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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
  večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju glasovalnih pravic 
delničarjev družb, ki imajo sedež v državi članici in katerih delnice so sprejete v 
trgovanje na reguliranem trgu, ter o spremembi Direktive 2004/109/ES
(KOM(2005)0265 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0265)1,

– ob upoštevanju člena 251(2)ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog 
(C6-0000/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbor za ekonomske in 
monetarne zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava bistveno 
spremeniti predlog ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4)a Ta direktiva ne vpliva na pravico 
matične države članice, da dodatno 
zahteva od izdajatelja, naj informacije, 
namenjene delničarjem, delno ali v celoti 
objavi v časopisih.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava je potrebna, da se poudari povezava med to direktivo in direktivo o 
preglednosti v zvezi s širjenjem informacij.

  
1 UL C .... / Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Člen 1, odstavek 1

Ta direktiva postavlja zahteve v zvezi z 
uveljavljanjem glasovalnih pravic na 
skupščinah delničarjev za izdajatelje, ki 
imajo svoj sedež v državi članici in katerih 
delnice so sprejete v trgovanje na 
reguliranem trgu.

Ta direktiva postavlja zahteve v zvezi z 
uveljavljanjem nekaterih pravic 
delničarjev iz delnic z glasovalno pravico 
(v nadaljevanju: "delnic") na skupščinah 
delničarjev družb, ki so ustanovljene po 
zakonodaji države članice in katerih 
delnice so sprejete v trgovanje na 
reguliranem trgu, ki je lociran ali deluje v 
državi članici.

Ta uredba se ne uporablja za zadruge.

Obrazložitev

Določbe te direktive niso uporabne za zadruge, četudi izdajajo delnice.

Predlog spremembe 3
Člen 1, odstavek 1a (novo)

(1a) Država članica, pristojna za 
urejanje zadev, ki jih zajema ta direktiva, 
je država članica, v kateri je družba 
registrirana, in sklicevanja na "veljavno 
zakonodajo" so sklicevanja na 
zakonodajo te države članice.

Predlog spremembe 4
Člen 1, odstavek 2

Države članice lahko izvzamejo iz te 
direktive izdajatelje, ki so:

Države članice lahko izvzamejo iz te 
direktive naslednje vrste družb:

Predlog spremembe 5
Člen 2, točka a

(a) „izdajatelj“ je pravna oseba, za katero 
velja zasebno ali javno pravo, vključno z 
državo, katere delnice so sprejete v 
trgovanje na reguliranem trgu;

črtano



PR\619849SL.doc PE 374.442v01-00 7PR\619849SL.doc

SL

Obrazložitev

Beseda "izdajatelj" se nadomesti z besedo "družba".

Predlog spremembe 6
Člen 2, točka c

(c) „delničar“ je katera koli fizična ali 
pravna oseba, za katero velja zasebno ali 
javno pravo in ima:

(i) delnice izdajatelja v svojem imenu 
in za svoj račun;

(ii) delnice izdajatelja v svojem imenu, 
vendar za račun druge fizične ali 
pravne osebe;

c) "delničar" je fizična ali pravna oseba, ki 
ima po veljavni zakonodaji pravico, da v 
razmerju do družbe uveljavlja pravice iz 
delnic;

Obrazložitev

Opredelitev naj bi le odražala trenutni položaj v državah članicah.

Predlog spremembe 7
Člen 2, točka d

(d) „kreditna institucija“ je podjetje, 
kakor je opredeljeno v členu 1(1)(a) 
Direktive 2000/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta;

črtano

Predlog spremembe 8
Člen 2, točka e

(e) „pooblastilo“ je pooblastilo fizični ali 
pravni osebi, ki ga da delničar za 
uveljavljanje nekaterih ali vseh svojih 
pravic v svojem imenu na skupščini 
delničarjev.

(e) „pooblastilo“ je pooblastilo fizični ali 
pravni osebi, ki ga da delničar za 
uveljavljanje nekaterih ali vseh svojih 
pravic v svojem imenu na skupščini 
delničarjev.

Predlog spremembe 9
Člen 2, točka f

(f) „zbirni račun“ je račun za vrednostne 
papirje, na katerem se lahko hranijo 

črtano
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vrednostni papirji v imenu različnih 
fizičnih ali pravnih oseb.

Predlog spremembe 10
Člen 3

Države članice lahko izdajateljem, ki 
imajo svoj sedež na njihovem ozemlju, 
naložijo strožje zahteve od zahtev iz te 
direktive.

Države članice lahko družbam naložijo 
strožje zahteve od zahtev iz te direktive.

Predlog spremembe 11
Člen 4

Izdajatelj zagotovi enako obravnavo vseh 
delničarjev, ki so v enakem položaju glede 
udeležbe in glasovanja na njegovi 
skupščini delničarjev.

Družba zagotovi enako obravnavo vseh 
delničarjev, ki so v enakem položaju glede 
udeležbe in glasovanja na njegovi 
skupščini delničarjev.

