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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. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. 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 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 
77/91/EGS, 78/855/EGS in 82/891/EGS ter Direktive 2005/56/ES glede zahtev za 
poročanje in dokumentiranje v primeru združitve in delitve
(KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0576),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 44(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0330/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve (A6-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 44(2) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti točke (g) člena 
44(2) Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Pravna podlaga bi moral biti člen 44(2)(g) PES (glej tudi direktivo 2007/63/ES).
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Zahteve po razkritju v zvezi z načrti 
čezmejnih združitev v skladu z direktivo 
2005/56/ES bi morale biti podobne tistim, 
ki veljajo za domače združitve in delitve v 
skladu z direktivama 78/855/EGS in 
82/891/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Razlaga predloga spremembe direktive 2005/56/ES.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 78/855/EGS
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Takšna objava se od družbe ne zahteva, če 
ta za neprekinjeno obdobje z začetkom 
najpozneje en mesec pred predvidenim 
datumom skupščine delničarjev objavi 
načrt združitve na svoji ali kateri koli 
drugi spletni strani. Če družba uporabi to 
možnost, na osrednji elektronski platformi 
iz člena 3(4) Direktive 68/151/EGS objavi 
sklic, ki omogoča dostop do zadevne 
spletne strani. Ta sklic vključuje datum 
objave načrta združitve na spletni strani.“

„Takšna objava se od družbe ne zahteva, če 
ta za neprekinjeno obdobje z začetkom 
najmanj en mesec pred predvidenim 
datumom skupščine delničarjev, na kateri 
se odloča o načrtu združitve, objavi načrt 
takšne združitve na svoji spletni strani. Če 
družba uporabi to možnost, na osrednji 
elektronski platformi iz člena 3(4) 
Direktive 68/151/EGS objavi sklic, ki 
omogoča dostop do zadevne spletne strani. 
Ta sklic vključuje datum objave načrta 
združitve na spletni strani.

Dostop do spletne strani prek osrednje 
elektronske platforme je brezplačen.“

Or. en
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Obrazložitev

Ni jasno, katere naj bi bile „katere koli druge“ spletne strani. Zdi se, da je dovolj, če so 
dokumenti na voljo na spletni strani družbe. S tem bo omogočena zaščita interesa delničarjev 
in upnikov ter zagotovljen dostop dokumentov prek spletne strani družbe, ki je za delničarje 
družbe osnovna referenčna točka. Zagotovljeno bo tudi, da bodo dokumenti na voljo na 
spletni strani, katere vsebino nadzoruje družba. Tako bo obenem upoštevana potreba po 
prilagodljivosti in poenostavitvi zahtev za poročanje. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 78/855/EGS
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 8 se doda naslednji odstavek: V členu 8 se doda naslednji pododstavek:

„Za namene točke (b) prvega odstavka se 
uporablja člen 11(2), (3) in (4);“

„Za namene točke (b) prvega pododstavka
se uporablja člen 11(2), (3) in (4);“

Or. en

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 78/855/EGS
Odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Če se delničar strinja, da lahko družba 
posreduje informacije z elektronskimi 
sredstvi, se lahko kopije pošljejo po 
elektronski pošti.“

„Če se delničar strinja, da lahko družba 
posreduje informacije z elektronskimi 
sredstvi, se lahko kopije pošljejo po 
elektronski pošti. Vendar se na zahtevo 
delničarja zagotovijo tudi papirnate 
kopije.“
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Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo pojasniti, da lahko delničar izbira, ali bo prejel elektronske kopije ali tiskane 
izvode dokumentov, ki so pogosto dolgi in nepriročni za tiskanje ali za uporabo le v 
elektronski obliki.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka c
Direktiva 78/855/EGS
Odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"4. Od družbe se ne zahteva, da dokumente 
iz odstavka 1 da na voljo na svojem 
registriranem sedežu, če jih ta za 
neprekinjeno obdobje z začetkom 
najpozneje en mesec pred predvidenim 
datumom skupščine delničarjev objavi na 
svoji spletni strani.

