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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. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych 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 
zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 
2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji 
w przypadku połączeń i podziałów
(COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0576),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0330/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej (A6-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

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.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 44 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 44 ust. 2 lit. g),

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą prawną powinien być art. 44 ust. 2 lit. g) (zobacz również: dyrektywa 
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2007/63/WE).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Wymogi ujawniania dotyczące planu 
połączenia w przypadku połączeń 
transgranicznych, przewidziane w 
dyrektywie 2005/56/WE, powinny być 
podobne do tych stosowanych przy 
połączeniach i podziałach krajowych, 
zgodnie z dyrektywami 78/855/EWG 
i 82/891/EWG. 

Or. en

Uzasadnienie

Wytłumaczenie poprawki do dyrektywy 2005/56/WE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 78/855/EWG
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Taka publikacja nie jest wymagana od 
spółki, w przypadku gdy na okres ciągły 
rozpoczynający się nie później niż na
miesiąc przed datą wyznaczoną na walne 
zgromadzenie udostępni ona projekt 
warunków łączenia na swojej lub 
jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W 
przypadku gdy spółka skorzysta z tej 
możliwości, powinna opublikować 
odniesienie umożliwiające dostęp do takiej 
strony internetowej na centralnej 
platformie cyfrowej, o której mowa w art. 

„Taka publikacja nie jest wymagana od 
spółki, w przypadku gdy na okres ciągły 
rozpoczynający się przynajmniej miesiąc 
przed datą wyznaczoną na walne 
zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja 
dotycząca projektu warunków łączenia,
udostępni ona projekt warunków takiego 
łączenia na swojej stronie internetowej. W 
przypadku gdy spółka skorzysta z tej 
możliwości, powinna opublikować 
odniesienie umożliwiające dostęp do tej 
strony internetowej na centralnej 
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3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. 
Odniesienie to powinno zawierać datę 
publikacji projektu warunków łączenia na 
stronie internetowej.”.

platformie cyfrowej, o której mowa w art. 
3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. 
Odniesienie to powinno zawierać datę 
publikacji projektu warunków łączenia na 
stronie internetowej.

Dostęp do strony internetowej, poprzez 
centralną platformę cyfrową, jest 
bezpłatny.”

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, o jaką „inną” stronę internetową mogłoby chodzić. Udostępnienie przez spółkę 
dokumentów na swojej stronie internetowej wydaje się wystarczające. Pozwoli to na ochronę 
interesów akcjonariuszy i wierzycieli oraz na zagwarantowanie, że dokumenty będą dostępne 
na stronie internetowej spółki, która to strona jest dla akcjonariuszy spółki głównym punktem 
odniesienia. Zagwarantuje to również, że dokumenty będą dostępne na stronie internetowej, 
której treść spółka kontroluje. Poszanowana zostanie jednocześnie potrzeba elastyczności 
i uproszczenia wymogów sprawozdawczości. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 78/855/EWG
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 8 dodaje się akapit w brzmieniu: (Nie dotyczy wersji polskiej.)
„Dla celów akapitu pierwszego lit. b) 
stosuje się przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.”.

Or. en

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – litera b)
Dyrektywa 78/855/EWG
Ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził 
zgodę na wykorzystanie przez spółkę 
elektronicznych sposobów przekazywania 
informacji, kopie mogą zostać dostarczone 
pocztą elektroniczną.”;

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził 
zgodę na wykorzystanie przez spółkę 
elektronicznych sposobów przekazywania 
informacji, kopie mogą zostać dostarczone 
pocztą elektroniczną. Jednakże na wniosek 
akcjonariusza dostarcza mu się wersje 
papierowe.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że akcjonariusz może wybrać czy woli otrzymać elektroniczne czy papierowe 
wersje dokumentów, które są często dość długie i uciążliwe do wydrukowania bądź użycia 
jedynie w wersji elektronicznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – litera c)
Dyrektywa 78/855/EWG
Ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Nie jest wymagane, aby spółka 
udostępniała dokumenty, o których mowa 
w ust. 1, w swojej siedzibie, w przypadku 
gdy na okres ciągły rozpoczynający się nie 
później niż na miesiąc przed datą 
wyznaczoną na walne zgromadzenie 
udostępni je ona na swojej stronie 
internetowej.