Predlog spremembe 12
Člen 5, odstavek 1

Brez poseganja v člen 9(4) Direktive 
2004/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta izdajatelj vsako obvestilo o sklicu 
skupščine delničarjev na prvi poziv 
razpošlje najmanj 30 koledarskih dni pred 
skupščino delničarjev.

Število dni, ki mora miniti od datuma 
prvega vabila na letno skupščino 
delničarjev do datumom skupščine 
delničarjev ne sme biti manjše od 20 
koledarskih dni.

Za vse ostale skupščine število dni ne sme 
biti manjše od števila, predvidenega v 
nacionalni zakonodaji, s katero se izvajata 
člena 9(4) in 11(4) Direktive 2004/25/ES
Evropskega parlamenta in Sveta.

Brez poseganja v dodatne zahteve po 
obveščanju ali objavljanju, ki jih določajo 
države članice, družba razpošlje vabila 
delničarjem, ki so zapisani v delniško 
knjigo, ali posredniku, ki je v razmerju do 
družbe prevzel obveznost, da povabilo 
pošlje delničarju. Države članice lahko 
tudi določijo, da družba poleg obstoječih 
nacionalnih zahtev glede obveščanja 
lahko razpošlje vabila uradno 
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določenemu mehanizmu za centralizirano 
shranjevanje iz člena 21(2) Direktive 
2004/109/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta.

Obrazložitev

Domnevno je koristno razlikovati med skupščinami delničarjev in izrednimi skupščinami 
delničarjev. Pravila držav članic glede izrednih skupščin delničarjev v situaciji prevzema se 
uporabljajo za vse ostale izredne seje v izogib prevelikemu številu različnih pravil o rokih.
Pravila o naslovnikih je treba prilagoditi različnim vrstam delnic (prinosniške delnice, 
imenske delnice). Zadnji stavek naj služi kot spodbuda državam članicam, naj uporabljajo 
mehanizem za centralizirano shranjevanje, ki je opisan v direktivi o preglednosti, brez 
spreminjanja obstoječih nacionalnih pravil in politik širjenja informacij.

Predlog spremembe 13
Člen 5, odstavek 2

Obvestilo iz odstavka 1 vključuje vsaj: Vabilo iz odstavka 1 vključuje vsaj:

(a) natančno navedbo kraja in časa ter 
osnutek dnevnega reda skupščine 
delničarjev;

(a) natančno navedbo kraja, datuma in
časa ter osnutek dnevnega reda skupščine 
delničarjev;

(b) jasen in natančen opis postopkov, ki jih 
morajo upoštevati delničarji, da se lahko 
udeležijo skupščine delničarjev in glasujejo 
na njej, vključno z referenčnim datumom, 
ki se uporablja;

(b) jasen in natančen opis postopkov, ki jih 
morajo upoštevati delničarji, da se lahko 
udeležijo skupščine delničarjev in glasujejo 
na njej, vključno z referenčnim datumom, 
ki se uporablja, ali morebitnimi datumi iz 
člena 7(2) in datumi iz členov 6(3) in 9(1).
Lahko pa vabilo navaja, kje so takšne 
informacije na voljo;

(c) jasen in natančen opis razpoložljivih 
sredstev, s katerimi se delničarji lahko 
udeležijo skupščine delničarjev in na njej 
glasujejo. Lahko pa obvestilo navaja, kje 
so takšne informacije na voljo;

(c) jasen in natančen opis razpoložljivega 
postopka, s katerim se delničarji lahko 
udeležijo skupščine delničarjev in na njej 
glasujejo. Lahko pa vabilo navaja, kje so 
takšne informacije na voljo;

(d)navedbo, kje in kako se lahko pridobijo 
polna in neskrajšana besedila sklepov ter 
listine, ki naj bi bile predložene skupščini 
delničarjev v odobritev;

(d) navedbo, kje in kako se lahko pridobijo 
polna in neskrajšana besedila osnutkov 
sklepov ter listine iz odstavka 3 (c);

(e) navedbo naslova spletne strani, na 
kateri bodo objavljene informacije iz 

(e) navedbo naslova spletne strani, na 
kateri bodo na voljo informacije iz 
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odstavka 3. odstavka 3.

Predlog spremembe 14
Člen 5, odstavek 3, uvodni stavek

V roku iz odstavka 1 izdajatelji objavijo na 
svoji spletni strani vsaj naslednje 
informacije:

V neprekinjenem obdobju najmanj 
dvaindvajsetih koledarskih dni pred 
skupščino delničarjev, ki vključuje dan 
skupščine delničarjev, družba da na voljo
na svoji spletni strani vsaj naslednje 
informacije:

Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 3, točka c

besedila sklepov in listine iz točke (d) 
odstavka 2;

osnutke vseh sklepov, ki jih pripravi 
upravni ali nadzorni ali drug pristojni 
organ družbe, da se sprejmejo na 
skupščini delničarjev, ter listine, ki jih je 
treba predložiti skupščini delničarjev;

Predlog spremembe 16
Člen 5, odstavek 3, točka c a (novo)

(c)a osnutek sklepa, ki ga delničar 
pripravi pred skupščino delničarjev;

Predlog spremembe 17
Člen 5, odstavek 3, pododstavek 2

Ali pa se lahko namesto obrazcev iz točke 
(d) na spletni strani navede, kje in kako se 
te obrazce lahko pridobi.

