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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εξακρίβωση των στοιχείων των µετόχων 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαµεσολαβητές προσφέρουν στις 
εταιρείες τη δυνατότητα να εξακριβώνουν 
τα στοιχεία των µετόχων τους. 

Εξακρίβωση των στοιχείων των µετόχων 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες έχουν το δικαίωµα να 
εξακριβώνουν τα στοιχεία των µετόχων 

τους, λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα 
εθνικά συστήµατα. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, 
κατόπιν αιτήµατος της εταιρείας, ο 

διαµεσολαβητής γνωστοποιεί, χωρίς 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, στην 

εταιρεία το όνοµα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας των µετόχων και, στην 
περίπτωση που οι µέτοχοι είναι νοµικά 
πρόσωπα, τον µοναδικό αναγνωριστικό 
κωδικό τους, εφόσον είναι διαθέσιµος. 
Στην περίπτωση που υπάρχουν 

περισσότεροι του ενός διαµεσολαβητές σε 

µια αλυσίδα συµµετοχών, το αίτηµα της 

εταιρείας και τα στοιχεία ταυτότητας και 
επικοινωνίας των µετόχων διαβιβάζονται 
µεταξύ των διαµεσολαβητών χωρίς 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.  

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, 
κατόπιν αιτήµατος της εταιρείας, ο 

διαµεσολαβητής γνωστοποιεί, χωρίς 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, στην 

εταιρεία τις πληροφορίες σχετικά µε τα 
στοιχεία ταυτότητας του µετόχου. Στην 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι 

του ενός διαµεσολαβητές σε µια αλυσίδα 

συµµετοχών, το αίτηµα της εταιρείας 
διαβιβάζεται µεταξύ των διαµεσολαβητών 
χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ο 
διαµεσολαβητής που διαθέτει τις 
πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία 
ταυτότητας του µετόχου, τις διαβιβάζει 
απευθείας στην εταιρεία.  

 Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι τα 
κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) είναι 
οι αρµόδιοι διαµεσολαβητές για τη 
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συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά 
µε τα στοιχεία ταυτότητας του µετόχου 
και τη διαβίβασή τους απευθείας στην 
εταιρεία.  

3. Οι µέτοχοι ενηµερώνονται δεόντως από 
τον διαµεσολαβητή ότι το όνοµα και τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους ενδέχεται να 
διαβιβαστούν για σκοπούς εξακρίβωσής 
τους, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Οι 
πληροφορίες αυτές δύνανται να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για σκοπούς 

διευκόλυνσης της άσκησης των 

δικαιωµάτων του µετόχου. Η εταιρεία και 
ο διαµεσολαβητής εξασφαλίζουν ότι τα 

φυσικά πρόσωπα µπορούν να διορθώσουν 

ή να διαγράψουν τυχόν ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία και δεν διατηρούν τις 
πληροφορίες που αφορούν τον µέτοχο για 
διάστηµα µεγαλύτερο των 24 µηνών από 
τη λήψη τους. 

3. Οι µέτοχοι ενηµερώνονται δεόντως από 
τον διαµεσολαβητή ότι οι πληροφορίες 
που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας τους 
ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο 
επεξεργασίας, σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο και, κατά περίπτωση, ότι οι 
πληροφορίες αυτές πράγµατι 
διαβιβάστηκαν στην εταιρεία. Οι 
πληροφορίες αυτές δύνανται να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για σκοπούς 

διευκόλυνσης της άσκησης των 

δικαιωµάτων του µετόχου, της ενεργού 
συµµετοχής και του διαλόγου µεταξύ της 
εταιρείας και του µετόχου σχετικά µε 
ζητήµατα που αφορούν την εταιρεία. Σε 
κάθε περίπτωση, επιτρέπεται στις 
εταιρείες να διαθέτουν σε τρίτα µέρη µια 
επισκόπηση της µετοχικής σύνθεσης της 
εταιρείας µέσω της κοινοποίησης των 
διαφόρων κατηγοριών µετόχων. Η 
εταιρεία και ο διαµεσολαβητής 

εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά και τα νοµικά 
πρόσωπα µπορούν να διορθώσουν ή να 

