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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0239),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 το άρθρο 
50 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), στ) και ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C8-0166/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0000/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 
και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή, στις ανακοινώσεις της 
με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή 
ενιαία αγορά της Ευρώπης»30 και «Σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση 2016-2020, Επιτάχυνση του 

(3) Η Επιτροπή, στις ανακοινώσεις της 
με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή 
ενιαία αγορά της Ευρώπης»30 και «Σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση 2016-2020, Επιτάχυνση του 
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ψηφιακού μετασχηματισμού της 
διακυβέρνησης»31, τόνισε τον ρόλο των 
δημόσιων διοικήσεων στη διευκόλυνση 
των επιχειρήσεων να προβαίνουν εύκολα 
στην έναρξη επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, να δραστηριοποιούνται 
στο διαδίκτυο και να επεκτείνονται σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
αναγνώρισε ειδικά τη σημασία της 
βελτίωσης της χρήσης ψηφιακών 
εργαλείων για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Επιπλέον, 
στη δήλωση του Τάλιν του 2017 για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη 
απεύθυναν ισχυρή έκκληση να ενταθούν οι 
προσπάθειες για την παροχή στην Ένωση 
αποτελεσματικών ηλεκτρονικών 
διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη.

ψηφιακού μετασχηματισμού της 
διακυβέρνησης»31, τόνισε τον ρόλο των 
δημόσιων διοικήσεων στη διευκόλυνση 
των επιχειρηματιών να προβαίνουν 
εύκολα στην έναρξη επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, να δραστηριοποιούνται 
στο διαδίκτυο και να επεκτείνονται σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
αναγνώρισε ειδικά τη σημασία της 
βελτίωσης της χρήσης ψηφιακών 
εργαλείων για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Επιπλέον, 
στη δήλωση του Τάλιν του 2017 για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη 
απεύθυναν ισχυρή έκκληση να ενταθούν οι 
προσπάθειες για την παροχή στην Ένωση 
αποτελεσματικών ηλεκτρονικών 
διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final, της 6ης Μαΐου 
2015.

30 COM(2015) 192 final, της 6ης Μαΐου 
2015.

31 COM(2016) 179 final, της 19ης 
Απριλίου 2016.

31 COM(2016) 179 final, της 19ης 
Απριλίου 2016.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η δυνατότητα της εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικής καταχώρισης εταιρειών και 
υποκαταστημάτων και της εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και 
στοιχείων θα επιτρέψει στις εταιρείες να 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις 
επαφές τους με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η 
ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η 
χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τους 

(7) Η δυνατότητα της εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικής καταχώρισης εταιρειών και 
υποκαταστημάτων και της εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και 
στοιχείων θα επιτρέψει στις εταιρείες να 
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις 
επαφές τους με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών. Προκειμένου να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η 
ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η 
χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τους 
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χρήστες τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34. Επιπλέον, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διασυνοριακή 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
προβλέπουν τη δυνατότητα εγκεκριμένων 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα θα 
χρησιμοποιούνται ως βάση για την 
αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που εκδίδονται σε άλλο 
κράτος μέλος. Για να διασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές 
καταστάσεις, μόνο μέσα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που συμμορφώνονται με το 
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 910/2014 θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν άλλα 
μέσα ταυτοποίησης, όπως σαρωμένα 
αντίγραφα διαβατηρίων. Σε κάθε 
περίπτωση, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
μόνο να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν δυνατή την ηλεκτρονική 
καταχώριση των εταιρειών και των 
υποκαταστημάτων τους και την 
ηλεκτρονική υποβολή από πολίτες της 
Ένωσης μέσω της αναγνώρισης των μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους.

χρήστες τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου34. Επιπλέον, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διασυνοριακή 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που 
προβλέπουν τη δυνατότητα εγκεκριμένων 
μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα θα 
χρησιμοποιούνται ως βάση για την 
αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που εκδίδονται σε άλλο 
κράτος μέλος. Για να διασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές 
καταστάσεις, μόνο μέσα ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που συμμορφώνονται με το 
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 910/2014 θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται. Σε κάθε περίπτωση, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει μόνο να 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν δυνατή την ηλεκτρονική 
καταχώριση των εταιρειών και των 
υποκαταστημάτων τους και την 
ηλεκτρονική υποβολή από πολίτες της 
Ένωσης μέσω της αναγνώρισης των μέσων 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους.