„4. Nie jest wymagane, aby spółka 
udostępniała dokumenty, o których mowa 
w ust. 1, w swojej siedzibie, w przypadku 
gdy na okres ciągły rozpoczynający się 
przynajmniej miesiąc przed datą 
wyznaczoną na walne zgromadzenie, na 
którym zapadnie decyzja dotycząca 
projektu warunków łączenia, udostępni je 
ona na swojej stronie internetowej. W 
przypadku gdy spółka skorzysta z tej 
możliwości, strona internetowa umożliwia 
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pobranie i zapis elektronicznej kopii tych
dokumentów przez cały okres, o którym 
mowa w tym ust.

Przepisu ust. 3 nie stosuje się, w 
przypadku gdy strona internetowa 
umożliwia akcjonariuszom zapis 
elektronicznej kopii dokumentów, o 
których mowa w ust. 1, przez cały okres, o 
którym mowa w ust. 1.”.

Przepisy niniejszego ustępu pozostają bez 
uszczerbku dla przepisów ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy odróżnić wymogi dotyczące publikacji zawarte w art. 6 trzeciej dyrektywy w sprawie 
prawa spółek od prawa akcjonariuszy do informacji przewidzianego w art. 11. W ramach 
art. 11 prawa do skontrolowania dokumentów w siedzibie spółki nie należy mylić z prawem 
akcjonariusza do otrzymania tych dokumentów. Poprawka łączy zmniejszenie kosztów 
ponoszonych przez spółki poprzez udostępnianie dokumentów na stronie internetowej
z ochroną prawa akcjonariuszy do otrzymania dokumentów na ich wniosek i w wybranej 
przez nich formie. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a)
Dyrektywa 78/855/EWG
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwa członkowskie nie wymagają 
zatwierdzenia podziału przez walne 
zgromadzenie na mocy art. 24, jeśli są 
spełnione następujące warunki:”;

Państwa członkowskie nie stosują art. 7 do 
operacji, o których mowa w art. 24, jeśli są 
spełnione następujące warunki:”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że w przypadku uproszczonych łączeń państwa członkowskie nie powinny 
wymagać zatwierdzenia przez walne zgromadzenie każdej z łączących się spółek. Innymi 
słowy to, co do tej pory było opcją zależną od państw członkowskich, powinno stać się 
obowiązkowe.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1
Dyrektywa 82/891/EWG
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Taka publikacja nie jest wymagana od 
spółki, w przypadku gdy na okres ciągły 
rozpoczynający się nie później niż na
miesiąc przed datą wyznaczoną na walne 
zgromadzenie udostępni ona projekt 
warunków podziału na swojej lub 
jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W 
przypadku gdy spółka skorzysta z tej 
możliwości, powinna opublikować 
odniesienie umożliwiające dostęp do takiej 
strony internetowej na centralnej 
platformie cyfrowej, o której mowa w art. 
3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. 
Odniesienie to powinno zawierać datę 
publikacji projektu warunków podziału na 
stronie internetowej.”.

„Taka publikacja nie jest wymagana od 
spółki, w przypadku gdy na okres ciągły 
rozpoczynający się przynajmniej miesiąc 
przed datą walnego zgromadzenia, na 
którym zapadnie decyzja dotycząca 
projektu warunków podziału, udostępni 
ona projekt warunków podziału na swojej 
stronie internetowej. W przypadku gdy 
spółka skorzysta z tej możliwości, powinna 
opublikować odniesienie umożliwiające 
dostęp do takiej strony internetowej na 
centralnej platformie cyfrowej, o której 
mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 
68/151/EWG. Odniesienie to powinno 
zawierać datę publikacji projektu 
warunków podziału na stronie 
internetowej.

