky, ktoré sú nevyhnutné 
na zistenie totožnosti akcionára a sú 
primerané tomuto cieľu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 12 odsek 2

Členské štáty zakazujú požiadavky a 
obmedzenia, ktoré bránia akcionárom vo 
vykonávaní hlasovacích práv spojených s 
akciami prostredníctvom elektronických 
prostriedkov bez ich fyzickej účasti bez 
fyzickej účasti na valnom zhromaždení s 
výnimkou prípadov, keď môžu byť takéto 
požiadavky nevyhnutné na zistenie 
totožnosti akcionára a bezpečnosti 
elektronickej komunikácie a sú primerané 
tomuto cieľu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Obsah článku 12 bodu 2 návrhu Komisie sa objavuje v článku 8 návrhu správy (tam ide o bod 
2 nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 13

1. Členské štáty zabezpečia, aby každá 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže 
podľa práva týchto štátov počas 
obchodnej činnosti držať cenné papiere 
na účte inej fyzickej alebo právnickej 
osoby, môže tieto cenné papiere držať 
buď na individuálnych, alebo súhrnných 
spoločných účtoch.

1. Tento článok sa uplatňuje v prípadoch, 
keď je v súlade s platnými právnymi 
predpismi fyzická alebo právnická osoba 
konajúca v mene inej osoby (ďalej ako 
„klient”) uznaná za akcionára.

2. Ak sú akcie držané na súhrnných 
spoločných účtoch, nie je povolené 
vyžadovať, aby boli dočasne 
zaregistrované na individuálnych účtoch, 
s cieľom umožniť vykonávanie 
hlasovacích práv spojených s týmito 
akciami na valnom zhromaždení.

2. Ak platné právne predpisy povoľujú 
osobe uvedenej v odseku 1 registrovať 
akcie klientov vo vlastnom mene alebo 
spravovať akcie viacerých klientov na 
združenom účte, je zakázané vyžadovať, 
aby boli tieto akcie dočasne zaregistrované 
na mená klientov alebo prevedené na 
individuálne účty, s cieľom umožniť 
vykonávanie hlasovacích práv spojených s 
týmito akciami na valnom zhromaždení.
Členské štáty však môžu požadovať, aby 
bola spoločnosti odhalená totožnosť 
každého klienta, ktorého hlasovacie práva 
sa vykonávajú.
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3. Osobám uvedeným v odseku 1 sa 
nebráni v odovzdávaní hlasov spojených s 
akciami, ktoré držia na účte inej fyzickej 
alebo právnickej osoby, okrem prípadov, 
keď osobám uvedeným v odseku 1 iné 
fyzické alebo právnické osoby udelili 
príkazy takto konať. Fyzická alebo 
právnická osoba uvedená v odseku 1 vedie 
záznamy o takýchto príkazoch počas doby 
aspoň jedného roka.

3. Ak príslušné právne predpisy 
nariaďujú formálne požiadavky na 
splnomocnenie osoby uvedenej v odseku 1
na vykonávanie hlasovacích práv alebo na 
pokyny pri hlasovaní, nepresiahnu takéto 
formálne požiadavky opatrenia 
nevyhnutné na zistenie totožnosti klienta 
alebo overenie obsahu pokynov na 
hlasovanie, a budú primerané týmto 
cieľom.

4. Ak fyzická alebo právnická osoba
uvedená v odseku 1 drží akcie rovnakého 
emitenta na súhrnnom spoločnom účte, je 
povolené odovzdať hlasy spojené s 
niektorými akciami odlišne od hlasov
spojených s ostatnými akciami.

4. Ak príslušné právne predpisy umožňujú 
osobe uvedenej v odseku 1 zaregistrovať 
akcie klientov vo vlastnom mene, alebo 
spravovať akcie viacerých klientov na 
združenom účte, tejto osobe nemožno 
zabraňovať  v odovzdaní hlasov v mene 
určitého klienta odlišne od hlasov
odovzdaných v mene iného klienta.

5. Odchylne od článku 10 ods. 1 tretí 
pododsek, fyzická alebo právnická osoba
uvedená v odseku 1, ktorá drží akcie na 
súhrnnom spoločnom účte má právo 
splnomocniť každú osobu, v mene ktorej 
drží akcie na tomto účte, alebo tretiu 
stranu menovanú takouto osobou.

5. Osoba uvedená v odseku 1 má právo 
udeliť splnomocnenie každého svojho 
klienta alebo akúkoľvek tretiu osobu, 
ktorú klient označí za prospešného  
investora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 14

Na účely spočítania hlasov sa 
započítavajú všetky odovzdané hlasy v 
súvislosti s akýmkoľvek rozhodnutím 
predloženým na schválenie valným 
zhromaždením.

