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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά  την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/EOK, 78/855/EOK και 82/891/EOK 
του Συμβουλίου και της οδηγίας 2005/56/EK όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων
(COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0576),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 44, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0330/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Πρώτη αιτιολογική αναφορά

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 44 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 44 παράγραφος 2, στοιχείο (ζ),

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η νομική βάση πρέπει να είναι το άρθρο 44, παράγραφος 2, στοιχείο ζ της Συνθήκης ΕΚ (βλ. 
επίσης οδηγία 2007/63/ΕΚ).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι απαιτήσεις κοινοποίησης σχετικά 
με το σχέδιο των όρων συγχώνευσης σε 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις σύμφωνα με 
την οδηγία 2005/56/ΕΚ πρέπει να είναι 
όμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται στις 
εγχώριες συγχωνεύσεις και διασπάσεις 
σύμφωνα με τις οδηγίες 78/855/ΕΟΚ και
82/891/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεξήγηση της τροπολογίας στην οδηγία 2005/56/ΕΚ.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
·Αρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ
Article 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Η δημοσίευση αυτού του είδους δεν 
απαιτείται από μια εταιρεία εάν, για 
συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει το 
αργότερο ένα μήνα πριν από την ημέρα 
που καθορίζεται για τη γενική συνέλευση, 
θέτει σε διάθεση τα σχέδια συγχώνευσης 
στο δικό της χώρο ή σε οποιονδήποτε 
άλλο χώρο στο διαδίκτυο. Όταν μια 
εταιρεία κάνει χρήση της εν λόγω 
δυνατότητας, δημοσιεύει την αναφορά που 

"Η δημοσίευση αυτού του είδους δεν 
απαιτείται από μια εταιρεία εάν, για 
συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα 
που καθορίζεται για τη γενική συνέλευση,
η οποία πρόκειται να αποφασίσει για το 
σχέδιο της συγχώνευσης, θέτει σε διάθεση 
τα σχέδια της εν λόγω συγχώνευσης στο 
διαδίκτυο. Όταν μια εταιρεία κάνει χρήση 
της εν λόγω δυνατότητας, δημοσιεύει την 
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παρέχει πρόσβαση σε αυτό το χώρο στο 
διαδίκτυο στην κεντρική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4 της οδηγίας 68/151/EOK. 
Στην αναφορά αυτή περιλαμβάνεται η 
ημερομηνία δημοσίευσης του σχεδίου 
συγχώνευσης στο χώρο του διαδικτύου."

αναφορά που παρέχει πρόσβαση σε αυτό 
το χώρο στο διαδίκτυο στην κεντρική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 
68/151/EOK. Στην αναφορά αυτή 
περιλαμβάνεται η ημερομηνία 
δημοσίευσης του σχεδίου συγχώνευσης 
στο χώρο του διαδικτύου.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της 
κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
πραγματοποιείται δωρεάν."

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές ποιός θα μπορούσε να είναι "οποιοσδήποτε άλλος χώρος" στο διαδίκτυο. 
Φαίνεται ότι αρκεί η εταιρεία να θέτει σε διάθεση τα σχέδια συγχώνευσης στο δικό της χώρο. 
Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το συμφέρον των μετόχων και των πιστωτών και 
διασφαλίζεται ότι μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα μέσω του χώρου της 
εταιρείας στο διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί και το κατ' εξοχήν σημείο αναφοράς που είναι 
γνωστό στους μετόχους της εταιρείας. Διασφαλίζεται επίσης ότι τα έγγραφα είναι διαθέσιμα 
στον ιστότοπο, το περιεχόμενο του οποίου ελέγχει η εταιρεία. Κάτι τέτοιο θα ικανοποιεί 
συγχρόνως την ανάγκη ευελιξίας και απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή σχετικής 
έκθεσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη 
υποπαράγραφος:

"Για τους σκοπούς του σημείου (β) της 
πρώτης παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 11 παράγραφοι (2), (3) και (4)·"

"Για τους σκοπούς του σημείου (β) της 
πρώτης υποπαραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 11 παράγραφοι (2), (3) και (4)·"

Or. en
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Justification

Προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ
Παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Όπου ένας μέτοχος έχει συγκατατεθεί με 
τη χρήση, από την εταιρεία, των 
ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση των 
πληροφοριών, τα αντίγραφα μπορούν να 
παρασχεθούν με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο."

