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I
(Jogalkotási aktusok)

IRÁNYELVEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/17/EU IRÁNYELVE
(2012. június 13.)
a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek
összekapcsolása tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

irányelv) megállapítja, hogy melyek azok az adatok és
okiratok, amelyeket a vállalatoknak a fióktelepük nyilván
tartásában közzé kell tenniük. A nyilvántartásokra
azonban nem vonatkozik olyan jogi kötelezettség, misze
rint a külföldi fióktelepekkel kapcsolatos adatok cseréjét
le kellene bonyolítaniuk. Ez jogbizonytalanságot eredmé
nyez a harmadik felek számára, mivel a cégnek a nyil
vántartásból való törlése ellenére a fióktelepei tovább
működhetnek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 50. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára
való megküldését követően,
(3)

Az olyan műveletek, mint például a határokon átnyúló
egyesülések, szükségessé tették a cégnyilvántartások napi
szintű együttműködését. A tőkeegyesítő társaságok hatá
rokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i
2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4)
értelmében a nyilvántartások kötelesek határokon átnyú
lóan együttműködni. Nincsenek azonban kialakult
kommunikációs csatornák, amelyek felgyorsíthatnák az
eljárásokat, segíthetnének leküzdeni a nyelvi akadályokat,
és fokoznák a jogbiztonságot.

(4)

Az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok
kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági
tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szer
ződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társasá
goknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló,
2009. szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv (5) többek között biztosítja, hogy a
nyilvántartásban tárolt okiratok és adatok papíron és
elektronikus úton is hozzáférhetőek legyenek. Mindazo
náltal a polgároknak és vállalkozásoknak a nyilvántartá
sokban történő kereséseket még mindig országonként
kell végrehajtaniuk, különösen, mivel a nyilvántartások
közötti jelenlegi önkéntes együttműködés nem bizonyult
elégségesnek.

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),
rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
mivel:
(1)

(2)

A belső piac kínálta lehetőségeket kihasználva a vállalko
zások egyre inkább országhatárokon túlra terjeszkednek.
A határokon átnyúló csoportokban, valamint számos
átalakulási műveletben – egyesülésekben és szétválá
sokban – különböző tagállamokból származó cégek érin
tettek. Következésképp határokon átnyúló összefüg
gésben egyre növekszik a céginformációkhoz való hozzá
férés iránti igény. A vállalatokról szóló hivatalos informá
ciók azonban nem mindig érhetők el könnyen határokon
átnyúló alapon.
A valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó
meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik
tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési
és közzétételi követelményeiről szóló, 1989. december
21-i 89/666/EGK tanácsi irányelv (3) (tizenegyedik tanácsi

(1) HL C 248., 2011.8.25., 118. o.
(2) Az Európai Parlament 2012. február 14-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. május 10-i hatá
rozata.
(3) HL L 395., 1989.12.30., 36. o.

(4) HL L 310., 2005.11.25., 1. o.
(5) HL L 258., 2009.10.1., 11. o.
Megjegyzés: a 2009/101/EK irányelv címe az Európai Közösséget
létrehozó szerződés cikkei újraszámozásának figyelembevétele érde
kében kiigazításra került, a Lisszaboni Szerződés 5. cikkének
megfelelően; eredetileg a Szerződés 48. cikkének második bekezdése.
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Az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló bizottsági
közlemény megállapította, hogy a központi nyilvántartá
sok, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek
összekapcsolását célzó intézkedésre van szükség ahhoz,
hogy egy sokkal inkább vállalkozásbarát jogi és pénzügyi
környezet jöjjön létre. Az összekapcsolásnak az admi
nisztratív terhek csökkentése és a jogbiztonság növelése,
és így a globális gazdasági és pénzügyi válságból való
kilábalás segítése révén hozzá kell járulnia az európai
vállalkozások versenyképességének fokozásához, amely
egyike az Európa 2020 menetrend prioritásainak. Az
információs és kommunikációs technológia innováció
inak alkalmazása révén a nyilvántartások közötti hatá
rokon átnyúló kommunikációt is javítania kell.

(6)

A Tanácsnak a cégnyilvántartások összekapcsolásáról
szóló, 2010. május 25-i következtetései megerősítették,
hogy a társaságokra vonatkozó naprakész és megbízható
információkhoz való hozzáférés javítása megerősíthetné a
piacba vetett bizalmat, elősegíthetné a gazdaság élénkí
tését és növelhetné az európai vállalkozások versenyké
pességét.

(7)

Az Európai Parlament a cégnyilvántartások összekapcso
lásáról szóló, 2010. szeptember 7-i állásfoglalásában (1)
hangsúlyozta, hogy az Európai Gazdasági Térség további
integrációját szolgáló projekt előnyei csak akkor aknáz
hatók ki, ha valamennyi tagállam részt vesz a hálózatban.

(8)

Az európai e-igazságszolgáltatással kapcsolatos többéves
cselekvési terv (2009–2013) (2) keretében létrejön az
európai igazságügyi portál (a továbbiakban: a portál),
mint a jogi információk, bírósági és közigazgatási intéz
mények, nyilvántartások, adatbázisok és egyéb szolgálta
tások egységes európai elektronikus hozzáférési pontja, és
a cselekvési terv lényeges elemként tekint a központi
nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a
cégjegyzékek összekapcsolására.