Na účely zverejnenia výsledkov 
hlasovania v súlade s článkom 15 určí 
spoločnosť pre každé rozhodnutie 
prinajmenšom počet akcií, pre ktoré boli 
odovzdané platné hlasy, podiel na 
základnom imaní, ktorý predstavujú tieto 
akcie, celkový počet odovzdaných 
platných hlasov a počet hlasov za a proti 
každému rozhodnutiu a prípadne počet 
zdržaných hlasov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 15 odsek 1
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1. Do 15 kalendárnych dní po skončení 
valného zhromaždenia emitent zverejní na 
svojej internetovej stránke výsledky 
hlasovania o každom rozhodnutí 
predloženom na valnom zhromaždení.

Do lehoty stanovenej vnútroštátnym 
zákonom, ktorá neprekročí 15 
kalendárnych dní od skončenia valného 
zhromaždenia, spoločnosť zverejní na 
svojej internetovej stránke výsledky 
hlasovania o každom rozhodnutí 
predloženom na valnom zhromaždení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 15 odsek 2

Výsledky hlasovania o každom rozhodnutí 
zahŕňajú aspoň počet akcií, v súvislosti s 
ktorými sa hlasovanie konalo, a percento
hlasov odovzdaných v prospech každého 
rozhodnutia alebo proti nemu.

Výsledky hlasovania o každom rozhodnutí 
zahŕňajú aspoň počet akcií, pre ktoré boli 
odovzdané platné hlasy, podiel na 
základnom imaní, ktorý predstavujú tieto 
akcie, celkový počet platných 
odovzdaných hlasov, ako aj počet hlasov 
odovzdaných v prospech každého 
rozhodnutia alebo proti nemu a prípadne 
počet zdržaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 16 odsek 1 a 1a (nový)

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou do najneskôr do [31. decembra 
2007]. Bezodkladne oznámia Komisii 
znenie týchto ustanovení a korelačnú 
tabuľku medzi týmito ustanoveniami a 
ustanoveniami tejto smernice.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [...]. Bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení 
a korelačnú tabuľku medzi týmito 
ustanoveniami a ustanoveniami tejto 
smernice.

Členské štáty oznámia Komisii počet dní 
určených v článku 6  ods. 3, 7 ods. 3 a 9 
ods. 1 a všetky ich následné zmeny a 
Komisia tieto informácie uverejní v 
Úradnom vestníku Európskej únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 17 odsek 1

S účinnosťou od dátumu stanoveného v 
prvom odseku článku 16 ods. 1 sa týmto 
článok 17 smernice 2004/109/ES mení a 
dopĺňa takto:

S účinnosťou od dátumu stanoveného v 
prvom odseku článku 16 ods. 1 sa týmto 
článok 17 smernice 2004/109/ES mení a 
dopĺňa takto:

1. Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Emitent zabezpečí, aby všetky 
prostriedky a informácie potrebné na to, 
aby sa držiteľom akcií umožnil výkon ich 
hlasovacích práv, boli k dispozícii v 
domovskom členskom štáte a aby sa 
zachovala celistvosť údajov. Emitent 
predovšetkým:

1. Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Emitent zabezpečí, aby všetky 
prostriedky a informácie potrebné na to, 
aby sa držiteľom akcií umožnil výkon ich 
hlasovacích práv, boli k dispozícii v 
domovskom členskom štáte a aby sa 
zachovala celistvosť údajov. Emitent 
predovšetkým:

a) poskytne informácie o mieste, čase a 
programe valných zhromaždení, celkovom 
počte hlasov, hlasovacích právach a 
právach akcionárov zúčastniť sa na 
valných zhromaždeniach;

i) určí za svojho zástupcu finančnú 
inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu 
akcionári vykonávať svoje finančné práva;
a

b) určí za svojho zástupcu finančnú 
inštitúciu, prostredníctvom ktorej môžu 
akcionári vykonávať svoje finančné práva;  
a

ii) zverejní oznámenia alebo rozošle 
obežníky týkajúce sa rozdelenia a platieb 
dividend a emisií nových akcií vrátane 
informácií o všetkých úpravách týkajúcich 
sa rozdelenia, upisovania, rušenia alebo 
konverzie.”

c) zverejní oznámenia alebo rozošle 
obežníky týkajúce sa rozdelenia a platieb 
dividend a emisií nových akcií vrátane 
informácií o všetkých úpravách týkajúcich 
sa rozdelenia, upisovania, rušenia alebo 
konverzie.”

Odôvodnenie

Informácie o mieste, čase a programe valného zhromaždenia by sa mali aj naďalej spravovať 
článkom 17 smernice o transparentnosti, čím sa zabezpečí primerané šírenie informácií bez 
toho, aby sa to dotklo vnútroštátnych nariadení a opatrení ohľadne šírenia informácií.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca podporuje Komisiu v tom, že by sa malo uľahčiť, resp. umožniť cezhraničné 
uplatňovanie práv akcionárov. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa v podstate vzťahujú na osem bodov.