"Όπου ένας μέτοχος έχει συγκατατεθεί με 
τη χρήση, από την εταιρεία, των 
ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση των 
πληροφοριών, τα αντίγραφα μπορούν να 
παρασχεθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Ωστόσο, αντίγραφα σε χαρτί παρέχονται 
κατόπιν αιτήσεως του μετόχου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο μέτοχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν επιθυμεί να 
λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον συχνά τέτοια 
έγγραφα είναι μακροσκελή και ενοχλητικά να τυπωθούν ή να χρησιμοποιηθούν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ
Παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"4. Δεν απαιτείται από μια εταιρεία να 
καταστήσει τα έγγραφα τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 1 διαθέσιμα στην 
καταστατική της έδρα εάν, για μια συνεχή 
χρονική περίοδο που αρχίζει το αργότερο

"4. Δεν απαιτείται από μια εταιρεία να 
καταστήσει τα έγγραφα τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 1 διαθέσιμα στην 
καταστατική της έδρα εάν, για μια συνεχή 
χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον
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έως ένα μήνα πριν από την ημέρα που 
καθορίζεται για τη γενική συνέλευση, τα 
καταστήσει διαθέσιμα στο χώρο της στο 
διαδίκτυο.

ένα μήνα πριν από την ημέρα που 
καθορίζεται για τη γενική συνέλευση, η 
οποία πρόκειται να αποφασίσει το σχέδιο 
συγχώνευσης, τα καταστήσει διαθέσιμα 
στο χώρο της στο διαδίκτυο. Σε
περίπτωση που μια εταιρεία κάνει χρήση
αυτής της δυνατότητας, ο χώρος
διαδικτύου θα δώσει τη δυνατότητα να 
αντιγραφεί και να σωθεί ηλεκτρονικό 
αντίγραφο αυτών των εγγράφων, καθ' όλη 
τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται 
σε αυτή την παράγραφο.

Η παράγραφος 3 δεν ισχύει εάν ο χώρος 
διαδικτύου δώσει στους μετόχους τη 
δυνατότητα να σώσουν ηλεκτρονικό 
αντίγραφο των εγγράφων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθ' όλη 
τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1."

Η παρούσα παράγραφος θα ισχύει με 
επιφύλαξη της παραγράφου 3."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις δημοσίευσης στο άρθρο 6 της 3ης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο θα πρέπει να 
διακρίνονται από το δικαίωμα των μετόχων για ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 11. Στο 
πλαίσιο του εν λόγω άρθρου, το δικαίωμα επιθεώρησης ορισμένων εγγράφων στην καταστατική 
έδρα της εταιρείας δεν θα πρέπει να συγχέεται με το δικαίωμα απόκτησης αυτών των εγγράφων 
από το μέτοχο. Η τροπολογία συνδυάζει αφενός τη μείωση του κόστους εκ μέρους των 
εταιρειών, εφόσον η προσβασιμότητα των εγγράφων καθίσταται εφικτή on-line, και αφετέρου 
την προστασία του συμφέροντος των μετόχων να αποκτούν έγγραφα με τη μορφή που 
προτιμούν, κατόπιν σχετικού αιτήματός των.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν από τη 
γενική συνέλευση την έγκριση μιας 
συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 24,

"Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 
7 σε δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο
24, εάν τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:"