(9)

A cégekre és a más tagállamokban nyitott fióktelepeikre
vonatkozó információkhoz való határokon átnyúló
hozzáférés csak akkor javítható, ha valamennyi tagállam
elkötelezi magát a nyilvántartások közötti elektronikus
kommunikáció lehetővé tétele mellett, és standardizált
módon – azonos tartalommal és interoperábilis techno
lógiák segítségével – továbbítja az információkat azok
egyéni felhasználóinak az Unió egész területén. A nyil
vántartások e kölcsönös átjárhatóságát a tagállamok szol
gáltatást nyújtó nyilvántartásai (a továbbiakban: a
nemzeti nyilvántartások) révén kell biztosítani,
amelyeknek az európai központi platformhoz (a további
akban: a platform) interfészeket kell alkotniuk. A plat
formnak egy szolgáltatásokat is magában foglaló,
központosított információtechnológiai eszköztárnak kell
lennie, és közös interfészt kell alkotnia. Valamennyi
nemzeti nyilvántartásnak ezt a közös interfészt kell hasz
nálnia. A platformnak olyan szolgáltatásokat is kell nyúj
tania, amelyek interfészt képeznek az európai elektro
nikus elérési pontként szolgáló portálhoz, valamint a
tagállamok által saját döntésük alapján létrehozott elérési

(1) HL C 308 E., 2011.10.20., 1. o.
(2) HL C 75., 2009.3.31., 1. o.

2012.6.16.

pontokhoz. A platform kizárólag a nyilvántartások össze
kapcsolására szolgáló eszköznek tekintendő, nem pedig
jogi személyiséggel rendelkező, különálló szervnek. A
platformnak egyedi azonosítók alapján képesnek kell
lennie arra, hogy az egyes tagállami nyilvántartásokban
szereplő információkat szabványos üzenetformátumban
(a számítástechnikai rendszerek között továbbított
üzenetek elektronikus formátumában, pl.: xml) és az érin
tett nyelvi változatban továbbítsa a többi tagállam
megfelelő nyilvántartásaiba.
(10)

Ennek az irányelvnek nem célja, hogy a vállalatokról
érdemi információkat tároló központi nyilvántartási adat
bázist hozzon létre. A központi nyilvántartások, a keres
kedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolá
sára szolgáló rendszer (a továbbiakban: a nyilvántartások
összekapcsolására szolgáló rendszer) végrehajtási szaka
szában kizárólag a platform helyes működéséhez szük
séges adatokat kell meghatározni. Ezen adatok többek
között működési adatokat, szótárakat és glosszáriumokat
foglalnak magukban. Az adatok meghatározásánál figye
lembe kell venni a nyilvántartások összekapcsolására
szolgáló rendszer hatékony működése biztosításának
szükségességét is. Ezen adatokat arra a célra kell felhasz
nálni, hogy a platform képes legyen a funkciói ellátására,
és azokat soha nem szabad a nyilvánosság számára
közvetlen formában hozzáférhetővé tenni. Ezenfelül a
platform nem módosíthatja a vállalatokra vonatkozóan
a nemzeti nyilvántartásokban tárolt, illetve a nyilvántar
tások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül
továbbított adatok tartalmát.

(11)

Mivel ezen irányelvnek nem célja a központi nyilvántar
tások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek
nemzeti rendszereinek összehangolása, nem kötelezi a
tagállamokat belső nyilvántartási rendszereik megváltoz
tatására, különösen azok irányítása, az adatok tárolása, a
felszámított díjak, valamint a nemzeti szintű felhaszná
lásra szánt információk használata és közzététele tekinte
tében.

(12)

Ezen irányelv keretében a portál kezeli majd – a platform
felhasználásával – a vállalatokkal és más tagállamokban
nyitott fióktelepeikkel kapcsolatosan a nemzeti nyilván
tartásokban tárolt információk egyéni felhasználók által
benyújtott lekérdezéseit. Ez lehetővé teszi majd a talá
latok megjelenítését a portálon, ideértve a megadott
információt felsoroló magyarázó címkéket az Unió vala
mennyi hivatalos nyelvén. Emellett a harmadik felek más
tagállamokban való védelmének javítása érdekében a
portálon szintén elérhetővé kell tenni a 2009/101/EK
irányelvvel összhangban a tagállamok által elfogadott
jogszabályok értelmében hozzáférhetővé tett okiratok és
adatok jogi értékére vonatkozó alapvető információkat.