1. Spoločnosti budú z dôvodu ich osobitnej štruktúry členov výslovne vyňaté z oblasti 
uplatňovania smernice. 

2. Pokiaľ ide o oznámenie o dobe konania uvedenej na pozvánke na valné zhromaždenie  
(článok 5 návrhu Komisie), bude sa rozlišovať medzi výročným a mimoriadnym valným 
zhromaždením. Pozvánka na výročné valné zhromaždenie musí byť zaslaná do dvadsiatich 
kalendárnych dní pred jeho konaním; lehota na mimoriadne valné zhromaždenie sa musí 
riadiť podľa toho, ako členské štáty uplatnili článok 9 a 11 smernice o prevzatí (teda 
„minimálne dva týždne“). 

3. Ďalej je potrebné rozlišovať medzi akciami na meno a na doručiteľa. Rozlišovanie sa 
prejavuje v dvoch bodoch. Za prvé pri otázke, komu má byť adresovaná pozvánka na valné 
zhromaždenie. Pri akciách na meno je to spravidla priamo zaregistrovaný akcionár (článok 5 
návrhu Komisie). Za druhé sa môže  pri akciách na meno ľahšie preukázať totožnosť 
akcionára, čo podľa článku 7 návrhu Komisie oprávňuje akcionára, aby hlasoval na valnom 
zhromaždení.  Tak sa môže deň záznamu požadovaný v článku 7 návrhu Komisie pre akcie na 
meno posunúť bližšie k termínu konania valného zhromaždenia, než ako je to v prípade akcií 
na doručiteľa.

4. Ďalej je potrebné využiť pri pozvánke na valné zhromaždenie „úradne stanovený systém“ 
uvedený v článku 21 ods. 2 smernice o transparentnosti, pokiaľ sa pozvánka na valné 
zhromaždenie môže zverejniť aj prostredníctvom tohto mechanizmu (pozri pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh k článku 5 návrhu Komisie). 

5. V súvislosti s právom klásť otázky iniciovanom Komisiou (článok 9) sa navrhuje, aby 
podniky museli na otázky, ktoré boli položené pred konaním valného zhromaždenia, 
odpovedať najneskôr na valnom zhromaždení. Otázky, ktoré položia majitelia resp. majiteľ 
jedného percenta akciového kapitálu, sa musia zodpovedať nezávisle od valného 
zhromaždenia v primeranej lehote (kvalifikované právo klásť otázky); podniky sú 
zodpovedné za zodpovedanie „kvalifikovaných“ otázok. Okrem toho by prípadné práva 
akcionárov na odpor nemali zahrňovať otázky položené pred valným zhromaždením. 

6. Je potrebné umožniť resp. uľahčiť hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca (článok 10).  
Na osobu splnomocnenca je možné klásť len požiadavku právnej spôsobilosti;  v súvislosti s 
uplatňovaním hlasovania prostredníctvom splnomocnenca smú členské štáty  vytvárať resp. 
uplatňovať len také pravidlá, ktoré sú zamerané na zabránenie konfliktu záujmov medzi 
akcionárom a splnomocnencom. Prípadné pravidlá musia byť potrebné a primerané. Chyba vo 
vnútornom vzťahu medzi akcionárom a jeho splnomocnencom nemá výslovne žiadny vplyv 
na vonkajší vzťah k podniku. 
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7. Podobne ako pri uplatňovaní práv akcionárov prostredníctvom splnomocnenca, je potrebné 
uľahčiť aj uplatňovanie práv akcionárov prostredníctvom sprostredkovateľa. V záujme toho, 
aby bola splnená požiadavka transparentnosti, smú členské štáty vypracovať pravidlá, 
pomocou ktorých sa objasní totožnosť toho, pre koho sú hlasovacie práva vykonávané 
(„klient“).   

8. Napokon má správa na zreteli, aby pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 17 smernice o 
transparentnosti nešiel tak ďaleko ako v článku 17 návrhu Komisie. Informácie v článku 17 
ods. 1 písm. a) smernice o transparentnosti (o.i. o mieste, čase a programe valného 
zhromaždenia) by mali aj naďalej zostať zachované v režime smernice o transparentnosti.   
Požiadavky tejto smernice a smernice o transparentnosti sa navzájom dopĺňajú; vzájomne sa 
nevylučujú. Článok 17 smernice o transparentnosti je tu prinajmenšom aj preto, aby ľahko 
sprístupnil všetky relevantné informácie pre nerezidentných akcionárov.