Namesto da bi obrazce iz točke (d) dala na 
voljo na internetu, družba lahko na spletni 
strani navede, kje in kako se te obrazce 
lahko pridobi na papirju.

Predlog spremembe 18
Člen 6, odstavek 1

Delničarji, ki delujejo posamično ali kot 
skupina, imajo pravico dodajati točke k 
dnevnemu redu skupščin delničarjev in 

Države članice zagotovijo, da delničarji, ki 
delujejo posamično ali kot skupina,
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predlagati osnutke sklepov na skupščinah 
delničarjev.

(a) imajo pravico dodajati, ali zahtevati, da 
družba doda točke k dnevnemu redu 
naslednje skupščine delničarjev; in

(b) imajo pravico predlagati osnutke 
sklepov k točkam, ki so vključene ali bodo 
vključene na dnevni red skupščine 
delničarjev.

Te pravice se uveljavljajo pisno (se 
predložijo po pošti ali z elektronskimi 
sredstvi).

Predlog spremembe 19
Člen 6, odstavek 2

Kadar je pravica dodajanja točk na dnevni 
red skupščin delničarjev in predložitve 
osnutkov sklepov na skupščini delničarjev
odvisna od tega, da mora(jo) imeti zadevni 
delničar(ji) minimalni delež v delniškem 
kapitalu izdajatelja, ta minimalni delež ne 
presega 5 % delniškega kapitala izdajatelja 
ali nominalne vrednosti 10 milijonov 
EUR, pri čemer se upošteva nižjo stopnjo.

Kadar je katera koli pravica iz odstavka 1
odvisna od tega, da mora(jo) imeti zadevni 
delničar(ji) minimalni delež v delniškem 
kapitalu družbe, ta minimalni delež ne 
presega 5% delniškega kapitala.

Predlog spremembe 20
Člen 6, odstavek 3

Pravice iz odstavka 1 se uveljavljajo 
zadosti vnaprej pred datumom skupščine 
delničarjev, da se drugim delničarjem 
omogoči, da prejmejo ali da imajo dostop 
do spremenjenega dnevnega reda ali 
predlaganih sklepov pred skupščino 
delničarjev.

Vsaka država članica določi en sam 
datum glede na določeno število dni pred 
skupščino delničarjev, do katerega lahko 
delničarji uveljavljajo pravico iz odstavka 
1(a).

Na enak način lahko države članice 
določijo datum za uveljavljanje pravice iz 
odstavka 1(b).

Predlog spremembe 21
Člen 6, odstavek 3 a (novo)

Države članice zagotovijo, da kadar je 
uveljavljanje pravice iz odstavka 1(a) 
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povezano s spremembo dnevnega reda 
skupščine delničarjev, ki je bil že sporočen
delničarjem, družba objavi popravljen 
dnevni red na enak način kot prejšnji 
dnevni red zadosti vnaprej pred 
referenčnim datumom, ki se uporablja v 
skladu s členom 7(2), ali, če se referenčni 
datum ne uporablja, zadosti vnaprej pred 
datumom skupščine delničarjev.

Predlog spremembe 22
Člen 7, odstavek 2

Pravica udeležbe in glasovanja na 
skupščini delničarjev katerega koli 
izdajatelja je lahko odvisna od tega, da se 
fizična ali pravna oseba kvalificira kot 
delničar zadevnega izdajatelja na določen 
datum pred zadevno skupščino delničarjev.

Dokaz kvalifikacije za delničarja je lahko 
odvisen samo od zahtev, ki so potrebne za 
ugotavljanje identitete delničarjev in do 
mere, do katere so še sorazmerne z 
namenom ugotavljanja identitete.

Države članice lahko prepovejo, ali 
dovolijo družbam, da prepovejo, 
delničarjem udeležbo na skupščini 
delničarjev in glasovanje v zvezi s katerimi 
koli delnicami, ki jih hranijo, če niso 
delničarji na določen datum pred 
skupščino delničarjev ("referenčni 
datum"). Referenčni datum je lahko 
različen za imetnike prinosniških delnic in 
imetnike imenskih delnice.

Predlog spremembe 23
Člen 7, odstavek 3

Datum iz prvega pododstavka odstavka 2 
določi vsaka država članica za skupščine 
delničarjev izdajateljev, ki imajo svoj 
sedež v tej državi članici.

Vendar pa ta datum ni prej kot 30 
koledarskih dni pred skupščino 
delničarjev.

Vsaka država članica Komisiji sporoči 
tako določeni datum, Komisija pa nato te 
datume objavi v Uradnem listu Evropske 
unije.