διαγράψουν τυχόν ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι εταιρείες και οι διαµεσολαβητές δεν 
αποθηκεύουν τις πληροφορίες που τους 
διαβιβάστηκαν σχετικά µε τα στοιχεία 
ταυτότητας του µετόχου, σύµφωνα µε το 
παρόν άρθρο, παρά µόνο για το χρονικό 
διάστηµα που είναι αναγκαίο και το 
οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει 
τους 24 µήνες από τη στιγµή που η 
εταιρεία ή ο διαµεσολαβητής 
πληροφορείται ότι το ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο έχει παύσει να είναι µέτοχος. 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
διαµεσολαβητής που αναφέρει το όνοµα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός 
µετόχου δεν θεωρείται ότι παραβιάζει 
οποιονδήποτε περιορισµό που αφορά τη 

γνωστοποίηση πληροφοριών, ο οποίος 

επιβάλλεται βάσει σύµβασης ή από 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ούτε ο 
διαµεσολαβητής που διαβιβάζει στην 
εταιρεία τις πληροφορίες σχετικά µε τα 
στοιχεία ταυτότητας των µετόχων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ούτε η 
εταιρεία που διαθέτει σε έναν µέτοχο τον 
αναφερόµενο στην παράγραφο 3 
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οποιαδήποτε νοµοθετική, κανονιστική ή 

διοικητική διάταξη. 

κατάλογο σύµφωνα µε τις εδώ 
προβλεπόµενες διατάξεις, θεωρείται ότι 
παραβιάζουν οποιονδήποτε περιορισµό 
που αφορά τη γνωστοποίηση 

πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει 

σύµβασης ή από οποιαδήποτε νοµοθετική, 

κανονιστική ή διοικητική διάταξη. 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις που θα 
προσδιορίζουν τις απαιτήσεις διαβίβασης 

των πληροφοριών που ορίζονται στις 

παραγράφους 2 και 3, 
συµπεριλαµβανοµένου, όσον αφορά τις 
προς διαβίβαση πληροφορίες, του 
µορφοτύπου του αιτήµατος και της 
διαβίβασης, καθώς και των προθεσµιών 
που πρέπει να τηρούνται. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14α παράγραφος 
2. 

5. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδώσει πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση, σύµφωνα µε το άρθρο 
14α, που θα προσδιορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις διαβίβασης των πληροφοριών 

που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 

όσον αφορά τον µορφότυπο των προς 
διαβίβαση πληροφοριών, τον µορφότυπο 
του αιτήµατος, συµπεριλαµβανοµένων 
των προς χρήση ασφαλών µορφοτύπων, 
καθώς και τις προθεσµίες που πρέπει να 
τηρούνται. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3εα 

Υποστήριξη της µακροπρόθεσµης 
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 

 Τα κράτη µέλη θεσπίζουν ένα σύστηµα 
για να ενθαρρύνουν τη µακροπρόθεσµη 
συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο και να 
ενισχύσουν τη µακροπρόθεσµη κατοχή 
µετοχών. Τα κράτη µέλη ορίζουν την 
περίοδο που απαιτείται προκειµένου να 
θεωρηθεί κάποιος µακροπρόθεσµος 
µέτοχος, αλλά η περίοδος αυτή δεν πρέπει 
να είναι µικρότερη των δύο ετών. 

 Το σύστηµα που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα για τους 
µακροπρόθεσµους µετόχους: 

 - πρόσθετα δικαιώµατα ψήφου· 

 - φορολογικά κίνητρα· 

 - µερίσµατα πίστης· 

 - µετοχές πίστης. 

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσµικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 

περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν 

πολιτική για την ενεργό συµµετοχή των 

µετόχων («πολιτική ενεργού 
συµµετοχής»). Η πολιτική ενεργού 

συµµετοχής προσδιορίζει τον τρόπο 

εκτέλεσης όλων των ακόλουθων ενεργειών 
από τους θεσµικούς επενδυτές και τους 

διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων: 
 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ 
παράγραφος 4, τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι θεσµικοί επενδυτές 

και οι διαχειριστές περιουσιακών 

στοιχείων αναπτύσσουν πολιτική για την 

ενεργό συµµετοχή των µετόχων («πολιτική 
ενεργού συµµετοχής»). Η πολιτική 
ενεργού συµµετοχής προσδιορίζει τον 

τρόπο εκτέλεσης των ακόλουθων 

ενεργειών από τους θεσµικούς επενδυτές 

και τους διαχειριστές περιουσιακών 

στοιχείων: 