(13)

A tagállamoknak létre kell tudni hozniuk egy vagy több
opcionális elérési pontot, aminek hatása lehet a platform
használatára és működésére. Ezért a Bizottságot értesíteni
kell ezek létrehozásáról, valamint a működésüket érintő
bármely jelentős változásról, így elsősorban működésük
megszüntetéséről. Ez az értesítés semmilyen módon nem
korlátozhatja a tagállamoknak az opcionális elérési
pontok létrehozására és működtetésére irányuló hatáskö
rét.
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(14)

A vállalatoknak és más tagállamokban nyitott fióktelepe
iknek rendelkezniük kell egy egyedi azonosítóval, amely
az Unión belül lehetővé teszi egyértelmű azonosításukat.
Az azonosító a nyilvántartások közötti, a nyilvántartások
összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő
kommunikációra szolgál. Ezért a vállalatok és fióktelepek
nem kötelezhetők arra, hogy feltüntessék az egyedi
azonosítót a 89/666/EGK és a 2009/101/EK irányelvben
említett üzleti levelezésben és megrendelőlapokon. Saját
kommunikációs céljaikra továbbra is nemzeti nyilvántar
tási számukat kell használniuk.

(15)

Lehetővé kell tenni egyértelmű kapcsolat létrehozását a
vállalat nyilvántartása és a vállalat más tagállamokban
nyitott fióktelepei nyilvántartásai között az adott válla
lattal szembeni esetleges felszámolási vagy fizetésképte
lenségi eljárás megindítására és lezárására vonatkozó
információk, valamint – amennyiben az a vállalat nyil
vántartása szerinti tagállamban jogkövetkezményekkel jár
– a vállalat nyilvántartásból történő törlésére vonatkozó
információk cseréje révén. Miközben a tagállamoknak
meg kell hagyni a döntés szabadságát a tekintetben,
hogy mely eljárásokat követik a területükön nyilvántar
tásba vett fióktelepekkel kapcsolatban, legalább azt bizto
sítaniuk kell, hogy a megszűnt vállalatok fióktelepeit –
adott esetben az érintett fiókteleppel szembeni felszámo
lási eljárást követően – késedelem nélkül töröljék a nyil
vántartásból. Ez a kötelezettség nem vonatkozhat a nyil
vántartásból ugyan törölt, de jogutóddal rendelkező válla
latok fióktelepeire, amely helyzet például a vállalat jogi
formájának megváltozásával, egyesülés, szétválás, illetve a
székhely határon átnyúló áthelyezése esetén állhat elő.

(16)

Ezen irányelv nem alkalmazandó arra a fióktelepre,
amelyet egy tagállamban olyan társaság alapított, amely
nem tartozik egy tagállam jogának hatálya alá, össz
hangban a 89/666/EGK irányelv 7. cikkének rendelkezé
seivel.

(17)

A 2005/56/EK irányelvet módosítani kell annak biztosí
tása érdekében, hogy a nyilvántartások közötti kommu
nikáció a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló
rendszeren keresztül történjen.

(18)

(19)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nyilvántartá
sokba a vállalatokról bevitt adatokban beállt bármely
változás esetén az adatot indokolatlan késedelem nélkül
naprakésszé tegyék. A frissítéseket rendszerint a változá
sokkal kapcsolatos teljes dokumentáció kézhezvételétől
számított 21 napon belül kell közzétenni, a nemzeti
jogszabályok szerinti jogszerűségi ellenőrzés esetén is.
Ezt a határidőt úgy kell értelmezni, hogy a tagállamoknak
ésszerű erőfeszítéseket kell tenniük az irányelvben
meghatározott határidő betartása érdekében. Ez a
határidő a vállalatok által minden pénzügyi évben köte
lezően benyújtandó pénzügyi beszámolók tekintetében
nem alkalmazható. Ezt a kivételt a nemzeti nyilvántartá
soknak a jelentéstételi időszakokban jelentkező túlterhelt
sége teszi indokolttá. A huszonegy napos határidőt vis
maior esetén a valamennyi tagállamban hatályos általános
jogi alapelvekkel összhangban fel kell függeszteni.
Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a platformot
harmadik félen keresztül építi ki és/vagy működteti,
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akkor ennek az Európai Közösségek általános költségve
tésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rende
lettel (1) összhangban kell történnie. A tagállamokat e
folyamatba a megfelelő mértékben be kell vonni azáltal,
hogy a közbeszerzési eljárásra alkalmazandó műszaki
leírásokat a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakor
lására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok
szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló,
2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (2) 5. cikkében említett vizsgálóbizottsági
eljárás keretében elfogadott végrehajtási jogi aktusok
révén megállapítják.
(20)

Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a platformot
harmadik félen keresztül működteti, biztosítani kell a
nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer szol
gáltatásnyújtásának folytonosságát, valamint a platform
működésének megfelelő közfelügyeletét. A 182/2011/EU
rendelet 5. cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárás
keretében elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén a
platform működési irányítására vonatkozóan részletes
szabályokat kell elfogadni. A tagállamoknak a rendszer
egészének működtetésében való részvételét minden
esetben biztosítani kell azáltal, hogy a Bizottság és a
tagállamok képviselői rendszeresen egyeztetnek a nyil
vántartások összekapcsolására szolgáló rendszer működé
sével és jövőbeli fejlesztéseivel kapcsolatos kérdésekről.

(21)

A központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántar
tások és a cégjegyzékek összekapcsolása szükségessé
teszi a különböző műszaki jellemzőkkel rendelkező
nemzeti rendszerek összehangolását. Ez olyan műszaki
intézkedések és előírások kidolgozását követeli meg,
amelyek figyelembe veszik a nyilvántartások közötti
különbségeket. Ezen irányelv végrehajtása egységes felté
teleinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási
hatásköröket kell ruházni az említett műszaki és működ
tetési kérdések rendezése céljából. Ezeket a hatásköröket
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkében említett vizsgálóbi
zottsági eljárás keretében kell gyakorolni.