Države članice, katerih nacionalna 
zakonodaja predvideva referenčni datum, 
ali, glede na pododstavek 2 odstavka 2, 
različne referenčne datume, zagotovijo, da 
en referenčni datum velja za vse družbe.
Referenčni datum se določi glede na 
določeno število dni, ki mora miniti med 
referenčnim datumom in datumom 
skupščine delničarjev, za katero se 
uporablja; med dnevom vabila na 
skupščino delničarjev in referenčnim 
datumom mora miniti vsaj šest celih 
koledarskih dni.
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Predlog spremembe 24
Člen 7, odstavek 3a (novo)

3a. Dokaz kvalifikacije za delničarja je 
lahko odvisen samo od zahtev, ki so 
potrebne za ugotavljanje identitete 
delničarjev in do mere, do katere so še 
sorazmerne s tem ciljem.

Obrazložitev

Besedilo drugega pododstavka drugega odstavka člena 7 predloga Komisije.

Predlog spremembe 25
Člen 8

Države članice ne prepovejo udeležbe 
delničarjev na skupščini delničarjev z 
elektronskimi sredstvi.

1. Države članice dovolijo družbam, da 
svojim delničarjem ponudijo katero koli 
obliko uveljavljanja glasovalnih pravic na 
skupščini delničarjev z elektronskimi 
sredstvi, zlasti katero ali vse od naštetih 
oblik udeležbe:

(a) prenos skupščine delničarjev v 
realnem času;
(b) dvosmerno komunikacijo v realnem 
času, ki delničarjem omogoči, da 
nagovorijo skupščino delničarjev z 
oddaljene lokacije;
(c) mehanizem za glasovanje pred 
skupščino delničarjev ali na njej, brez 
potrebe po imenovanju imetnika 
pooblastil, ki je fizično prisoten na 
skupščini delničarjev.

Zahteve in omejitve, ki delujejo ali bi 
delovale kot ovira za udeležbo delničarjev 
na skupščini delničarjev z elektronskimi 
sredstvi, so prepovedani, razen če so 
potrebne za ugotavljanje identitete 
delničarjev in varnost elektronskega 
komuniciranja ter so sorazmerne namenu 
ugotavljanja identitete.

2. Udeležba delničarjev na skupščinah 
delničarjev z uporabo elektronskih 
sredstev ni predmet zahtev in omejitev,
razen če so potrebne za ugotavljanje 
identitete delničarjev in varnost 
elektronskega komuniciranja ter so 
sorazmerne tem ciljem.

To ne posega v pravna pravila, ki so jih 
države članice sprejele v zvezi s 
postopkom odločanja v družbah o uvedbi 
ali izvajanju katere koli oblike udeležbe s 
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elektronskimi sredstvi.

Predlog spremembe 26
Člen 9, odstavek 1

Delničarji imajo pravico postavljati 
vprašanja ustno na skupščini delničarjev 
in/ali pisno ali elektronsko pred skupščino 
delničarjev.

Vsi delničarji imajo pravico postavljati 
pisna vprašanja (predložena po pošti ali z 
elektronskimi sredstvi), ki se nanašajo na 
točke dnevnega reda, pred skupščino 
delničarjev.

Države članice lahko glede na določeno 
število dni pred skupščino delničarjev 
predpišejo en sam datum in določijo, da 
družbe niso dolžne odgovarjati na 
vprašanja, ki so bila predložena po tem 
datumu.

Predlog spremembe 27
Člen 9, odstavek 2

Izdajatelji odgovorijo na vprašanja, ki jim 
jih postavijo delničarji, ob upoštevanju 
ukrepov, ki jih lahko uvedejo države 
članice ali jih dovolijo izdajateljem, za 
zagotavljanje reda na skupščini 
delničarjev in pri pripravah nanjo ter za 
zaščito zaupnosti in poslovnih interesov 
izdajateljev. Šteje se, da je bil odgovor 
dan, če so zadevne informacije na voljo 
na spletni strani izdajatelja v obliki 
„pogosto zastavljenih vprašanj“.

Družba odgovori na vprašanja, ki ji jih 
postavijo delničarji najkasneje na 
skupščini delničarjev pred glasovanjem.
Pravica do postavljanja vprašanj in 
dolžnost odgovarjanja sta odvisni od 
ukrepov, ki jih lahko sprejmejo države 
članice, ali dovolijo izdajateljem, da jih 
sprejmejo, za zagotovitev pravilne 
priprave skupščine delničarjev ter zaščite
zaupnosti in poslovnih interesov družbe 
ali povezanih podjetij.

Družba ni dolžna odgovoriti na vprašanje 
posamično, če so zahtevane informacije že 
na voljo na spletni strani družbe v obliki 
vprašanj in odgovorov.

Države članice lahko določijo, da mora 
družba na vprašanja, ki jih postavi eden 
ali več delničarjev, odgovoriti v 
primernem času, če imajo delničar ali 
delničarji 1% delniškega kapitala družbe.
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Predlog spremembe 28
Člen 9, odstavek 3

Odgovori na vprašanja delničarjev iz 
odstavka 1 se dajo na razpolago vsem 
delničarjem prek spletne strani izdajatelja.