“4. Od družbe se ne zahteva, da dokumente 
iz odstavka 1 da na voljo na svojem 
registriranem sedežu, če jih ta za 
neprekinjeno obdobje z začetkom najmanj
en mesec pred predvidenim datumom 
skupščine delničarjev, na kateri se odloča 
o načrtu združitve, objavi na svoji spletni 
strani. Če je družba to predvidela, spletna 
stran omogoča prenos in shranitev
elektronske kopije teh dokumentov v 
celotnem obdobju iz tega odstavka.

Odstavek 3 se ne uporablja, če spletna 
stran delničarjem omogoča, da shranijo 
elektronsko kopijo dokumentov iz
odstavka 1, v celotnem obdobju iz 
odstavka 1.“

Ta odstavek ne vpliva na odstavek 3.“

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za objavo iz člena 6 tretje direktive na področju prava družb bi bilo treba ločiti od 
pravice delničarjev do informacij iz člena 11. V okviru omenjene pravice ne bi smeli pravice 
do vpogleda v določene dokumente na uradnem sedežu družbe zamenjevati s pravico 
delničarja do prejetja teh dokumentov. Ta predlog spremembe združuje zmanjšanje stroškov 
družb z omogočanjem spletnega dostopa do dokumentov z zaščito interesa delničarjev, da na 
zahtevo prejmejo dokumente v izbrani obliki. 
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 – točka a
Direktiva 78/855/EGS
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Države članice ne zahtevajo odobritve 
združitve s strani skupščine delničarjev v 
skladu s členom 24, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:“

„Države članice ne izvajajo člena 7 za 
dejavnosti iz člena 24, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da v primeru poenostavljenih združitev države članice ne 
bi smele zahtevati odobritve združitve na skupščini delničarjev vsake od družb, ki se 
združujejo. Z drugimi besedami, dosedanja možnost za države članice bi morala postati 
obveznost.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Direktiva 82/891/EGS
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Takšna objava se od družbe ne zahteva, če 
ta za neprekinjeno obdobje z začetkom 
najpozneje en mesec pred predvidenim
datumom skupščine delničarjev objavi 
načrt delitve na svoji ali kateri koli drugi
spletni strani. Če družba uporabi to 
možnost, na osrednji elektronski platformi 
iz člena 3(4) Direktive 68/151/EGS objavi 
sklic, ki omogoča dostop do zadevne 
spletne strani. Ta sklic vključuje datum 
objave načrta delitve na spletni strani.“

„Takšna objava se od družbe ne zahteva, če 
ta za neprekinjeno obdobje z začetkom 
najmanj en mesec pred datumom 
skupščine delničarjev, na kateri se odloča 
o načrtu delitve, objavi načrt takšne 
delitve na svoji spletni strani. Če družba 
uporabi to možnost, na osrednji elektronski 
platformi iz člena 3(4) Direktive 
68/151/EGS objavi sklic, ki omogoča 
dostop do zadevne spletne strani. Ta sklic 
vključuje datum objave načrta delitve na 
spletni strani.

Dostop do spletne strani prek osrednje 
elektronske platforme je brezplačen.“
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Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri AM 3, skupaj s terminološkimi prilagoditvami zavoljo usklajenosti z direktivo 
82/891/EGS.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1
Direktiva 2005/56/EGS
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Objava v skladu s prvim pododstavkom se 
od družbe ne zahteva, če ta za neprekinjeno 
obdobje z začetkom najpozneje en mesec 
pred predvidenim datumom skupščine 
delničarjev objavi načrt združitve na svoji 
ali kateri koli drugi spletni strani. Če 
družba uporabi to možnost, na osrednji 
elektronski platformi iz člena 3(4) 
Direktive 68/151/EGS objavi sklic, ki 
omogoča dostop do zadevne spletne strani. 
Sklic vključuje datum objave načrta 
združitve na spletni strani.“

„Objava v skladu s prvim pododstavkom se 
od družbe ne zahteva, če ta za neprekinjeno 
obdobje z začetkom najmanj en mesec 
pred datumom skupščine delničarjev, na 
kateri se odloča o skupnem načrtu 
čezmejne združitve, objavi skupni načrt 
takšne združitve na svoji spletni strani. Če 
družba uporabi to možnost, na osrednji 
elektronski platformi iz člena 3(4) 
Direktive 68/151/EGS objavi sklic, ki 
omogoča dostop do zadevne spletne strani. 
Ta sklic vključuje datum objave skupnega 
načrta čezmejne združitve na spletni strani.