(22)

Ez az irányelv nem korlátozhatja a tagállamok azon
jogát, hogy a vállalatokra vonatkozó információknak a
nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren
keresztül történő beszerzéséért díjat számítsanak fel,
amennyiben a díjfelszámítást a nemzeti jog előírja.
Ezért a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rend
szer tekintetében megállapított technikai intézkedéseknek
és előírásoknak lehetővé kell tenniük a fizetési feltételek
megállapítását. E tekintetben ez az irányelv nem
irányozhat elő semmilyen konkrét technikai megoldást,
mivel a fizetési feltételeket a végrehajtási jogi aktusok
elfogadásának szakaszában kell meghatározni, a széles
körben hozzáférhető online fizetési lehetőségek figyelem
bevételével.

(23)

Kívánatos lehet harmadik országok számára, hogy a
jövőben részt vehessenek a nyilvántartások összekapcso
lására szolgáló rendszerben.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
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(24)

(25)
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A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer
igazságos finanszírozása érdekében, mind az Uniónak,
mind tagállamainak részt kell vennie a rendszer finanszí
rozásában. A tagállamoknak kell viselniük a nemzeti nyil
vántartásaiknak a fenti rendszerhez való hozzáigazítá
sával járó költségeket, míg a központi elemeket – a plat
formot és az európai elektronikus elérési pontként szol
gáló portált – az Unió általános költségvetésének
megfelelő költségvetési sorából kell finanszírozni. Ezen
irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítése
érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra,
hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a
vállalatokra vonatkozó információk beszerzéséért fize
tendő díjak kiszabása tekintetében. Ez nem érinti annak
lehetőségét, hogy a nemzeti nyilvántartások díjkötelesek
legyenek, hanem adott esetben a platform fenntartásának
és működtetésének társfinanszírozását biztosító kiegé
szítő díj bevezetésével járhat. Különösen fontos, hogy a
Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultá
ciókat folytasson, többek között szakértői szinten is. A
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és
szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a
vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és
a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és
megfelelő továbbításáról.
A személyes adatok feldolgozására, beleértve a személyes
adatok tagállamokon belüli elektronikus továbbítását is, a
személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlá
sáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (1), valamint a személyes adatok
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgo
zása tekintetében az egyének védelméről, valamint az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december
18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rende
let (2) alkalmazandó. A személyes adatoknak a tagállamok
nyilvántartásai, a Bizottság, illetve adott esetben a plat
form működtetésében részt vevő harmadik felek általi
bármilyen feldolgozásának e jogi aktusoknak megfelelően
kell történnie. A nyilvántartások összekapcsolására szol
gáló rendszerhez kapcsolódóan elfogadandó végrehajtási
jogi aktusoknak adott esetben biztosítaniuk kell ezt a
megfelelést, különösen az érintett résztvevők feladatainak
és felelősségi körének, valamint a rájuk alkalmazandó
szervezeti és technikai szabályoknak a meghatározása
révén.
Ahhoz, hogy a nyilvántartások összekapcsolására szol
gáló rendszer működésbe léphessen, a tagállamoknak
végre kell hajtaniuk a szükséges kiigazításokat, különösen
azáltal, hogy kidolgoznak egy interfészt, amely az egyes
nyilvántartásokat a platformhoz kapcsolja. Ezért ennek az
irányelvnek a tagállamok számára az átültetés, valamint a
rendszer technikai működtetésére vonatkozó rendelke
zések alkalmazása tekintetében egy későbbi határidőt
kell megállapítania. A határidő lejárta előtt a Bizottságnak
el kell fogadnia a nyilvántartások összekapcsolására szol
gáló rendszer tekintetében megállapított technikai intéz
kedésekre és előírásokra vonatkozó valamennyi végrehaj
tási jogi aktust. Az irányelvnek a nyilvántartások össze
kapcsolására szolgáló rendszer műszaki üzemeltetésére

(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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vonatkozó rendelkezései átültetésére és alkalmazására
meghatározott határidőnek elegendőnek kell lennie
ahhoz, hogy a tagállamok elvégezhessék az ahhoz szük
séges jogi és technikai kiigazításokat, hogy a rendszer
ésszerű időkereten belül teljesen működőképessé válhas
son.
(27)

A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó doku
mentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes
politikai nyilatkozatával (3) összhangban a tagállamok
vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesí
téshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumen
tumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv
elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő
részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a
jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok
átadása indokolt.

(28)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és
megfelel az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt
elveknek, különös tekintettel az Alapjogi Charta
8. cikkére, amelynek értelmében mindenkinek joga van
a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

(29)

Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen a céginformáci
ókhoz való határokon átnyúló hozzáférés javítását, annak
biztosítását, hogy a fióktelepek nyilvántartásában napra
kész információkat tároljanak, valamint a határokon
átnyúló nyilvántartási eljárásokban a nyilvántartások
közötti egyértelmű kommunikációs csatornák létreho
zását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani,
és ezért az intézkedés léptéke és hatásai miatt azok uniós
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében
foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett
cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az
irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges
mértéket.