__________________ __________________

34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, 
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 
73).

34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, 
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 
73).

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ως πρώτο βήμα στον κύκλο ζωής 
μιας εταιρείας, θα πρέπει να είναι δυνατή η 
εξολοκλήρου ηλεκτρονική σύσταση και 
καταχώριση των εταιρειών. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να παρεκκλίνουν από την εν 
λόγω απαίτηση στην περίπτωση των 
ανωνύμων εταιρειών, λόγω της 
πολυπλοκότητας που ενέχει η σύσταση και 
η καταχώριση των εν λόγω εταιρειών και 
για να γίνουν σεβαστές οι υπάρχουσες 
παραδόσεις των κρατών μελών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
λεπτομερείς κανόνες για την καταχώριση. 
Θα πρέπει να είναι εφικτή η ηλεκτρονική 
καταχώριση με την υποβολή εγγράφων σε 
ηλεκτρονική μορφή.

(9) Ως πρώτο βήμα στον κύκλο ζωής 
μιας εταιρείας, θα πρέπει να είναι δυνατή η 
εξολοκλήρου ηλεκτρονική σύσταση και 
καταχώριση των εταιρειών. Ωστόσο, θα 
πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, 
κατά παρέκκλιση από την εν λόγω 
απαίτηση, να απαλλάσσουν τις ανώνυμες 
εταιρείες, λόγω της πολυπλοκότητας που
ενέχει η σύσταση και η καταχώριση των εν 
λόγω εταιρειών και για να γίνουν σεβαστές 
οι υπάρχουσες παραδόσεις των κρατών 
μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. 
Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν λεπτομερείς κανόνες 
για την καταχώριση. Θα πρέπει να είναι 
εφικτή η ηλεκτρονική καταχώριση με την 
υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να παρασχεθεί 
στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
νεοφυείς, κατά τα πρώτα στάδια της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η καταχώριση 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με τη 
χρήση υποδειγμάτων που θα περιέχουν 
πρότυπες ιδρυτικές πράξεις και που θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Τα
εν λόγω υποδείγματα μπορούν να 
περιέχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο 
επιλογών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι 

(11) Προκειμένου να παρασχεθεί 
στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ 
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
εταιρείες, κατά τα πρώτα στάδια της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η καταχώριση 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με τη 
χρήση υποδειγμάτων που θα περιέχουν 
πρότυπες ιδρυτικές πράξεις και που θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Τα 
εν λόγω υποδείγματα μπορούν να 
περιέχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο 
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αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν μεταξύ της χρήσης του εν λόγω 
υποδείγματος ή της καταχώρισης της 
εταιρείας χρησιμοποιώντας 
εξατομικευμένες ιδρυτικές πράξεις και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν υποδείγματα και 
για άλλες μορφές εταιρειών.

επιλογών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι 
αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν μεταξύ της χρήσης του εν λόγω 
υποδείγματος ή της καταχώρισης της 
εταιρείας χρησιμοποιώντας 
εξατομικευμένες ιδρυτικές πράξεις και τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν υποδείγματα και 
για άλλες μορφές εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι 
υφιστάμενες παραδόσεις των κρατών 
μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, 
είναι σημαντικό να επιτραπεί ευελιξία 
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα 
κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ένα 
εξολοκλήρου ηλεκτρονικό σύστημα 
καταχώρισης εταιρειών και 
υποκαταστημάτων, μεταξύ άλλων και σε 
σχέση με τον ρόλο των συμβολαιογράφων 
ή των δικηγόρων σʼ αυτή τη διαδικασία. 
Ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρονική 
καταχώριση εταιρειών και 
υποκαταστημάτων τα οποία δεν 
ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία.