Države članice lahko določijo, da se 
odgovori na vprašanja delničarjev iz 
odstavka 1 dajo na razpolago vsem 
delničarjem prek spletne strani družbe, 
kolikor predstavljajo novo informacijo 
splošnega pomena.

Predlog spremembe 29
Člen 9, odstavek 3a (novo)

3a. 3a. Države članice lahko določijo, da se 
njihova pravila glede razprave in 
rezultatov glasovanja na skupščini 
delničarjev ne uporabljajo za razprave 
pred skupščino delničarjev.

Obrazložitev

Ta odstavek izhaja iz opredelitve področja uporabe tega člena glede na stanje pred skupščino 
delničarjev.

Predlog spremembe 30
Člen 10, odstavek 1

Vsak delničar ima pravico, da imenuje 
katero koli drugo fizično ali pravno osebo
za imetnika pooblastil, ki se udeleži 
skupščine delničarjev in glasuje na njej v 
njegovem imenu.

Vsak delničar ima pravico, da imenuje
katero koli drugo fizično ali pravno osebo
za imetnika pooblastil, ki se udeleži 
skupščine delničarjev in glasuje na njej v 
njegovem imenu.

Glede oseb, ki jim je lahko predano 
pooblastilo, ni omejitev, razen zahteve, da 
mora oseba imeti pravno sposobnost.

Glede oseb, ki jim je lahko predano 
pooblastilo, ni omejitev, razen zahteve, da 
mora oseba imeti pravno sposobnost.

Vendar pa lahko države članice po lastni 
presoji omejijo pravico imetnika pooblastil
glede uveljavljanja glasovalnih pravic v 
primerih, če:

Vendar pa kadar države članice postavijo 
omejitve glede načina, kako imetnik 
pooblastil lahko glasuje, te omejitve ne 
smejo presegati tega, kar je potrebno in 
sorazmerno za obravnavo navzkrižja 
interesov med delničarjem in imetnikom 
pooblastil.
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(a) imajo poslovno, sorodstveno ali 
drugačno razmerje z izdajateljem,

(b) so večinski delničar izdajatelja,

(c) so del uprave izdajatelja ali enega od 
njegovih večinskih delničarjev.

Delničar lahko za vsako posamično 
skupščino delničarjev imenuje samo eno 
osebo, ki deluje v njegovem imenu kot 
imetnik pooblastil.

Razmerje med delničarjem in imetnikom 
pooblastil ne vpliva na veljavnost pravnih 
dejanj, ki jih izvrši imetnik pooblastil v 
zvezi z družbo.

Predlog spremembe 31
Člen 10, odstavek 2

Oseba, ki deluje kot imetnik pooblastil, 
ima lahko pooblastila od več kot enega 
delničarja brez omejitev glede števila 
delničarjev, ki jih tako zastopa.

Kadar ima imetnik pooblastil pooblastila 
več delničarjev, lahko sočasno glasuje za 
in proti katerem koli sklepu in/ali se vzdrži 
glasovanja o teh sklepih v skladu z 
navodili za glasovanje delničarjev, ki jih 
imetnik pooblastil zastopa.

Oseba, ki deluje kot imetnik pooblastil, 
ima lahko pooblastila od več kot enega
delničarja brez omejitev glede števila 
delničarjev, ki jih tako zastopa.

Kadar ima imetnik pooblastil pooblastila 
več delničarjev, se mu ne prepreči, da bi 
glasoval za določenega delničarja različno 
kot za nekega drugega delničarja.

Predlog spremembe 32
Člen 10, odstavek 3

Imetnik pooblastil ima enake pravice 
izražanja svojega mnenja in postavljanja 
vprašanj na skupščini delničarjev kot 
tiste, ki bi jih imel delničar, ki ga zastopa, 
razen če mu je delničar dal drugačna 
navodila.

črtano

Predlog spremembe 33
Člen 11, odstavek 1
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Za imenovanje imetnika pooblastil in 
izdajo navodil za glasovanje imetniku 
pooblastil s strani delničarja ne veljajo 
nikakršne formalne zahteve, razen zahtev, 
ki so nujno potrebne za ugotavljanje 
identitete delničarja in imetnika pooblastil.

Za imenovanje imetnika pooblastil in 
izdajo navodil za glasovanje imetniku 
pooblastil ne veljajo nikakršne formalne 
zahteve, razen zahtev, ki so nujno potrebne 
za ugotavljanje identitete delničarja in 
imetnika pooblastil ali za preverjanje 
vsebine navodil za glasovanje, ob pogoju, 
da so zahteve sorazmerne s temi cilji.

Predlog spremembe 34
Člen 11, odstavek 1a (novo)

1a. Države članice zagotovijo, da so 
imetniki pooblastil lahko imenovani le 
pisno ter da je imenovanje sporočeno 
družbi pisno, vendar ne izključijo 
predložitve po pošti ali z elektronskimi 
mediji. Države članice prepustijo 
družbam, da izberejo en sam način 
predložitve.