(30)

A 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irány
elvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(31)

Az európai adatvédelmi biztossal való konzultáció a
45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével össz
hangban megtörtént; a biztos 2011. május 6-án nyilvá
nított véleményt (4),

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 89/666/EGK irányelv módosítása
A 89/666/EGK irányelv a következőképpen módosul:
1. az 1. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:
„(3)
A 2. cikk (1) bekezdésében említett okiratokat és
adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszik az egész Közös
ségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a
tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek
érdekei védelmében a Szerződés 54. cikkének második
(3) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.
(4) HL C 220., 2011.7.26., 1. o.
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bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok össze
hangolásáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/101/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (*) 4a. cikkének (2)
bekezdésével összhangban létrehozott, a központi nyilvántar
tások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek
összekapcsolására szolgáló rendszeren (a továbbiakban: a
nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer) keresz
tül. Az említett irányelv 3b. cikke és 3c. cikkének (1) bekez
dése értelemszerűen alkalmazandó.
(4)
A tagállamok biztosítják, hogy a fióktelepek egyedi
azonosítóval rendelkezzenek, amely lehetővé teszi egyér
telmű azonosításukat a nyilvántartások között a nyilvántar
tások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül
történő kommunikáció során. Ez az egyedi azonosító
magában foglalja legalább a nyilvántartás szerinti tagállam
nak, a származás helye szerinti nemzeti nyilvántartásnak és a
fióktelep e nyilvántartásban szereplő számának azonosítását
lehetővé tévő elemeket, valamint, adott esetben, az azonosí
tási hibák elkerülésére szolgáló jellemzőket.
___________
(*) HL L 258., 2009.10.1., 11. o.
Megjegyzés: a 2009/101/EK irányelv címe az Európai
Közösséget létrehozó szerződés cikkei újraszámozásának
figyelembevétele érdekében kiigazításra került, a Lissza
boni Szerződés 5. cikkének megfelelően; eredetileg a
Szerződés 48. cikkének második bekezdése.”;
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3. A szöveg a következő szakasszal egészül ki:
„IIIA. SZAKASZ
ADATVÉDELEM

11a. cikk
A személyes adatok ezen irányelvvel összefüggésben végzett
feldolgozására a személyes adatok feldolgozása vonatkozá
sában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai
parlamenti és tanács irányelv (*) alkalmazandó.
___________
(*) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.”

2. cikk
A 2005/56/EK irányelv módosítása
A 2005/56/EK irányelv a következőképpen módosul:
1. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„13. cikk
Bejegyzés

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„5a. cikk
(1)
A társaság nyilvántartásában a nyilvántartások össze
kapcsolására szolgáló rendszeren keresztül haladéktalanul
hozzáférhetővé kell tenni az adott vállalattal szembeni eset
leges felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás megindítá
sára és lezárására vonatkozó információk, valamint – ameny
nyiben az a vállalat nyilvántartása szerinti tagállamban
jogkövetkezményekkel jár – a vállalat nyilvántartásból
történő törlésére vonatkozó információkat.
(2)
A fióktelep nyilvántartásában a nyilvántartások össze
kapcsolására szolgáló rendszeren keresztül biztosítani kell az
(1) bekezdésben említett információ késedelem nélküli foga
dását.
(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett információcsere a
nyilvántartások számára ingyenes.
(4)
Az (1) és (2) bekezdésben említett információk beér
kezését követően alkalmazandó eljárást a tagállamok hatá
rozzák meg. Ennek az eljárásnak biztosítania kell, hogy
amennyiben egy társaság megszűnt, vagy a nyilvántartásból
egyéb okból törölték, annak fióktelepeit indokolatlan kése
delem nélkül szintén töröljék a nyilvántartásból.
(5)
A (4) bekezdés második mondata nem vonatkozik a
nyilvántartásból az érintett társaság jogi formájának megvál
tozása, egyesülés, szétválás, illetve a székhely határon átnyúló
áthelyezése miatt törölt vállalatok fióktelepeire.”

Azt, hogy az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosí
tékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági
tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szer
ződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társasá
goknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 2009.
szeptember 16-i 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (*) 3. cikkével összhangban milyen formában kell
közzétenni a határokon átnyúló egyesülés lezárulását azon
közhitelű nyilvántartásban, amelynél az egyesülésben részt
vevő minden egyes társaság okiratait letétbe kellett helyezni,
annak a tagállamnak a joga határozza meg – az adott állam
területe vonatkozásában –, amelynek joghatósága alá az
egyesülő társaságok tartoznak.
A nyilvántartás, amelybe a határokon átnyúló egyesülés útján
létrejövő társaságot bejegyzik, a 2009/101/EK irányelv 4a.
cikkének (2) bekezdésével összhangban létrehozott, a
központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és
a cégjegyzékek összekapcsolására szolgáló rendszeren
keresztül haladéktalanul értesíti a határokon átnyúló egye
sülés létrejöttéről azt a nyilvántartást, amelynél az egyesülő
társaságok okiratait letétbe kellett helyezni. A korábbi bejegy
zést – adott esetben – legkorábban ezen értesítés beérkezé
sekor kell törölni.
___________
(*) HL L 258., 2009.10.1., 11. o.
Megjegyzés: : a 2009/101/EK irányelv címe az Európai
Közösséget létrehozó szerződés cikkei újraszámozásának
figyelembevétele érdekében kiigazításra került, a Lissza
boni Szerződés 5. cikkének megfelelően; eredetileg a
Szerződés 48. cikkének második bekezdése.”;
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2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„17a. cikk

2012.6.16.