(12) Προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι 
υφιστάμενες παραδόσεις των κρατών 
μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, 
είναι σημαντικό να επιτραπεί ευελιξία 
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα 
κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ένα 
εξολοκλήρου ηλεκτρονικό σύστημα 
καταχώρισης εταιρειών και 
υποκαταστημάτων, καθώς και την 
ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και 
στοιχείων, μεταξύ άλλων και σε σχέση με 
τον ρόλο των συμβολαιογράφων ή των 
δικηγόρων σʼ αυτή τη διαδικασία. 
Ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρονική 
καταχώριση εταιρειών και 
υποκαταστημάτων τα οποία δεν 
ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όπως και στην περίπτωση της 
ηλεκτρονικής καταχώρισης των εταιρειών, 
για να μειωθεί το κόστος και η επιβάρυνση 
των εταιρειών, θα πρέπει να είναι δυνατή η 
υποβολή πράξεων και στοιχείων στα 
εθνικά μητρώα εξολοκλήρου ηλεκτρονικά 
καθʼ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
εταιρειών. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιτρέπουν στις εταιρείες να υποβάλλουν 
πράξεις και στοιχεία με άλλα μέσα, μεταξύ 
άλλων σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, η 
δημοσιότητα των στοιχείων των εταιρειών 
θα πρέπει να πραγματοποιείται μόλις τα 
στοιχεία αυτά καθίστανται δημόσια 
διαθέσιμα στα εν λόγω μητρώα, δεδομένου 
ότι τα μητρώα είναι πλέον διασυνδεδεμένα 
και παρέχουν ένα πλήρες σημείο αναφοράς 
για τους χρήστες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η διατάραξη των υφιστάμενων 
μέσων δημοσιότητας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν την επιλογή να 
δημοσιεύουν επίσης όλα τα στοιχεία μιας 
εταιρείας ή μέρος αυτών στην εθνική 
επίσημη εφημερίδα, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι τα στοιχεία αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά στην εθνική επίσημη 
εφημερίδα από το μητρώο.

(17) Όπως και στην περίπτωση της 
ηλεκτρονικής καταχώρισης των εταιρειών, 
για να μειωθεί το κόστος και η επιβάρυνση 
των εταιρειών, θα πρέπει να είναι δυνατή η 
υποβολή πράξεων και στοιχείων στα 
εθνικά μητρώα εξολοκλήρου ηλεκτρονικά 
καθʼ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
εταιρειών. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις ως 
προς την αυθεντικότητα, την ακρίβεια 
και τη δέουσα νομική μορφή των 
υποβαλλόμενων πράξεων ή στοιχείων θα 
πρέπει να διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία και να συμμορφώνονται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιτρέπουν στις εταιρείες να υποβάλλουν 
πράξεις και στοιχεία με άλλα μέσα, μεταξύ 
άλλων σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, η 
δημοσιότητα των στοιχείων των εταιρειών 
θα πρέπει να πραγματοποιείται μόλις τα 
στοιχεία αυτά καθίστανται δημόσια 
διαθέσιμα στα εν λόγω μητρώα, δεδομένου 
ότι τα μητρώα είναι πλέον διασυνδεδεμένα 
και παρέχουν ένα πλήρες σημείο αναφοράς 
για τους χρήστες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η διατάραξη των υφιστάμενων 
μέσων δημοσιότητας, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν την επιλογή να 
δημοσιεύουν επίσης όλα τα στοιχεία μιας 
εταιρείας ή μέρος αυτών στην εθνική 
επίσημη εφημερίδα, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι τα στοιχεία αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά στην εθνική επίσημη 
εφημερίδα από το μητρώο.

_______________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, 
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/93/ΕΚ (κανονισμός eIDAS) (ΕΕ L 
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257 της 28.8.2014, σ. 73).

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13α – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «καταχώριση»: σύσταση εταιρείας 
ως νομικής οντότητας·

(3) «καταχώριση»: το σύνολο της 
διαδικασίας για τη σύσταση εταιρείας με 
τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, από την 
ταυτοποίηση του αιτούντος και την 
κατάρτιση ή υποβολή της ιδρυτικής 
πράξης, έως την προσθήκη της εταιρείας 
σε μητρώο επιχειρήσεων ως νομικής 
οντότητας, όπως προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία· όσον αφορά τα 
υποκαταστήματα, η διαδικασία που 
καταλήγει στη δημοσιοποίηση πράξεων 
και στοιχείων σχετικά με τη σύσταση 
υποκαταστήματος σε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 έως 3, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα στο πλαίσιο 
των οποίων μπορεί να απαιτηθεί, για 
σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας, η 
φυσική παρουσία προσώπων ενώπιον 
οποιασδήποτε αρμόδιας για την 

4. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 1 έως 3, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα στο πλαίσιο 
των οποίων μπορεί να απαιτηθεί η φυσική 
παρουσία του αιτούντος ή του 
εκπροσώπου του, για σκοπούς 
εξακρίβωσης της ταυτότητας προσώπων,
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ηλεκτρονική καταχώριση ή την 
ηλεκτρονική υποβολή αρχής, σε
περιπτώσεις πραγματικής υποψίας απάτης 
που βασίζεται σε εύλογους λόγους.

ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας για την 
ηλεκτρονική καταχώριση ή την 
ηλεκτρονική υποβολή αρχής, σε 
περιπτώσεις πραγματικής υποψίας απάτης 
που βασίζεται σε εύλογους λόγους. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η φυσική 
παρουσία του αιτούντος ή του 
εκπροσώπου του απαιτείται μόνο κατά 
περίπτωση και ότι οποιαδήποτε άλλα 
στάδια της διαδικασίας μπορούν να 
διεκπεραιωθούν εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικά.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13γ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέλη ηλεκτρονικής καταχώρισης και 
ηλεκτρονικής υποβολής

Τέλη ηλεκτρονικής καταχώρισης και 
ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και 

στοιχείων

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13δ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν για την ολοκλήρωση διαδικασίας που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο 
απαιτείται πληρωμή, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η πληρωμή μπορεί να 
διενεργηθεί μέσω υπηρεσίας πληρωμής η 
οποία είναι ευρέως διαθέσιμη σε υπηρεσίες 

Εάν για την ολοκλήρωση διαδικασίας που 
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο 
απαιτείται πληρωμή, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η πληρωμή μπορεί να 
διενεργηθεί μέσω υπηρεσίας πληρωμής 
μέσω διαδικτύου η οποία είναι ευρέως 
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διασυνοριακών πληρωμών. διαθέσιμη σε υπηρεσίες διασυνοριακών 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
καταχώριση των εταιρειών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο 
αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει
αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου ή φορέα αρμόδιου για τη 
διεκπεραίωση της αίτησης καταχώρισης, 
με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 
13β παράγραφος 4. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην 
παρέχουν εξολοκλήρου ηλεκτρονικές 
διαδικασίες καταχώρισης για τις μορφές 
εταιρειών που αναφέρονται στο 
παράρτημα I.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
καταχώριση των εταιρειών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνονται να 
προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον 
οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα 
αρμόδιου για τη διεκπεραίωση της αίτησης 
καταχώρισης, με την επιφύλαξη της 
διάταξης του άρθρου 13β παράγραφος 4. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην παρέχουν 
εξολοκλήρου ηλεκτρονικές διαδικασίες 
καταχώρισης για τις μορφές εταιρειών που 
αναφέρονται στο παράρτημα I.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13ζ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποδείγματα για την καταχώριση 
εταιρειών

Υποδείγματα για την ηλεκτρονική
καταχώριση εταιρειών
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Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13η – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις 
απαραίτητες ρυθμίσεις για να 
διασφαλίσουν ότι τα μητρώα τους μπορούν 
να παρέχουν, μέσω του συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 22, τις πληροφορίες 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και πληροφορίες για το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο ισχύει τυχόν 
αποκλεισμός. Οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται για τους σκοπούς της 
καταχώρισης και τα κράτη μέλη μπορούν
επίσης να παρέχουν τους λόγους του 
αποκλεισμού.

2. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις 
απαραίτητες ρυθμίσεις για να 
διασφαλίσουν ότι τα μητρώα τους μπορούν 
να παρέχουν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, μέσω του συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 22, τις πληροφορίες 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
καθώς και πληροφορίες για το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο ισχύει τυχόν 
αποκλεισμός. Οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται για τους σκοπούς της 
καταχώρισης και, κατά περίπτωση, τα 
κράτη μέλη παρέχουν επίσης τους λόγους 
του αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13θ – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονική υποβολή από τις εταιρείες Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και 
στοιχείων από τις εταιρείες