Dostop do spletne strani prek osrednje 
elektronske platforme je brezplačen.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri AM 3, skupaj s terminološkimi prilagoditvami zavoljo usklajenosti z direktivo 
2005/56/ES.



PR\758657SL.doc 11/14 PE416.662v01-00

SL

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 2
Direktiva 2005/56/EGS
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V členu 15 se odstavek 2 nadomesti z: črtano
"2. Če čezmejno združitev s pripojitvijo 
izvede družba, ki ima v lasti 90 % ali več, 
ne pa vseh delnic in drugih vrednostnih 
papirjev z glasovalno pravico na skupščini 
delničarjev prevzete družbe ali prevzetih 
družb, se poročila neodvisnega izvedenca 
ali izvedencev in dokumenti, potrebni za 
pregled, zahtevajo samo v obsegu, 
zahtevanem z nacionalno zakonodajo, ki 
ureja družbo prevzemnico ali prevzeto 
družbo, v skladu z Direktivo 78/855/EGS.“

Or. en

Obrazložitev

Edina sprememba v primerjavi z direktivo 2005/56/ES je dodatek „v skladu z direktivo 
78/855/EGS“.  Ta ni potreben in povzroča le zmedo. Jasno je, da je zahteva določena v 
nacionalnem pravu, in sicer v skladu z določbami direktive.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Določba o pregledu

Pet let po datumu, določenem v členu 
5(1), Komisija pregleda delovanje te 
direktive, zlasti zmanjševanje upravnih 
obremenitev družb glede na izkušnje, 
pridobljene pri njenem izvajanju, ter 
pripravi poročilo Evropskemu parlamentu 
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in Svetu, po potrebi skupaj s predlogi za 
nadaljnje spremembe.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v oceni učinka navedla, da bi bilo treba pet let po prenosu sprememb oceniti 
učinek ukrepov. Besedilo bi moralo odražati to zavezo k spremljanju in oceni.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 
30. junija 2011 sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo 
navedenih predpisov in korelacijsko tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice najpozneje do 30. junija 
2013 sprejmejo zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s to direktivo. 
Komisiji takoj sporočijo besedilo 
navedenih predpisov in korelacijsko tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Med uspešno vzpostavitvijo osrednje elektronske platforme in obveznostjo njene uporabe v 
skladu s predlogom za spremembo člena 3(4) prve direktive na področju prava družb, ki je v 
obravnavi, in začetkom izvajanja zahteve za objavo povezave in sklica mora preteči dovolj 
časa. 
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OBRAZLOŽITEV

Predlog

Cilj predloga Komisije je pripomoči k večji konkurenčnosti družb EU z zmanjšanjem 
upravnih obremenitev, ki jih nalagajo direktive s področja prava družb („DPD“), kjer je to 
mogoče brez večjih negativnih učinkov na druge zainteresirane strani. Predlog se osredotoča 
na tretjo in šesto DPD (to sta direktivi Sveta 78/855/EGS in 82/891/EGS) v zvezi z domačimi 
združitvami in delitvami delniških družb. Poleg tega Komisija predlaga tudi uskladitev 
direktive 2005/56/ES o čezmejnih združitvah s spremembami pravil za domače združitve. 
Poleg tega je predlaganih tudi nekaj sprememb druge DPD (direktiva Sveta 77/91/ES).

Tretja in šesta DPD vsebujeta zdaj veliko zahtev za podrobno poročanje, ki jih morajo 
izpolnjevati družbe, vključene v združitev ali delitev, in zaradi katerih imajo te družbe znatne 
stroške. V določenih situacijah se te zahteve podvajajo z zahtevami iz druge DPD. Načini 
obveščanja delničarjev, ki jih določajo direktive, so bili oblikovani pred 30 leti in ne 
upoštevajo tehničnih možnosti, ki so na voljo danes, kar vodi k nepotrebnim stroškom družb. 
Nenazadnje so zaradi sprememb drugih direktiv v zadnjih letih in zlasti sprememb druge DPD 
na področju zaščite upnikov nastala nekatera neskladja med različnimi direktivami.