PE416.662v01-00 10/17 PR\758657EL.doc

EL

εάν τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι σε περίπτωση απλουστευμένων συγχωνεύσεων δεν πρέπει να 
απαιτείται από τα κράτη μέλη έγκριση της γενικής συνέλευσης εκάστης εκ των συγχωνευομένων 
εταιρειών. Με άλλους λόγους, εκείνο που αποτελούσε επιλογή των κρατών μελών θα πρέπει 
τώρα να καταστεί υποχρεωτικό.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Η δημοσίευση αυτή δεν απαιτείται από 
μια εταιρεία εάν, επί συνεχή περίοδο που 
αρχίζει το αργότερο ένα μήνα πριν από την 
ημέρα που καθορίζεται για τη διεξαγωγή 
της γενικής συνέλευσης, αυτή
δημοσιοποιεί στον δικό της χώρο ή σε 
οποιονδήποτε άλλο χώρο στο διαδίκτυο το 
σχέδιο της διάσπασης. Όταν μια εταιρεία 
κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής, 
δημοσιεύει αναφορά που δίνει πρόσβαση 
σε εκείνο τον χώρο του διαδικτύου στην 
κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος (4) 
της οδηγίας 68/151/EOK. Εκείνη η 
αναφορά περιλαμβάνει την ημερομηνία 
της δημοσίευσης του σχεδίου διάσπασης 
στο χώρο του διαδικτύου."

"Η δημοσίευση αυτή δεν απαιτείται από 
μια εταιρεία εάν, επί συνεχή περίοδο που 
αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από 
την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η 
οποία πρόκειται να αποφασίσει το σχέδιο 
όρων της διάσπασης, αυτή δημοσιοποιεί
στο διαδίκτυο το σχέδιο της διάσπασης. 
Όταν μια εταιρεία κάνει χρήση της
δυνατότητας αυτής, δημοσιεύει αναφορά 
που δίνει πρόσβαση σε εκείνο τον χώρο
του διαδικτύου στην κεντρική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος (4) της οδηγίας 68/151/EOK. 
Εκείνη η αναφορά περιλαμβάνει την 
ημερομηνία της δημοσίευσης του σχεδίου 
διάσπασης στο χώρο του διαδικτύου.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της 
κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα 
είναι δωρεάν."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία 3 και προσαρμογές σε σχέση με την ορολογία προκειμένου 
να υπάρχει συνέπεια με την οδηγία 82/891/ΕΟΚ.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 1
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Δεν απαιτείται από μια εταιρεία 
δημοσίευση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο,
εάν, για συνεχή περίοδο που αρχίζει το 
αργότερο έως ένα μήνα πριν από την 
ημέρα που καθορίζεται για τη σύγκληση
της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία 
παρέχει τα σχέδια της συγχώνευσης στον 
δικό της χώρο στο διαδίκτυο ή σε 
οποιονδήποτε άλλο χώρο. Όταν μια 
εταιρεία κάνει χρήση της δυνατότητας 
αυτής, δημοσιεύει αναφορά που δίνει την 
πρόσβαση σε εκείνο τον χώρο διαδικτύου 
στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
(4) της οδηγίας 68/151/EOK. Η αναφορά 
περιλαμβάνει την ημερομηνία της 
δημοσίευσης του σχεδίου συγχώνευσης 
στο χώρο του διαδικτύου."

"Δεν απαιτείται από μια εταιρεία 
δημοσίευση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο,
εάν, για συνεχή περίοδο που αρχίζει 
τουλάχιστον  ένα μήνα πριν από την ημέρα 
της γενικής συνέλευσης, η οποία 
πρόκειται να αποφασίσει για το κοινό 
σχέδιο των όρων της διασυνοριακής 
συγχώνευσης, η εταιρεία παρέχει τα κοινά 
σχέδια μιας τέτοιας  συγχώνευσης στο 
διαδίκτυο. Όταν μια εταιρεία κάνει χρήση 
της δυνατότητας αυτής, δημοσιεύει 
αναφορά που δίνει την πρόσβαση σε 
εκείνο τον χώρο διαδικτύου στην κεντρική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος (4) της οδηγίας 
68/151/EOK. Η αναφορά περιλαμβάνει την 
ημερομηνία της δημοσίευσης του κοινού
σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης στο 
χώρο του διαδικτύου.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της 
κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα 
είναι δωρεάν."