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 13θ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες έχουν τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής στο μητρώο των 
πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
τροποποιήσεων αυτών, εντός της 
προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται 
να καταχωριστεί η εταιρεία. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο 
αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει 
αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου ή φορέα αρμόδιου για 
την ηλεκτρονική υποβολή, με την 
επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13β 
παράγραφος 4.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες έχουν τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής στο μητρώο των 
πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14, 
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν 
τροποποιήσεων αυτών, εντός της 
προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται 
να καταχωριστεί η εταιρεία. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο 
αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει 
αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου ή φορέα αρμόδιου για 
την ηλεκτρονική υποβολή, με την 
επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13β 
παράγραφος 4. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίσουν κανόνες, για να 
παράσχουν εγγυήσεις ως προς τη 
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των 
πράξεων και των στοιχείων που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τέλη που επιβάλλονται για την 
απόκτηση πράξεων και στοιχείων του 

1. Τα τέλη που επιβάλλονται για την 
απόκτηση πράξεων και στοιχείων, ή 
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άρθρου 14 μέσω του συστήματος 
διασύνδεσης των μητρώων δεν 
υπερβαίνουν το διοικητικό τους κόστος.

αντιγράφων αυτών, του άρθρου 14 μέσω 
του συστήματος διασύνδεσης των 
μητρώων, είτε σε χαρτί είτε με 
ηλεκτρονικά μέσα, δεν υπερβαίνουν το 
διοικητικό τους κόστος.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η νομική κατάσταση της εταιρείας, 
όπως αν έχει διακόψει τις εργασίες της, αν 
έχει διαγραφεί από το μητρώο, αν έχει 
εκκαθαριστεί, αν έχει λυθεί, αν είναι 
οικονομικά ενεργή ή ανενεργή κατά τα 
οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο και αν η 
πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στα 
εθνικά μητρώα·

ε) η νομική κατάσταση της εταιρείας, 
όπως αν έχει διακόψει τις εργασίες της, αν 
έχει διαγραφεί από το μητρώο, αν έχει 
εκκαθαριστεί, αν έχει λυθεί, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, αν είναι 
οικονομικά ενεργή ή ανενεργή κατά τα 
οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο και αν η 
πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στα 
εθνικά μητρώα·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ο αριθμός των εργαζομένων της 
εταιρείας, αν η πληροφορία αυτή είναι 
διαθέσιμη στις οικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του εθνικού δικαίου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 28α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
καταχώριση σε κράτος μέλος 
υποκαταστήματος εταιρείας η οποία 
διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους 
μέλους μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να 
υποχρεώνεται ο αιτών ή ο εκπρόσωπός 
του να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον 
οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα 
αρμόδιου για τη διεκπεραίωση της αίτησης 
καταχώρισης, με την επιφύλαξη της 
διάταξης του άρθρου 13β παράγραφος 4.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
καταχώριση σε κράτος μέλος 
υποκαταστήματος εταιρείας η οποία 
διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους 
μέλους μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να 
υποχρεώνεται να προσέλθει 
αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου ή φορέα αρμόδιου για τη 
διεκπεραίωση της αίτησης καταχώρισης, 
με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 
13β παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 28α – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις απαιτήσεις για τον αιτούντα να 
χρησιμοποιεί υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
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Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 28α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κανόνες της παραγράφου 2 
μπορούν, κατά περίπτωση, να 
προβλέπουν επίσης τα εξής:

α) τις διαδικασίες για τη διασφάλιση 
της νομιμότητας του σκοπού του 
υποκαταστήματος·

β) τις διαδικασίες για τη διασφάλιση 
της νομιμότητας της επωνυμίας του 
υποκαταστήματος· 

γ) τις διαδικασίες για τη διασφάλιση 
της νομιμότητας των πράξεων και των 
στοιχείων που υποβάλλονται για την 
καταχώριση του υποκαταστήματος·

δ) τις διαδικασίες που θα διέπουν τον 
ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου 
προσώπου ή φορέα που συμμετέχει στη 
διαδικασία καταχώρισης του 
υποκαταστήματος σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 28β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλεκτρονική υποβολή για τα 
υποκαταστήματα

Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και 
στοιχείων για τα υποκαταστήματα

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132
Άρθρο 28β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 30 και 
οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών μπορούν να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός της 
προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο συστήνεται 
το υποκατάστημα. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο 
αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει 
αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου αρμόδιου για την 
ηλεκτρονική υποβολή, με την επιφύλαξη 
της διάταξης του άρθρου 13β 
παράγραφος 4.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 30 και 
οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών μπορούν να 
υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός της 
προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο συστήνεται 
το υποκατάστημα. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου 
ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο 
αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει 
αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου αρμόδιου για την 
ηλεκτρονική υποβολή, με την επιφύλαξη 
της διάταξης του άρθρου 13β 
παράγραφος 4. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίσουν κανόνες, για να 
παράσχουν εγγυήσεις ως προς τη 
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των 
πράξεων και των στοιχείων που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2– παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 16 5 και το 
άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) το 