Predlog spremembe 35
Člen 11, odstavek 2

Imetniki pooblastil so lahko imenovani z 
elektronskimi sredstvi s pridržkom zahtev, 
ki so nujno potrebne za preverjanje 
pristnosti imenovalca in ugotavljanje 
identitete imetnika pooblastil, razen 
zahteve po elektronskem podpisu.

črtano

Predlog spremembe 36
Člen 11, odstavek 3

Zahteve, ki jih po odstavkih 1 in 2 
nalagajo države članice, so sorazmerne s 
svojim namenom.

črtano

Obrazložitev

Tretji odstavek 11. člena predloga Komisije se vsebinsko ponovi v prvem odstavku člena 11 
osnutka poročila.

Predlog spremembe 37
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Člen 11, odstavek 3 a (novo)

Te določbe se smiselno uporabljajo za 
preklic imenovanja imetnika pooblastil.

Predlog spremembe 38
Člen 12, odstavek 1

Kateri koli delničar družbe, ki kotira na 
borzi, ima možnost glasovanja po pošti 
pred skupščino delničarjev, pod pogojem 
zahtev, ki so morda potrebne za 
potrjevanje identitete delničarjev in so 
sorazmerne s tem namenom.

Države članice lahko dovolijo družbam, 
da delničarjem nudijo možnost glasovanja 
po pošti pred skupščino delničarjev, pod 
pogojem zahtev, ki so potrebne za 
potrjevanje identitete delničarjev in so 
sorazmerne s tem namenom.

Predlog spremembe 39
Člen 12, odstavek 2

Države članice prepovejo zahteve in 
omejitve, ki delničarje, ki niso fizično 
prisotni na skupščini delničarjev, ovirajo 
pri uveljavljanju glasovalnih pravic, 
povezanih z delnicami, z elektronskimi 
sredstvi, razen če so takšne zahteve morda 
potrebne za potrjevanje identitete 
delničarjev in za varnost elektronskega 
komuniciranja ter so sorazmerne s tem 
namenom.

črtano

Obrazložitev
Vsebina drugega odstavka dvanajstega člena predloga Komisije je podana v osmem členu 
predloga poročila (odstavek 2 novo).

Predlog spremembe 40
Člen 13

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
katera koli fizična ali pravna oseba, ki
lahko v skladu z njenimi zakoni kot del 
svojega poslovanja hrani vrednostne 
papirje za račun druge fizične ali pravne 
osebe, takšne vrednostne papirje hrani na 
posamičnih ali zbirnih računih.

1. Ta člen se uporavlja za primere, ko je, v 
skladu z veljavno zakonodajo, fizična ali 
pravna oseba, ki ravna v imenu druge 
osebe (v nadaljnjem besedilu "klient"), 
priznana kot delničar.

2. Če so delnice na zbirnih računih, ni 2. Če veljavna zakonodaja dovoljuje osebi 
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dovoljeno zahtevati, da se jih začasno 
vpiše na posamične račune, zato da bi se 
lahko na skupščini delničarjev uveljavljale 
glasovalne pravice iz teh delnic.

iz prvega odstavka, da vpiše delnice svoje 
stranke na svoje ime ali da upravlja z 
delnicami več strank na zbirnem računu,
je prepovedano zahtevati, da se delnice
začasno vpiše na imena strank ali da se jih 
prenese na posamične račune, zato da bi se 
lahko na skupščini deničarjev uveljavljale 
glasovalne pravice, vezane na te delnice.
Države članice pa lahko zahtevajo, da se 
družbam razkrije istovetnost vsakega 
delničarja, za katerega se izvršujejo 
glasovalne pravice.

3. Osebam iz odstavka 1 se ne prepreči 
glasovanje z glasovi iz delnic, ki jih 
hranijo za račun druge fizične ali pravne 
osebe, če so jim to naročile takšne osebe.
Oseba iz odstavka 1 hrani zapis navodil 
najmanj eno leto.

3. Če veljavna zakonodaja določa 
formalne zahteve za dovolitev, da oseba iz 
odstavka 1 izvršuje glasovalne pravice, ali 
za navodila o glasovanju, te formalne 
zahteve ne smejo presegati tega, kar je 
potrebno za ugotovitev istovetnosti stranke 
oziroma za preverjanje navodil za 
glasovanje, in sorazmerno s temi cilji.

4. Če oseba iz odstavka 1 delnice istega 
izdajatelja hrani na zbirnem računu, ji je 
dovoljeno, da glasuje z glasovi iz 
nekaterih delnic drugače kot z glasovi iz 
ostalih delnic.

4. Če veljavna zakonodaja dovoljuje osebi
iz odstavka 1, da vpiše delnice svoje 
stranke na svoje ime ali da upravlja z 
delnicami več strank na zbirnem računu,
se tej osebi ne prepreči glasovanje z 
glasovi v imenu določene stranke drugače 
kot z glasovi v imenu druge stranke.