Splošne ugotovitve

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije in podpira splošni cilj zmanjševanja upravnih 
obremenitev družb. Vseeno pa je po mnenju poročevalca treba zagotoviti tudi, da se v 
postopku izvajanja različne možnosti, ki so bile oblikovane v ta namen, učinkovito 
uporabljajo, da bosta dosežena zmanjšanje upravnih obremenitev in polna izraba potenciala 
poenostavljenih zahtev. Treba je pripomniti, da bo dejansko zmanjšanje obremenitev odvisno 
od izvajanja in od možnosti, ki jih bodo izbrale države članice, družbe in delničarji sami. 
Poročevalec meni tudi, da bi bilo treba doseči skrbno ravnotežje med morebitnimi koristmi 
družb in zaščito drugih zainteresiranih strani, zlasti delničarjev, kar je še zlasti pomembno v 
celotnem okviru nedavnih sprememb DPD, za katere so značilni pedantnost, razdrobljeno 
obravnavanje in pogoste spremembe. Zaradi tega ni časa za oceno učinka sprememb direktiv, 
glede na njihovo pogostnost in roke za prenos.

Posebni preudarki

1. Pravna podlaga

Pravna podlaga predloga bi moral biti člen 44(2)(g) PES, kot je omenjeno v obrazložitvenem 
memorandumu Komisije k predlogu. 

2. Poenostavitev in uskladitev

Poročevalec podpira prizadevanja za uskladitev določb direktiv, ki jih spreminja ta predlog, 
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seveda v mejah mogočega. 

To se predvsem nanaša na:

- dosledne spremembe tretje in šeste DPD, ko gre za možnost soglasne opustitve 
obveznosti priprave poslovnega poročila v zvezi z načrtom združitve s strani delničarjev in 
imetnikov drugih vrednostnih papirjev z glasovalnimi pravicami;

- dobrodošlo uskladitev določb direktive 2005/56/ES z nedavnimi spremembami tretje 
in šeste DPD v zvezi z razkritjem načrta združitve;

- preprečitev podvojevanj zahtev za izvedenska poročila v šesti in drugi DPD;

- prilagoditev določil tretje in šeste DPD glede zaščite upnikov določilom druge DPD.

3. Objava

Poročevalec se strinja z doslednim uvajanjem alternative mehanizmu za objavo iz prve 
direktive (direktiva Sveta 68/151/EGS) v tretjo, šesto in deseto direktivo. To alternativo pa bi 
bilo treba omejiti na spletno stran družbe. Spletna stran družbe se zdi naravno in očitno mesto, 
kamor se delničar in/ali upnik obrne pri iskanju dokumentov in podatkov o družbi. Treba je 
poudariti, da bo ta možnost, skupaj z obveznostjo objave sklica in povezave na osrednji 
elektronski platformi, omogočila uspešno sprostitev zahteve po objavi le, če bo osrednji 
elektronski platformi uspelo postati obvezno orodje na podlagi predloga Komisije za 
spremembo člena 3(4) prve DPD (COM(2008)33), ki je v obravnavi. Rezultat tega predloga 
še ni znan. 

V zvezi s tem je treba poudariti tudi skrbi zaradi rokov za izvajanje direktive v sedanjem 
predlogu in spremembe člena 3(4) prve DPD. Med vzpostavitvijo osrednje elektronske 
platforme in začetkom izvajanja zahteve za objavo povezave in sklica mora preteči dovolj 
časa. Vseeno pa poročevalec podpira uvedbo te zahteve za objavo, ki zagotavlja preglednost. 
Zagotoviti bi morala tudi datum objave (t.j. datum spletne objave), kar bi morala omogočati 
osrednja elektronska platforma.

4. Dostop do dokumentov

Namen mnogih določb tretje in šeste DPD je bila zaščita pravic delničarjev. Vsakršno 
zmanjšanje obvez družb bi zato moralo upoštevati interes delničarjev za pridobitev 
informacij. Ko se odloča o načinu obveščanja delničarjev, bi bilo treba obravnavati 
dostopnost za delničarje in morebitne stroške dostopa. Zaradi tega poročevalec meni, da bi 
bilo treba zmanjšanje stroškov družb z omogočanjem spletnega dostopa do dokumentov 
združiti z zaščito interesa delničarjev, da na zahtevo prejmejo dokumente v izbrani obliki.
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