α) ενσωµάτωση της ενεργού συµµετοχής 

των µετόχων στην επενδυτική στρατηγική 

τους· 

α) ενσωµάτωση της ενεργού συµµετοχής 

των µετόχων στην επενδυτική στρατηγική 

τους· 

β) παρακολούθηση των εταιρειών στις 
οποίες γίνονται επενδύσεις, 

συµπεριλαµβανοµένης της µη 

χρηµατοοικονοµικής τους απόδοσης· 

β) παρακολούθηση των εταιρειών στις 
οποίες γίνονται επενδύσεις, 

συµπεριλαµβανοµένης της µη 

χρηµατοοικονοµικής τους απόδοσης, και 
µείωση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων· 

γ) διεξαγωγή διαλόγου µε τις εταιρείες στις 

οποίες γίνονται επενδύσεις· 

γ) διεξαγωγή διαλόγου µε τις εταιρείες στις 

οποίες γίνονται επενδύσεις· 

δ) άσκηση δικαιωµάτων ψήφου· δ) άσκηση δικαιωµάτων ψήφου· 

ε) χρήση υπηρεσιών παρεχόµενων από ε) χρήση υπηρεσιών παρεχόµενων από 
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πληρεξούσιους συµβούλους· πληρεξούσιους συµβούλους· 

στ) συνεργασία µε άλλους µετόχους. στ) συνεργασία µε άλλους µετόχους· 

 στ α) διεξαγωγή διαλόγου και συνεργασία 
µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη των 
εταιρειών στις οποίες πραγµατοποιούνται 
επενδύσεις. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η 
πολιτική ενεργού συµµετοχής 

περιλαµβάνει πολιτικές διαχείρισης 

υφιστάµενων ή ενδεχόµενων περιπτώσεων 

σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε την 

ενεργό συµµετοχή των µετόχων. Οι 
πολιτικές αυτές αναπτύσσονται ιδίως για 

το σύνολο των ακόλουθων περιστάσεων: 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ 
παράγραφος 4, τα κράτη µέλη 
διασφαλίζουν ότι η πολιτική ενεργού 

συµµετοχής περιλαµβάνει πολιτικές 

διαχείρισης υφιστάµενων ή ενδεχόµενων 

περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων 

σε σχέση µε την ενεργό συµµετοχή των 

µετόχων. Οι πολιτικές αυτές 
αναπτύσσονται ιδίως για το σύνολο των 

ακόλουθων περιστάσεων: 

α) ο θεσµικός επενδυτής ή ο διαχειριστής 

περιουσιακών στοιχείων ή άλλες εταιρείες 

συνδεδεµένες µε αυτούς προσφέρουν 

χρηµατοπιστωτικά προϊόντα στην εταιρεία 

στην οποία γίνονται επενδύσεις ή έχουν 

άλλες εµπορικές σχέσεις µε αυτήν· 

α) ο θεσµικός επενδυτής ή ο διαχειριστής 

περιουσιακών στοιχείων ή άλλες εταιρείες 

συνδεδεµένες µε αυτούς προσφέρουν 

χρηµατοπιστωτικά προϊόντα στην εταιρεία 

στην οποία γίνονται επενδύσεις ή έχουν 

άλλες εµπορικές σχέσεις µε αυτήν· 

β) ένα διοικητικό στέλεχος του θεσµικού 

επενδυτή ή του διαχειριστή περιουσιακών 

στοιχείων είναι επίσης διοικητικό στέλεχος 

της εταιρείας στην οποία γίνονται 

επενδύσεις· 

β) ένα διοικητικό στέλεχος του θεσµικού 

επενδυτή ή του διαχειριστή περιουσιακών 

στοιχείων είναι επίσης διοικητικό στέλεχος 

της εταιρείας στην οποία γίνονται 

επενδύσεις· 

γ) ένας διαχειριστής περιουσιακών 

στοιχείων που διαχειρίζεται τα 

περιουσιακά στοιχεία ενός ιδρύµατος 

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 

παροχών επενδύει σε µια εταιρεία που 

πραγµατοποιεί εισφορές στο ίδρυµα αυτό· 

γ) ένας διαχειριστής περιουσιακών 

στοιχείων που διαχειρίζεται τα 

περιουσιακά στοιχεία ενός ιδρύµατος 

επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών 

παροχών επενδύει σε µια εταιρεία που 

πραγµατοποιεί εισφορές στο ίδρυµα αυτό· 

δ) ο θεσµικός επενδυτής ή ο διαχειριστής 

περιουσιακών στοιχείων συνδέεται µε 

εταιρεία για τις µετοχές της οποίας έχει 

ξεκινήσει διαδικασία προσφορών 

εξαγοράς. 