Dostęp do strony internetowej, poprzez 
centralną platformę cyfrową, jest 
bezpłatny.”

Or. en

Uzasadnienie

Modyfikacje terminologiczne pozwalające zachować spójność z dyrektywą 82/891/EWG, 
zobacz również uzasadnienie do poprawki 3.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1
Dyrektywa 2005/56/EWG
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Publikacja zgodna z przepisem akapitu 
pierwszego nie jest wymagana od spółki, w 
przypadku gdy na okres ciągły 
rozpoczynający się nie później niż na
miesiąc przed datą wyznaczoną na walne 
zgromadzenie udostępni ona projekt 
warunków połączenia na swojej lub 
jakiejkolwiek innej stronie internetowej. W 
przypadku gdy spółka skorzysta z tej 
możliwości, powinna opublikować 
odniesienie umożliwiające dostęp do tej 
strony internetowej na centralnej 
platformie cyfrowej, o której mowa w art. 
3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. 
Odniesienie to powinno zawierać datę 
publikacji projektu warunków połączenia 
na stronie internetowej.”.

„Publikacja zgodna z przepisem akapitu 
pierwszego nie jest wymagana od spółki, w 
przypadku gdy na okres ciągły 
rozpoczynający się przynajmniej miesiąc 
przed datą walnego zgromadzenia, na 
którym zapadnie decyzja dotycząca 
wspólnego projektu warunków połączenia 
transgranicznego, udostępni ona wspólny 
projekt warunków takiego połączenia na 
swojej stronie internetowej. W przypadku 
gdy spółka skorzysta z tej możliwości, 
powinna opublikować odniesienie 
umożliwiające dostęp do tej strony 
internetowej na centralnej platformie 
cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 
dyrektywy 68/151/EWG. Odniesienie to 
powinno zawierać datę publikacji 
wspólnego projektu warunków połączenia 
transgranicznego na stronie internetowej.

Dostęp do strony internetowej, poprzez 
centralną platformę cyfrową, jest 
bezpłatny.”

Or. en

Uzasadnienie

Modyfikacje terminologiczne pozwalające zachować spójność z dyrektywą 2005/56/WE, 
zobacz również uzasadnienie do poprawki 3.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 2
Dyrektywa 2005/56/EWG
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W art. 15 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: skreślony
"2. W przypadku połączenia 



PE416.662v01-00 12/16 PR\758657PL.doc

PL

transgranicznego przez przejęcie 
dokonywanego przez spółkę, która posiada 
90% lub więcej, ale nie wszystkie udziały 
lub akcje i inne papiery wartościowe 
przyznające prawo głosu na walnych 
zgromadzeniach wspólników spółki lub 
spółek przejmowanych, opinie 
niezależnego biegłego lub biegłych oraz 
dokumenty niezbędne dla 
przeprowadzenia kontroli są wymagane 
jedynie w zakresie przewidzianym prawem 
krajowym właściwym dla spółki 
przejmującej albo dla spółki 
przejmowanej, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 78/855/EWG.”.

Or. en

Uzasadnienie

Jedyną zmianą w stosunku do dyrektywy 2005/56/WE jest dodanie „zgodnie z przepisami 
dyrektywy 78/855/EWG”. Uzupełnienie to nie jest konieczne i prowadzi do nieporozumień. 
Jasne jest, że prawo krajowe ustanawia wymóg, i że robi to w zgodzie z przepisami dyrektywy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Klauzula przeglądu

Pięć lat po dacie ustanowionej w art. 5 
ust. 1 Komisja przeprowadza przegląd 
funkcjonowania niniejszej dyrektywy, a w 
szczególności jej wpływu na zmniejszenie 
administracyjnego obciążenia spółek, w 
świetle doświadczenia zdobytego podczas 
jej stosowania oraz przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie wraz z wnioskami 
dotyczącymi wprowadzenia dalszych 
zmian do tekstu, jeśli uzna to za 
konieczne.
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Or. en