Or. en

Justification

Ίδια αιτιολόγηση με την τροπολογία 3 και προσαρμογές σε σχέση με την ορολογία προκειμένου 
να υπάρχει συνέπεια με την οδηγία 82/891/ΕΟΚ.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – σημείο 2
Οδηγία 78/855/ΕΟΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"2. Οσάκις διασυνοριακή συγχώνευση με 
απορρόφηση πραγματοποιείται από 
εταιρεία η οποία κατέχει το 90 % ή 
περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο των 
μετοχών και άλλων τίτλων εταιρικού 
κεφαλαίου που παρέχουν δικαίωμα 
ψήφου στη γενική συνέλευση της ή των 
απορροφούμενων εταιρειών, οι εκθέσεις 
ενός ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων 
εμπειρογνωμόνων καθώς και τα αναγκαία 
για τον έλεγχο έγγραφα υποβάλλονται 
μόνο εφόσον απαιτούνται από την εθνική 
νομοθεσία που διέπει την απορροφούσα 
εταιρεία ή από την εθνική νομοθεσία που 
διέπει την απορροφούμενη εταιρεία, 
σύμφωνα με την οδηγία 78/855/ΕΟΚ."

Or. en

Justification

Η μόνη μεταβολή σε σύγκριση με την οδηγία 2005/56/ΕΚ είναι η προσθήκη "σύμφωνα με την 
οδηγία 78/855/ΕΟΚ". Αυτή η προσθήκη δεν είναι αναγκαία και δημιουργεί σύγχυση. Είναι 
σαφές ότι η εθνική νομοθεσία ορίζει την απαίτηση και ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
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Ρήτρα αναθερώρησης 
Πέντε έτη μετά την ημερομηνία που 
καθορίζεται από στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, η Επιτροπή επανεξετάζει 
τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας, και 
συγκεκριμένα τις συνέπειές της για τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου των 
εταιρειών, υπό το φως της αποκτηθείσας 
πείρας κατά την εφαρμογή της, και 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που θα 
συνοδεύεται, αν είναι απαραίτητο, από 
προτάσεις για την περαιτέρω 
τροποποίησή της.

Or. en

Justification

H Επιτροπή υποδεικνύει στην αξιολόγηση επιπτώσεων ότι πέντε έτη μετά τη μεταφορά της 
οδηγίας στην εθνική νομοθεσία θα πρέπει να αξιολογούνται οι συνέπειες των διατάξεων της 
οδηγίας. Αυτή η δέσμευση για παρακολούθηση και αξιολόγηση θα πρέπει να αντανακλάται στο 
κείμενο.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας– τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2011. 
Διαβιβάζουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των μέτρων αυτών, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων 
και της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2013. 
Διαβιβάζουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των μέτρων αυτών, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων 
και της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Justification
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Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί επαρκής χρόνος από τότε που η κεντρική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα θα εγκατασταθεί με επιτυχία και θα καταστεί δεσμευτικό εργαλείο στο πλαίσιο της 
επικείμενης πρότασης για τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 4, της πρώτης οδηγίας για 
το εταιρικό δίκαιο έως τότε που θα εφαρμοσθεί η υποχρέωση για τη δημοσίευση συνδέσμου και 
αναφοράς.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση

Ο αντικειμενικός σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των εταιρειών της ΕΕ, περιορίζοντας το διοικητικό φόρτο που 
επιβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες για το εταιρικό δίκαιο (CLD), όταν αυτό μπορεί να 
πραγματοποιείται χωρίς αξιόλογες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλους ενδιαφερόμενους. Η 
πρόταση εστιάζεται στην 3η και 6η CLD (αντιστοίχως, οδηγίες του Συμβουλίου 78/855/ΕΟΚ 
και 82/891/ΕΟΚ) σχετικά με τις εγχώριες συγχωνεύσεις και διασπάσεις των ανωνύμων 
εταιρειών. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε ευθυγράμμιση της οδηγίας 2005/56/ΕΚ για τις 
διασυνοριακές συγχωνεύσεις με μεταβολές στο καθεστώς των εγχωρίων συγχωνεύσεων. 
Επιπλέον, ορισμένες τροπολογίες προτείνονται στη δεύτερη CLD (οδηγία του Συμβουλίου 
77/91/ΕΚ).

Η 3η και η 6η CLD περιέχουν επί του παρόντος ορισμένες λεπτομερείς απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι εταιρείες που εμπλέκονται σε μια συγχώνευση ή 
σε μια διάσπαση, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αυτές οι απαιτήσεις διπλασιάζονται από τις απαιτήσεις που εκτίθενται στη 2η 
CLD. Τα προβλεπόμενα μέσα στις οδηγίες για την ενημέρωση των μετόχων σχεδιάστηκαν 
πριν από 30 χρόνια και δεν λαμβάνουν υπόψη τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρονται 
σήμερα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε περιττά έξοδα για τις εταιρείες. Τέλος, οι μεταβολές σε 
άλλες οδηγίες κατά τα τελευταία έτη και συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις στη 2η CLD στον 
τομέα της προστασίας των πιστωτών έχουν οδηγήσει σε ορισμένες ανακολουθίες μεταξύ των 
διαφόρων οδηγιών.

Γενικές παρατηρήσεις

Η εισηγήτρια επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής και υποστηρίζει το γενικό στόχο της 
μείωσης του διοικητικού φόρτου επί των εταιρειών. Ωστόσο, η εισηγήτρια διαπιστώνει 
επίσης ότι κατά τη διαδικασία εφαρμογής χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι 
διάφορες επιλογές που έχουν σχεδιασθεί για αυτό το σκοπό, προκειμένου να υλοποιηθεί η 
μείωση του διοικητικού φόρτου και να χρησιμοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες για την 
απλούστευση των απαιτήσεων. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η αποτελεσματική μείωση του 
συγκεκριμένου φόρτου θα εξαρτηθεί από τις επιλογές και τις συγκεκριμένες εφαρμογές των 
κρατών μελών, των εταιρειών και των ίδιων των μετόχων. Η εισηγήτρια φρονεί επίσης ότι θα 
πρέπει να εξασφαλισθεί μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ των πιθανών κερδών των 
εταιρειών και της προστασίας άλλων ενδιαφερομένων, κυρίως των μετόχων. Αυτό είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικό στο όλο πλαίσιο των προσφάτων τροποποιήσεων στη CLD, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από επακριβή προσέγγιση, κατακερματισμένη μεταχείριση και συχνές 
τροπολογίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για αξιολόγηση των επελθόντων στις 
οδηγίες μεταβολών, δεδομένης της συχνότητάς τους και των προθεσμιών μεταφοράς τους 
στην εθνική νομοθεσία.
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Ειδικά θέματα

1. Νομική βάση

Η νομική βάση της πρότασης θα πρέπει να είναι το άρθρο 44, παράγραφος 2, στοιχείο (ζ) της 
Συνθήκης ΕΚ, όπως καταδεικνύεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής.

2. Απλούστευση και ευθυγράμμιση

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τις προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ευθυγράμμιση διατάξεων 
των οδηγιών που τροποποιούνται από την παρούσα πρόταση. 