(3)
A Bizottság ezt az információt az Unió minden hiva
talos nyelvén közzéteszi a portálon.

Adatvédelem

3b. cikk

A személyes adatok ezen irányelvvel összefüggésben végzett
feldolgozására a személyes adatok feldolgozása vonatkozá
sában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai
parlamenti és tanács irányelv (*) alkalmazandó.

(1)
A 2. cikkben említett okiratok és adatok elektronikus
másolatát nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a nyilvántar
tások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül.

___________
(*) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.”
3. cikk
A 2009/101/EK irányelv módosítása
A 2009/101/EK irányelv a következőképpen módosul:
1. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„2a. cikk
(1)
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket
annak biztosítására, hogy a 2. cikkben említett okiratokat és
adatokat érintő bármely változás bejegyzésre kerüljön a
3. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett
megfelelő nyilvántartásba, és rendes esetben az e változá
sokkal kapcsolatos teljes dokumentáció kézhezvételét követő
huszonegy napon belül – amely időtartamnak magában kell
foglalnia adott esetben az aktába való felvételre vonatkozó
nemzeti jogszabályokban megkövetelt jogszerűségi ellen
őrzést is – a 3. cikk (3) és (5) bekezdésével összhangban
közzétételre kerüljön.
(2)
Az (1) bekezdés nem vonatkozik az irányelv
2. cikkének f) pontjában említett pénzügyi beszámolókra.”
2. A 3. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok biztosítják, hogy a társaságok egyedi azono
sítóval rendelkezzenek, amely lehetővé teszi egyértelmű
azonosításukat a nyilvántartások között a 4a. cikk (2) bekez
désével összhangban létrehozott, a központi nyilvántartások,
a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekap
csolására szolgáló rendszeren (a továbbiakban: a nyilvántar
tások összekapcsolására szolgáló rendszer) keresztül történő
kommunikáció során. Ez az egyedi azonosító magában
foglalja legalább a nyilvántartás szerinti tagállamnak, a szár
mazás helye szerinti nemzeti nyilvántartásnak, és a vállalat e
nyilvántartásban szereplő számának azonosítását lehetővé
tévő elemeket, valamint, adott esetben, az azonosítási hibák
elkerülésére szolgáló jellemzőket.”
3. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:
„3a. cikk
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti jogszabály
rendelkezéseit elmagyarázó egyértelmű és naprakész infor
máció álljon rendelkezésre, amely alapján a harmadik felek
a 3. cikk (5), (6) és (7) bekezdésének megfelelően hivatkoz
hatnak a 2. cikkben említett adatokra és valamennyi okirat
típusra.
(2)
A tagállamok az európai igazságügyi portálon (a
továbbiakban: a portál) közzéteendő információkat a portál
szabályaival és technikai követelményeivel összhangban
rendelkezésre bocsátják.