Uzasadnienie

W „Ocenie skutków” Komisja wskazała, że pięć lat po transpozycji poprawek należałoby 
przeprowadzić ocenę wpływu zastosowanych środków. To zobowiązanie do monitoringu 
i oceny powinno znaleźć odzwierciedlenie w tekście.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2011 r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2013 r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Należy koniecznie przewidzieć wystarczająco dużo czasu między momentem, kiedy centralna 
platforma cyfrowa zostanie z powodzeniem utworzona i stanie się obowiązkowym narzędziem, 
zgodnie z oczekującym na zatwierdzenie wnioskiem wprowadzającym zmiany do art. 3 ust. 4 
pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek, a wprowadzeniem w życie obowiązku 
publikowania linku i odniesienia.
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UZASADNIENIE

Propozycja

Celem niniejszego wniosku Komisji jest przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności 
spółek UE poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych nałożonych przez dyrektywy 
w sprawie prawa spółek w tych obszarach, w których jest to możliwe bez znacznego 
negatywnego wpływu na interesy innych zainteresowanych stron. Niniejszy wniosek 
koncentruje się na trzeciej i szóstej dyrektywie (stosownie dyrektywy Rady 78/855/EWG oraz 
82/891/EWG) dotyczących krajowego łączenia się i podziałów spółek akcyjnych. Komisja 
zaproponowała dodatkowo, aby dostosować dyrektywę 2005/56/WE w sprawie 
transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych do zmian wprowadzonych do krajowego 
systemu łączeń. Zaproponowała również kilka poprawek do drugiej dyrektywy w sprawie 
prawa spółek (dyrektywa Rady 77/91/WE).

Dyrektywy trzecia i szósta zawierają obecnie szereg szczegółowych wymogów dotyczących 
sprawozdawczości, które spółki zaangażowane w łączenie lub podział muszą spełniać, 
ponosząc przy tym znaczne koszty. W niektórych przypadkach wymagania te nakładają się na 
wymogi ustalone w drugiej dyrektywie w sprawie prawa spółek. Przewidziane w 
dyrektywach środki związane z informowaniem akcjonariuszy zostały określone 30 lat temu 
i nie uwzględniają one dzisiejszych możliwości technologicznych. Generuje to niepotrzebne 
koszty ponoszone przez spółki. Wreszcie zmiany wprowadzone w ostatnich latach do innych 
dyrektyw, w szczególności drugiej dyrektywy, z zakresu ochrony wierzycieli, doprowadziły 
do powstania pewnych niespójności pomiędzy przepisami różnych dyrektyw.

Uwagi ogólne

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i popiera ogólny cel 
zmniejszenia administracyjnych obciążeń nałożonych na spółki. Jednakże sprawozdawczyni 
zauważa potrzebę zagwarantowania, że w procesie wdrażania różne opcje przewidziane na 
ten cel są rzeczywiście wykorzystywane w celu zmniejszenia administracyjnych obciążeń 
i w celu pełnego wykorzystania potencjału uproszczenia wymogów. Należy zauważyć, 
że rzeczywiste zmniejszenie administracyjnych obciążeń będzie zależało od wdrażania i od 
opcji wybranych przez państwa członkowskie, spółki i samych akcjonariuszy. 
Sprawozdawczyni uważa również, że należy zachować ostrożną równowagę między 
możliwymi korzyściami dla spółek i ochroną innych zainteresowanych stron, zwłaszcza 
akcjonariuszy. Jest to szczególnie ważne w całkowitym kontekście ostatnich poprawek do 
dyrektyw w sprawie prawa spółek, charakteryzujących się punktowym podejściem, 
fragmentarycznym traktowaniem i częstymi zmianami. Oznacza to, że nie ma czasu na ocenę 
skutków zmian wprowadzonych do dyrektyw, zważywszy na częstotliwość i terminy 
transpozycji.

Szczególne kwestie do rozważenia

1. Podstawa prawna
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Podstawą prawną dla wniosku powinien być art. 44 ust. 2 lit. g) TWE, jak wskazano w 
uzasadnieniu do wniosku Komisji. 

