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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

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

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

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

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

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

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

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

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

a részvénytársaságok egyesüléséről szóló 78/855/EGK tanácsi irányelvnek és a 
részvénytársaságok szétválásáról szóló 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független 
szakértő által egyesülés vagy szétválás alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó 
követelmény tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi  
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0091)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 44. cikke (2) bekezdésének 
g) pontjára, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-
0082/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére 
(A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) A tőkeegyesítő társaságok határokon 
átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 
26-i 2005/56/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv mentességet biztosít az 
egyesülési terv független szakértő általi 
vizsgálatára és a szakértői jelentésre 
vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben 
valamennyi részvényes egyetért abban, 

(2) A tőkeegyesítő társaságok határokon 
átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 
26-i 2005/56/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv mentességet biztosít az 
egyesülési terv független szakértő általi 
vizsgálatára és a részvényesek számára 
készített szakértői jelentésre vonatkozó 
kötelezettség alól, amennyiben valamennyi 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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hogy erre nincs szükség. részvényes egyetért abban, hogy erre nincs 
szükség.

Módosítás: 2
(4) preambulumbekezdés

(4) Szükségtelen független szakértő általi 
vizsgálatot előírni, amennyiben 
valamennyi részvényes egyetért abban, 
hogy ez nélkülözhető.

(4) Szükségtelen a részvényesek számára 
független szakértő általi vizsgálatot előírni, 
amennyiben valamennyi részvényes 
egyetért abban, hogy ez nélkülözhető. A 
részvényesek ilyen megállapodását 
lehetővé tevő 78/855/EGK és 82/891/EGK 
rendelet bármely módosítása nem sérti az 
érintett vállalatok hitelezői érdekeit védő 
rendszereket, amelyeket a tagállamok ezen 
irányelveknek megfelelően hoznak létre.

Módosítás: 3
3. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2008. július 31-ig
megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a 
Bizottsághoz az említett rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és ezen 
irányelv közötti megfelelési táblázatot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb 2008. december 31-ig 
megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a 
Bizottsághoz az említett rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és ezen 
irányelv közötti megfelelési táblázatot.
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INDOKOLÁS

Az előadó támogatja a határokon átnyúló egyesülés vagy szétválás megkönnyítésére irányuló 
bizottsági célkitűzést. A javaslat része a lisszaboni stratégia célkitűzéseihez, különösen a 
gazdasági növekedés javításához és a több és jobb munkahely létrehozásához hozzájáruló 
széleskörű adminisztrációs tehercsökkentési kampánynak az üzleti források felszabadítása és 
átirányítása, és ezáltal az EU gazdaságai versenyképességének növelése révén.

A 78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelv kimondja, hogy az egyesülésben részt vevő 
társaságokra vonatkozóan, egy azoktól független, bíróság vagy közigazgatási hatóság által 
kijelölt vagy elismert, egy vagy több szakértő megvizsgálja az egyesülési tervet, és írásos 
jelentést készít a részvényesek számára. E jelentésnek ki kell térnie az egyesülés vagy 
szétválás tervére és annak jogi és gazdasági indokaira, különös tekintettel a részvények 
javasolt cserearányának számítására használt módszer(ek)re.

A 78/855/EGK irányelv értelmében egyesülés esetén kötelező ilyen jelentést készíteni. A 
szétválásokról szóló 82/891/EGK irányelv értelmében az ilyen jelentés akkor kötelező, ha a 
kérdéses tagállam nem használta annak lehetőségét, hogy lehetővé tegye a jelentést 
megkövetelő rendelkezés alkalmazásának elhagyását, amennyiben a döntésben érintett 
vállalatok minden részvényese és az egyéb, szavazati jogot biztosító értékpapírok jogosultjai 
ebben egyet értenek. A dán felmérési gyakorlat adatai szerint e jelentések költsége körülbelül 
3500 euróra tehető minden egyes egyesülés vagy szétválás esetében. A jelentés különösen a 
korlátozott számú, igazgatásban részt vevő részvényessel rendelkező kis- és 
középvállalkozások nem hordoz többletinformációt.

A két lehetséges megoldás közül – 1) kötelezettség eltörlése, kivéve ha a részvényesek kérik 
azt, 2) a kötelezettség eltörlése, amennyiben az összes részvényes egyet ért abban, hogy nincs 
rá szükség – a második teremt leginkább egyensúlyt az érdekek között.

A jelentések önkéntes alapra helyezése révén mindkét megoldás hasznos lehet azoknak a 
vállalatoknak, amelyeknek nincs szükségük erre a jelentésre. Amennyiben a jelentésre 
szükség van és az hasznos, a jelenlegi helyzethez képest nem veszik el információ. A második 
megoldás az elsőnél magasabb szintű részvényesi védelmet nyújt, ugyanakkor a részvényesek 
korlátozott száma miatt a kötelezettség eltörlése nem jelent komoly terhet. A második 
megoldás összehangolja az irányelveket a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló 
egyesüléséről szóló, 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének (4) 
bekezdésével.

Az előadó ezért teljes mértékben egyet ért a Bizottság javaslatával. Hangsúlyozza, hogy a 
javasolt irányelv általi módosításoktól függő rendelkezések csupán a részvényesek 
védelmének területét érintik. Az egyéb érdekekre, pl. a hitelezők védelmére, nincsenek 
hatással.