(2)
A tagállamok biztosítják, hogy a 2. cikkben említett
okiratok és adatok szabványos üzenetformátumban hozzá
férhetőek legyenek a nyilvántartások összekapcsolására szol
gáló rendszeren keresztül, és elektronikus eszközökkel
elérhetők legyenek. A tagállamok ezen túlmenően az adatto
vábbítás biztonsága minimális szabványainak betartását is
garantálják.
(3)
A Bizottság az Unió minden hivatalos nyelvén rendel
kezésre álló keresőszolgáltatást biztosít a tagállamokban nyil
vántartásba vett társaságokra vonatkozóan annak érdekében,
hogy a portálon keresztül hozzáférhetővé tegye a követke
zőket:
a) a 2. cikkben említett okiratok és adatok;
b) az adatokat és az okiratok típusait felsoroló, az Unió
valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető magyarázó
címkék.
3c. cikk
(1)
A 2. cikkben említett okiratoknak és adatoknak a
nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren
keresztül való beszerzéséért felszámított díj nem lépheti túl
azok adminisztratív költségét.
(2)
A tagállamok biztosítják, hogy a következőkre vonat
kozó adatok díjmentesen hozzáférhetők legyenek a nyilván
tartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül:
a) a társaság neve és jogi formája;
b) a társaság székhelye és a nyilvántartása szerinti tagállam;
valamint
c) a társaság nyilvántartási száma.
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezeken az adatokon
kívül további okiratokat és adatokat is díjmentesen hozzáfér
hetővé tesznek.
3d. cikk
(1)
A társaság nyilvántartásában a nyilvántartások össze
kapcsolására szolgáló rendszeren keresztül haladéktalanul
hozzáférhetővé kell tenni az adott vállalattal szembeni eset
leges felszámolási vagy fizetésképtelenségi eljárás megindítá
sára és lezárására vonatkozó információk, valamint – ameny
nyiben az a vállalat nyilvántartása szerinti tagállamban
jogkövetkezményekkel jár – a vállalat nyilvántartásból
történő törlésére vonatkozó információkat.
(2)
A fióktelep nyilvántartásában a nyilvántartások össze
kapcsolására szolgáló rendszeren keresztül biztosítani kell az
(1) bekezdésben említett információ késedelem nélküli foga
dását.
(3)
Az (1) és (2) bekezdésben említett információcsere a
nyilvántartások számára ingyenes.”
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4. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:
„4a. cikk
(1)
Létrejön az európai központi platform (a továbbiak
ban: a platform).
(2)
A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer
a következőkből áll:
— a tagállami nyilvántartások,
— a platform,
— a portál, amely európai elektronikus elérési pontként
szolgál.
(3)
A tagállamok a nyilvántartások összekapcsolására
szolgáló rendszeren belül a platform segítségével biztosítják
nyilvántartásaik kölcsönös átjárhatóságát.
(4)
A tagállamok opcionális elérési pontokat alakíthatnak
ki a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerhez.
Az ilyen elérési pontok kialakításáról, valamint a működé
süket érintő bármely jelentős változásokról indokolatlan
késedelem nélkül értesítik a Bizottságot.
(5)
A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rend
szerből származó információhoz való hozzáférést a portál
és a tagállamok által saját hatáskörben létrehozott elérési
pontok biztosítják.
(6)
A nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer
létrehozása nem érinti a tagállamok között a társaságokkal
kapcsolatos információcserére vonatkozóan kötött, meglévő
kétoldalú megállapodásokat.
4b. cikk
(1)
A Bizottság meghatározza, hogy a platformot saját
eszközeivel vagy egy általa választott harmadik fél által
építi-e ki és/vagy működteti-e.
Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a platformot
harmadik félen keresztül építi ki és/vagy működteti, a
harmadik fél kiválasztásának, valamint a kiválasztott
harmadik féllel kötött megállapodás Bizottság általi végrehaj
tásának az Európai Közösségek általános költségvetésére
alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június
25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (*) össz
hangban kell történnie.
(2)
Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a platformot
harmadik félen keresztül építi ki, végrehajtási jogi aktusok
formájában dönt a közbeszerzési eljárásra alkalmazandó
műszaki leírásokról és az érintett harmadik féllel kötendő
megállapodás időtartamáról.
(3)
Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a platformot
harmadik félen keresztül működteti, végrehajtási jogi aktusok
formájában elfogadja a platform működési irányítására
vonatkozó részletes szabályokat.
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A platform működési irányítása különösen az alábbiakra
terjed ki:
— a platform működésének felügyelete,
— a platform felhasználásával megosztott és kicserélt adatok
biztonsága és védelme,
— a tagállami nyilvántartások és az érintett harmadik fél
közötti kapcsolatok koordinálása.
A platform működésének felügyeletét a Bizottság végzi.
(4)
A (2) és (3) bekezdésben említett végrehajtási jogi
aktusokat a 4e. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizott
sági eljárás keretében kell elfogadni.
4c. cikk
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az aláb
biakat:
a) az elektronikus úton történő kommunikáció módszereit
meghatározó műszaki leírás a nyilvántartások összekap
csolására szolgáló rendszer alkalmazásában;
b) a kommunikációs protokollok műszaki leírása;
c) azon technikai intézkedések, amelyek biztosítják az
informatikai biztonsági minimumkövetelmények betar
tását a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rend
szerben való információáramlás és -megosztás tekinteté
ben;
d) a társaság nyilvántartása és a fióktelep nyilvántartása
közötti, ezen irányelv 3d. cikkében és a valamely
tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi
formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített
fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követel
ményeiről szóló, 1989. december 21-i 89/666/EGK
tizenegyedik tanácsi irányelv (**) 5a. cikkében említett
információcsere módszerét meghatározó műszaki leírás;
e) az ezen irányelv 3d. cikkében, a 89/666/EGK irányelv 5a.
cikkében, valamint a tőkeegyesítő társaságok határokon
átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i
2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (***)
13. cikkében említett, a nyilvántartások közötti informá
ciócsere céljából továbbított adatok részletes listája;
f)

a nyilvántartások, a platform és a portál közötti infor
mációcsere céljára használt szabványos üzenetformátum
szerkezetét meghatározó műszaki leírás;

g) a platform feladatainak elvégzéséhez szükséges adatokat
és ezen adatok tárolásának, felhasználásának és védel
mének módszerét meghatározó műszaki leírás;
h) a nyilvántartások közötti kommunikációhoz szükséges
egyedi azonosító szerkezetét és használatát meghatározó
műszaki leírás;
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a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer
üzemeltetésének műszaki módszereit az információk
terjesztése és cseréje tekintetében meghatározó leírás,
valamint a platform által nyújtott informatikai szolgálta
tásokra vonatkozó leírás, biztosítva a megfelelő nyelvi
változatban történő üzenettovábbítást;
a portál által nyújtott keresőszolgáltatásra vonatkozó
feltételek;

k) a fizetési módok, figyelembe véve a rendelkezésre álló
fizetési lehetőségeket, például az online fizetést;
l)

a 2. cikkben említett adatokat és az okirattípusokat felso
roló magyarázó címkék részletei;

m) a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer
által biztosított szolgáltatások elérhetőségének műszaki
feltételei;

2012.6.16.