2. Uproszczenie i dostosowanie

Sprawozdawczyni popiera wysiłki mające na celu dostosowanie, w najszerszym możliwym 
zakresie, przepisów dyrektyw zmienionych aktualnym wnioskiem. 

Uwzględnia to w szczególności:

- spójną zmianę trzeciej i szóstej dyrektywy w zakresie możliwości jednomyślnego 
zrezygnowania z obowiązku przygotowania przez akcjonariuszy i posiadaczy innych 
papierów wartościowych nadających prawo głosu sprawozdania zarządzania dotyczącego 
projektu warunków łączenia; 

- mile widziane dostosowanie przepisów dyrektywy 2005/56/WE do zmian 
wprowadzonych ostatnio do trzeciej i szóstej dyrektywy w sprawie prawa spółek dotyczących 
ujawnienia projektu warunków łączenia;

- wyeliminowanie powielania wymogów dotyczących sprawozdań ekspertów, zgodnie 
z szóstą i drugą dyrektywą w sprawie prawa spółek;

- dostosowanie przepisów dotyczących ochrony wierzycieli z trzeciej i szóstej 
dyrektywy w sprawie prawa spółek do przepisów drugiej dyrektywy.

3. Publikacja

Sprawozdawczyni zgadza się z konsekwentnym wprowadzeniem do trzeciej, szóstej 
i dziesiątej dyrektywy w sprawie prawa spółek alternatywy dla mechanizmu publikacji 
z pierwszej dyrektywy (dyrektywa Rady 68/151/EWG). Alernatywa ta powinna jednak 
ograniczać się do stron internetowych spółek. Wydaje się naturalne i oczywiste, że 
akcjonariusz i/lub wierzyciel poszukujący dokumentów i informacji o spółce konsultuje jej 
stronę internetową. Należy podkreślić, że ta możliwość, w połączeniu z obowiązkiem 
publikowania na centralnej platformie cyfrowej odniesienia i linku, doprowadzi do realnego 
zmniejszenia wymogów związanych z publikacją tylko jeśli centralna platforma cyfrowa 
stanie się obowiązkowym narzędziem, w wyniku oczekującego na przyjęcie wniosku Komisji 
zmieniającego art. 3 ust. 4 pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek (COM(2008)33). Nie 
wiadomo jeszcze jaki będzie rezultat przedstawienia tego wniosku. 

W tym kontekście należy również podkreślić obawy związane z terminami wdrażania 
dyrektywy, której dotyczy niniejszy wniosek, oraz zmiany art. 3 ust. 4 pierwszej dyrektywy w 
sprawie prawa spółek. Należy koniecznie przewidzieć wystarczająco dużo czasu między 
momentem utworzenia centralnej platformy cyfrowej a wprowadzeniem w życie obowiązku 
publikowania linku i odniesienia. Niemniej jednak sprawozdawczyni popiera wprowadzenie 
obowiązku publikacji, gdyż gwarantuje on przejrzystość. Powinno to również dawać pewność 
co do daty publikacji (np. daty publikacji na stronie internetowej), która musiałaby być 
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wskazana również na centralnej platformie cyfrowej.

4. Dostęp do dokumentów

Liczne przepisy trzeciej i szóstej dyrektywy w sprawie prawa spółek zostały opracowane 
w celu ochrony praw akcjonariuszy. Dlatego jakiekolwiek zredukowanie obowiązków spółek 
powinno uwzględniać interesy akcjonariuszy w zakresie otrzymywania informacji. Przy 
wyborze sposobów informowania akcjonariuszy należy rozważyć dostępność poszczególnych 
środków dla akcjonariuszy i ewentualny koszt dostępu. Dlatego właśnie według 
sprawozdawczyni zmniejszenie kosztów ponoszonych przez spółki, poprzez udostępnianie 
dokumentów na stronie internetowej, powinno być połączone z ochroną interesów 
akcjonariuszy odnośnie do otrzymywania dokumentów na ich wniosek i w wybranej przez 
nich formie.
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