Αυτό αφορά συγκεκριμένα :

- συνεπή τροποποίηση της 3ης CLD και της 6ης CLD σε περίπτωση που πρόκειται για 
τη δυνατότητα ομόφωνης παραίτησης από την υποχρέωση εκπόνησης έκθεσης σχετικά με το 
σχέδιο συγχώνευσης από τους μετόχους και τους κατόχους άλλων κινητών αξιών, με 
δικαίωμα ψήφου·

- ευθυγράμμιση των διατάξεων της οδηγίας 2005/56/ΕΚ με τις πρόσφατες αλλαγές 
στην 3η και 6η CLD σχετικά με την κοινοποίηση των σχεδίων συγχωνεύσεων·

- κατάργηση της επανάληψης απαιτήσεων για υποβολή εκθέσεων εμπειρογνωμόνων 
στο πλαίσιο της 6ης και της 2ης CLD·

- αναπροσαρμογή των διατάξεων της 3ης και της 6ης CLD στη 2η CLD όσον αφορά 
την προστασία των πιστωτών.

3. Δημοσίευση

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τη συνεπή καθιέρωση εναλλακτικής λύσης όσον αφορά το 
μηχανισμό δημοσίευσης της 1ης οδηγίας (οδηγία του Συμβουλίου 68/151/ΕΟΚ) στην 3η, 6η 
και 10η οδηγία. Ωστόσο, αυτή η εναλλακτική λύση θα πρέπει να περιορίζεται στον ιστότοπο 
των εταιρειών όπου ευλόγως θα ανατρέχει ο μέτοχος και/ή πιστωτής για την αναζήτηση 
εγγράφων και σχετικών πληροφοριών. Θα πρέπει να τονισθεί ότι αυτή η δυνατότητα, σε 
συνδυασμό με την υποχρέωση δημοσίευσης στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα μιας 
αναφοράς και μιας διασύνδεσης, θα εξασφαλίζει μια βιώσιμη μείωση των απαιτήσεων για 
δημοσίευση μόνο αν η κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταστεί επιτυχώς υποχρεωτικό 
εργαλείο ως αποτέλεσμα της επικείμενης πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση του 
άρθρου 3, παράγραφος 4, της 1ης CLD (COM(2008)0033). Η έκβαση αυτής της πρότασης 
είναι ακόμα άγνωστη.

Εν προκειμένω, θα πρέπει να τονισθούν οι ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή των 
προθεσμιών της οδηγίας στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης και της τροποποίησης του 
άρθρου 3, παράγραφος 4, της 1ης CLD. Χρειάζεται να υπάρξει επαρκής χρόνος από τότε που 
θα εγκατασταθεί κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τότε που θα τηρηθεί η υποχρέωση 
για τη δημοσίευση διασύνδεσης και αναφοράς. Παρόλα αυτά, η εισηγήτρια υποστηρίζει την 
υποχρέωση για δημοσίευση, πράγμα που εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Θα πρέπει επίσης να 
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εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ως προς την ημερομηνία της δημοσίευσης (δηλαδή την 
ημερομηνία της δημοσίευσης του ιστοτόπου) η οποία θα πρέπει επίσης να προβλέπεται στην 
κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4. Πρόσβαση σε έγγραφα

Πολλές διατάξεις της 3ης και της 6ης CLD σχεδιάστηκαν για την προστασία των 
δικαιωμάτων των μετόχων. Επομένως, τυχόν περιορισμός των υποχρεώσεων των εταιρειών 
θα πρέπει να λάβει υπόψη το συμφέρον των μετόχων όσον αφορά την ενημέρωσή τους. ·Όταν 
γεννάται το ερώτημα για τα μέσα ενημέρωσης των μετόχων θα πρέπει να εξετάζεται η 
δυνατότητα πρόσβασης των μετόχων και το πιθανόν κόστος αυτής της πρόσβασης. Για αυτό 
το λόγο η εισηγήτρια πιστεύει ότι η μείωση του κόστους εκ μέρους των εταιρειών με το να 
καθιστούν δυνατή την πρόσβαση on-line σε έγγραφα θα πρέπει να συνδυάζεται με την 
προστασία του συμφέροντος των μετόχων να αποκτούν έγγραφα με τη μορφή που προτιμούν, 
κατόπιν σχετικής αίτησής τους.
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