5. Z odstopanjem od tretjega pododstavka 
člena 10(1) ima oseba iz odstavka 1, ki 
hrani vrednostne papirje na zbirnem 
računu, pravico, da izda pooblastilo vsaki 
osebi, v katere imenu hrani delnice na 
takšnem računu, ali vsaki tretji osebi, ki jo 
določi ta oseba.

5. Oseba iz odstavka 1 ima pravico, da 
dodeli pooblastilo vsaki od svojih strank
ali vsaki tretji osebi, ki jo stranka določi za 
upravičenega vlagatelja.

Predlog spremembe 41
Člen 14

Pri štetju glasov se upoštevajo vsi oddani 
glasovi v zvezi s katerim koli sklepom, 
predloženim v odobritev skupščini 
delničarjev.

Pri objavi rezultatov glasovanja v skladu s 
členom 15, družba ugotovi za vsak sklep 
vsaj število delnic, za katere so bili 
veljavno oddani glasovi, delež delniškega 
kapitala, ki ga te delnice predstavljajo, 
skupno število glasov, ki so bili veljavno 
oddani, in število glasov za in proti 
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vsakemu sklepu ter, kjer je to primerno, 
število vzdržanih.

Predlog spremembe 42
Člen 15, odstavek 1

V roku, ki ne presega 15 koledarskih dni 
po skupščini delničarjev, izdajatelj na svoji 
spletni strani objavi rezultate glasovanja o 
vsakem sklepu, predloženem na skupščini 
delničarjev.

V roku, ki ga določa nacionalna 
zakonodaja in ki ne presega 15 
koledarskih dni po skupščini delničarjev, 
družba na svoji spletni strani objavi 
rezultate glasovanja o vsakem sklepu, 
predloženem na skupščini delničarjev.

Predlog spremembe 43
Člen 15, odstavek 2

Rezultati glasovanja vsebujejo za vsak 
sklep vsaj število delnic, v zvezi s katerimi
so bili oddani glasovi, in za vsak sklep 
odstotke glasov za in proti.

Rezultati glasovanja vsebujejo za vsak 
sklep vsaj število delnic, za katere so bili 
veljavno oddani glasovi, delež delniškega 
kapitala, ki ga te delnice predstavljajo, 
skupno število glasov, ki so bili veljavno 
oddani, in število glasov za in proti 
vsakemu sklepu ter, kjer je to primerno, 
število vzdržanih.

Predlog spremembe 44
Člen 16, odstavek 1 in 1 a (novo)

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do [31. decembra 
2007]. Besedilo navedenih predpisov in 
primerjalno razpredelnico med navedenimi 
predpisi in to direktivo nemudoma 
posredujejo Komisiji.

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje do […]. Besedilo 
navedenih predpisov in primerjalno 
razpredelnico med navedenimi predpisi in 
to direktivo nemudoma posredujejo 
Komisiji.

Države članice Komisiji sporočijo število 
dni iz členov 6(3), 7(3) in 9(1) ter vsako 
nadaljnjo spremembo tega števila, 
Komisija pa ta podatek objavi v Uradnem 
listu Evropske unije.
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Predlog spremembe 45
Člen 17, odstavek 1

Z učinkom od datuma iz člena 16(1) se 
člen 17 Direktive 2004/109/ES spremeni:

Z učinkom od datuma iz člena 16(1) se 
člen 17 Direktive 2004/109/ES spremeni:

1. Odstavek 2 se nadomesti z:

“2. Izdajatelj zagotovi, da so v matični 
državi članici imetnikom delnic na 
razpolago vsa potrebna sredstva in 
informacije, s katerimi lahko uveljavljajo 
svoje pravice, in da je integriteta podatkov 
zavarovana. Zlasti:

1. Odstavek 2 se nadomesti z:

“2. Izdajatelj zagotovi, da so v matični 
državi članici imetnikom delnic na 
razpolago vsa potrebna sredstva in 
informacije, s katerimi lahko uveljavljajo 
svoje pravice, in da je integriteta podatkov 
zavarovana. Izdajatelj zlasti:

(a) objavi podatke o kraju, času in 
dnevnem redu skupščin, skupnem številu 
delnic in glasovalnih pravic ter pravicah 
imetnikov do udeležbe na skupščinah;

(i) izdajatelj določi finančno institucijo kot 
svojega predstavnika, prek katerega lahko 
delničarji uveljavljajo svoje finančne 
pravice; in

(b) določi finančno institucijo kot svojega 
predstavnika, prek katerega lahko
delničarji uveljavljajo svoje finančne 
pravice; in

(ii) objavi obvestilo ali razdeli okrožnice o 
razporeditvi in izplačilu dividend ter o 
izdaji novih delnic, vključno z 
informacijami o kakršni koli ureditvi za 
dodelitve, vpis, preklic ali konverzijo.“

(c) objavi obvestilo ali razdeli okrožnice o 
razporeditvi in izplačilu dividend ter o 
izdaji novih delnic, vključno z 
informacijami o kakršni koli ureditvi za 
dodelitve, vpis, preklic ali konverzijo.“

Obrazložitev

Podatki o kraju, času in dnevnem redu skupščin morajo ostati v okviru uporabe direktive o 
preglednosti informacij, da se zagotovi ustrezno široko razširjenost teh informacij, ne da bi 
bilo treba spremeniti obstoječih nacionalnih pravil in politike na področju razširjanja 
informacij.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec podpira Komisijo pri prizadevanjih za olajšanje oziroma omogočanje čezmejnega 
uveljavljanja glasovalnih pravic delničarjev.