διαγράφεται



PE625.405v01-00 20/22 PR\1158760EL.docx

EL

αργότερο την/στις [η Υπηρεσία Εκδόσεων 
να εισαγάγει την ημερομηνία = τελευταία 
ημέρα του 60ού μήνα από την έναρξη 
ισχύος].

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο ψήφισμά του, του 2017, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω 
τρόπους για την προώθηση ψηφιακών λύσεων, με στόχο τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων 
καθʼ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, και τόνισε τη σημασία των 
εργασιών για τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων.

Στην ΕΕ, σημειώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα διαδικτυακών εργαλείων για εταιρείες κατά τις επαφές τους με τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Τα κράτη μέλη παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης σε βαθμούς που ποικίλλουν: ορισμένα είναι πολύ προηγμένα και παρέχουν 
εύχρηστες, εξολοκλήρου ηλεκτρονικές λύσεις, ενώ άλλα δεν προσφέρουν ηλεκτρονικές 
λύσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου, όπως η καταχώριση της εταιρείας ως νομικής 
οντότητας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα πρόταση, μαζί με πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, ούτως 
ώστε να τροποποιήσει το νομικό πλαίσιο και να παράσχει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων 
για δίκαιους, ευνοϊκούς και σύγχρονους κανόνες εταιρικού δικαίου στην ΕΕ.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να συμπληρώσει τους υφιστάμενους κανόνες του 
ενωσιακού εταιρικού δικαίου, οι οποίοι έχουν κωδικοποιηθεί στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132. Η 
πρωτοβουλία είναι πλήρως συμβατή με τα υφιστάμενα ψηφιακά στοιχεία του ενωσιακού 
εταιρικού δικαίου, τα οποία και θα αξιοποιήσει, ιδίως το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων 
επιχειρήσεων (BRIS), που βασίζεται σε νομικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στην 
οδηγία 2012/17/ΕΕ και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής.

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση και τους κύριους στόχους της: τη 
δυνατότητα σύστασης εταιρείας ή υποκαταστήματος εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, την 
εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ», τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων, τη διεύρυνση της 
ελεύθερης πρόσβασης σε πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα διασύνδεσης των 
μητρώων επιχειρήσεων (BRIS). Αναγνωρίζει το δυναμικό της προτεινόμενης οδηγίας και 
επικροτεί την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξισορροπεί την ευκολότερη 
και φθηνότερη ηλεκτρονική καταχώριση με την προστασία κατά της απάτης.

Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι οποιεσδήποτε απαιτήσεις ως προς την αυθεντικότητα 
των στοιχείων ή των πράξεων που υποβάλλονται θα διέπονται από την εθνική νομοθεσία και 
ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν κανόνες, για να παράσχουν 
εγγυήσεις ως προς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πράξεων και των στοιχείων που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο εισηγητής προτείνει να οριστεί η «καταχώριση» με πιο 
λεπτομερή τρόπο, ως το σύνολο της διαδικασίας για τη σύσταση εταιρείας με τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων, καθώς δεν πρόκειται για κάτι το στιγμιαίο. Προκειμένου να διαλυθεί 
κάθε αμφιβολία, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει τη σημασία να διασφαλίσουν τα κράτη 
μέλη ότι η φυσική παρουσία θα απαιτείται μόνο κατά περίπτωση και ότι οποιαδήποτε άλλα 
στάδια της διαδικασίας θα μπορούν να διεκπεραιωθούν εξολοκλήρου ηλεκτρονικά. Επίσης, 
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είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι όταν ένα κράτος μέλος ζητεί πληροφορίες σχετικά με 
αποκλεισμένους διευθυντές, και σε περίπτωση που η απάντηση επιβεβαιώνει τυχόν 
αποκλεισμό, θα πρέπει να του παρέχονται οι λόγοι για την απόφαση αυτή από τις αρχές του 
κράτους μέλους όπου υποβάλλεται η αίτηση. 
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