4e. cikk
1.
A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a
Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó
tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és álta
lános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (****)
értelmében vett bizottságnak minősül.
2.
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU
rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
___________
(*) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(**) HL L 395., 1989.12.30., 36. o.
(***) HL L 310., 2005.11.25., 1. o.
(****) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.”

5. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
n) az opcionális elérési pontoknak a platformhoz való csat
lakoztatására vonatkozó eljárás és műszaki előírások.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 4e. cikk (2) bekezdé
sében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfo
gadni.
A Bizottság 2015. július 7-ig elfogadja ezeket a végrehajtási
jogi aktusokat.
4d. cikk
(1)
A platform létrehozását és jövőbeli fejlesztését, vala
mint a portál ezen irányelvből eredő kiigazításait az Unió
általános költségvetéséből kell finanszírozni.
(2)
A platform karbantartását és működtetését az Unió
általános költségvetéséből kell finanszírozni, valamint társ
finanszírozására felhasználhatók a nyilvántartások összekap
csolására szolgáló rendszerhez való hozzáférésért az egyéni
felhasználóktól beszedett díjak. Ez a bekezdés nem érinti a
tagállami szinten beszedett díjakat.
(3)
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
formájában, a 13a. cikkel összhangban döntést hozhat arról,
hogy indokolt-e a platform díjkivetés útján való társfinanszí
rozása, és ha igen, meghatározhatja az egyéni felhasználóktól
a (2) bekezdéssel összhangban beszedett díjakat.
(4)
A (2) bekezdéssel összhangban felszámított díjak nem
érintik a tagállamok által a 3c. cikk (1) bekezdésében említett
okiratok és adatok beszerzéséért esetlegesen felszámított díja
kat.

„7a. cikk
A személyes adatok ezen irányelvvel összefüggésben végzett
feldolgozására a személyes adatok feldolgozása vonatkozá
sában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai
parlamenti és tanács irányelv (*) alkalmazandó.
___________
(*) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.”

6. A szöveg a következő fejezettel egészül ki:
„4A. FEJEZET
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK

13a. cikk
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek
mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi
aktus elfogadására.
(2)
A Bizottság a 4d. cikk (3) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó
felhatalmazása határozatlan időre szól.

(5)
A (2) bekezdéssel összhangban megállapított díjakat
nem lehet felszámítani a 3c. cikk (2) bekezdésének a), b)
és c) pontjában említett adatok beszerzéséért.

(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor vissza
vonhatja a 4d. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban
megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hiva
talos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok érvényességét.

(6)
Az egyes tagállamok viselik nemzeti nyilvántartásaik
ezen irányelvből eredő kiigazításának költségeit, valamint
karbantartási és működési költségeit.

(4)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfo
gadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
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(5)
A 4d. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felha
talmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való
értesítését követő három hónapon belül sem az Európai
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve
ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az
Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizott
ságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három
hónappal meghosszabbodik.”
4. cikk
Jelentés és rendszeres párbeszéd
(1)
A Bizottság legkésőbb öt évvel az 5. cikk (2) bekezdé
sében említett rendelkezések alkalmazására megállapított végső
határidőt követően jelentést tesz közzé a nyilvántartások össze
kapcsolására szolgáló rendszer működésével kapcsolatban,
amelyben különösen műszaki és pénzügyi szempontból vizs
gálja meg a rendszer működését.
(2)
A jelentéshez adott esetben az irányelv módosítására
irányuló javaslatot mellékel.
(3)
A Bizottság és a tagállamok képviselői bármely erre
alkalmas fórumot igénybe véve rendszeresen megvitatják az
irányelv hatálya alá tartozó kérdéseket.

— a 2005/56/EK irányelv 13. cikke;
— a 2009/101/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének második
albekezdése, 3b. cikke, 3c. cikke, 3d. cikke és 4a. cikkének
(3)–(5) bekezdése.
E végrehajtási jogi aktusok elfogadását követően a Bizottság az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az e bekezdésben
említett rendelkezések alkalmazására vonatkozóan megállapított
végső határidőt.
(3)
Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben emlí
tett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre,
vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatko
zást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák
meg.
(4)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
6. cikk
Hatálybalépés
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

7. cikk

Átültetés
(1)
A tagállamok elfogadják, kihirdetik és alkalmazzák azokat
a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek 2014. július 7-ig
megfeleljenek.
(2)
Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok legkésőbb a
2009/101/EK irányelv 4c. cikkében említett végrehajtási jogi
aktusok elfogadását követő két éven belül elfogadják, kihirdetik
és alkalmazzák az ahhoz szükséges rendelkezéseket, hogy az
alábbiaknak megfeleljenek:
— a 89/666/EGK irányelv 1. cikkének (3)–(4) bekezdése és 5a.
cikke;
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Címzettek
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. június 13-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

N. WAMMEN