Predlogi sprememb se nanašajo zlasti na osem točk.

1. Zadruge so zaradi svoje posebne članske strukture izrecno izvzete iz področja uporabe te 
direktive.

2. Sodeč po rokih za obvestila (člen 5 predloga Komisije) obstaja razlika med letno skupščino 
delničarjev in izredno skupščino delničarjev. Rok za obvestilo o letni skupščini delničarjev 
naj bi bil 20 koledarskih dni; rok za izredno skupščino delničarjev naj bi se ravnal po tem, 
kako so države članice prenesle člena 9 in 11 direktive o ponudbah za prevzem (torej "ne prej 
kot dva tedna").

3. Nadalje naj bi se razlikovalo med imenskimi in prinosniškimi delnicami. Razlika se pokaže 
na dveh mestih. Po eni strani je tu vprašanje, kdo naj prejme obvestilo o skupščini delničarjev:
pri imenskih delnicah je to praviloma neposredno registrirani delničar (člen 5 predloga 
Komisije). Po drugi strani pa je pri imenskih delnicah kvalifikacija za delničarja lažje 
dokazljiva; ta kvalifikacija po členu 7 predloga Komisije delničarju daje pravico glasovanja 
na skupščini delničarjev. Tako je lahko rok, določen v členu 7 predloga Komisije, za imenske 
delnice bližje datumu za skupščino delničarjev kot pa za prinosniške delnice.

4. Nadalje bi se moral za obvestilo o skupščini delničarjev usposobiti tudi "uradno določeni 
mehanizem", predviden v drugem odstavku člena 21 direktive o preglednosti informacij, saj 
se obvestilo o skupščini delničarjev lahko objavi tudi prek tega mehanizma (glej predlog 
spremembe člena 5 predloga Komisije).

5. V zvezi s pravico postavljanja vprašanj (člen 9), za kar je pobudo dala Komisija, se 
predlaga, da bi morala podjetja na vprašanja, ki so bila postavljena pred skupščino 
delničarjev, odgovoriti najkasneje na skupščini. Vprašanja, ki jih postavijo imetniki oziroma 
imetnik enega odstotka delniškega kapitala, morajo biti odgovorjena v primernem roku ne 
glede na datum skupščine delničarjev (kvalificirana pravica postavljanja vprašanj); podjetja so 
odgovorna za odgovore na ta "kvalificirana" vprašanja. Poleg tega morebitnih pravic 
delničarjev do izpodbijanja ni treba razširiti na vprašanja, postavljena pred skupščino 
delničarjev.

6. Glasovanje prek pooblaščenca (člen 10) bi moralo biti omogočeno oziroma olajšano.
Pooblaščencu sme biti postavljena le zahteva, da mora imeti pravno sposobnost; V zvezi z 
izvajanjem glasovanja prek imetnika pooblastil bi moralo biti državam članicam dovoljeno 
sprejeti oziroma ohraniti le tiste predpise, katerih cilj je preprečevanje konfliktov interesov 
med delničarjem in imetnikom pooblastil. Morebitni predpisi morajo biti potrebni in 
sorazmerni. Težave v odnosu med delničarjem in imetnikom pooblastil nimajo nikakršnega 
vpliva na zunanji odnos do podjetja.

7. Podobno kot pri uveljavljanju pravic delničarjev prek imetnika pooblastil bi moralo biti 
olajšano tudi uveljavljanje pravic delničarjev prek posrednikov. Da bi zadostili potrebam po 
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preglednosti, bi morale države članice predvideti predpise, s pomočjo katerih bi se odkrila 
identiteta tistega, v imenu katerega se uveljavljajo glasovalne pravice (klient).

8. Nazadnje poročilo predvideva tudi manj obsežne spremembe člena 17 direktive o 
preglednosti informacij, kot je določeno v členu 17 predloga Komisije. Podatki iz točke a 
drugega odstavka člena 17 direktive o preglednosti informacij (med drugim o kraju, času in 
dnevnem redu skupščine delničarjev) bi morali še naprej ostati tudi v okviru uporabe direktive 
o preglednosti informacij. Cilji te direktive in cilji direktive o preglednosti informacij se 
dopolnjujejo, ne pa izključujejo. Člen 17 direktive o preglednosti informacij je namenjen tudi 
temu, da so delničarjem, ki prebivajo v dani državi članici, vse pomembne informacije lahko 
dostopne.