δ) ο θεσµικός επενδυτής ή ο διαχειριστής 

περιουσιακών στοιχείων συνδέεται µε 

εταιρεία για τις µετοχές της οποίας έχει 

ξεκινήσει διαδικασία προσφορών 

εξαγοράς. 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσµικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 

περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν 

δηµοσίως, σε ετήσια βάση, την πολιτική 

ενεργού συµµετοχής που εφαρµόζουν, τον 

τρόπο εφαρµογής της και τα αποτελέσµατά 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσµικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 

περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν 

δηµοσίως, σε ετήσια βάση, την πολιτική 

ενεργού συµµετοχής που εφαρµόζουν, τον 

τρόπο εφαρµογής της και τα αποτελέσµατά 
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της. Οι αναφερόµενες στην πρώτη περίοδο 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες τουλάχιστον 

στον δικτυακό τόπο της εταιρείας. Οι 
θεσµικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 

περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν, 

για κάθε εταιρεία στην οποία κατέχουν 

µετοχές, αν και πώς ψηφίζουν στις γενικές 

συνελεύσεις των αντίστοιχων εταιρειών 

και εξηγούν τη συµπεριφορά τους στις 

ψηφοφορίες. Στην περίπτωση που ένας 
διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων 

ψηφίζει εκ µέρους ενός θεσµικού 

επενδυτή, ο θεσµικός επενδυτής αναφέρει 

πού έχουν δηµοσιευθεί οι συγκεκριµένες 

πληροφορίες ψήφου από τον διαχειριστή 

περιουσιακών στοιχείων. 

της. Οι αναφερόµενες στην πρώτη περίοδο 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες, χωρίς 
χρέωση, τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο 
της εταιρείας. Οι θεσµικοί επενδυτές 
παρέχουν ετησίως στους πελάτες τους τις 
αναφερόµενες στην πρώτη περίοδο 
πληροφορίες. 

 Οι θεσµικοί επενδυτές και οι διαχειριστές 

περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν 

δηµοσίως, για κάθε εταιρεία στην οποία 
κατέχουν µετοχές, αν και πώς ψηφίζουν 

στις γενικές συνελεύσεις των αντίστοιχων 

εταιρειών και εξηγούν τη συµπεριφορά 

τους στις ψηφοφορίες. Στην περίπτωση 

που ένας διαχειριστής περιουσιακών 

στοιχείων ψηφίζει εκ µέρους ενός 

θεσµικού επενδυτή, ο θεσµικός επενδυτής 

αναφέρει πού έχουν δηµοσιευθεί οι 

συγκεκριµένες πληροφορίες ψήφου από 

τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων. 

Οι αναφερόµενες στην παρούσα 
παράγραφο πληροφορίες είναι 
διαθέσιµες, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον 
στον δικτυακό τόπο της εταιρείας. 

Or. en 
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Τροπολογία  21 

Sergio Gaetano Cofferati 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της µακροπρόθεσµης 

ενεργού συµµετοχής των µετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισµένα 

στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος – σηµείο 3 

Οδηγία 2007/36/ΕΚ 

Άρθρο 3ζ – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσµικοί επενδυτές γνωστοποιούν στο 

κοινό τον τρόπο µε τον οποίο η στρατηγική 

επενδύσεων σε µετοχές («επενδυτική 
στρατηγική») που εφαρµόζουν 

ευθυγραµµίζεται µε το προφίλ και τη 

διάρκεια των υποχρεώσεών τους, καθώς 

και τον τρόπο µε τον οποίο συµβάλλει στη 

µεσοµακροπρόθεσµη απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων τους. Οι 
αναφερόµενες στην πρώτη περίοδο 

πληροφορίες είναι διαθέσιµες τουλάχιστον 

στον δικτυακό τόπο της εταιρείας για όσο 

χρονικό διάστηµα ισχύουν. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
θεσµικοί επενδυτές γνωστοποιούν στο 

κοινό τον τρόπο µε τον οποίο η στρατηγική 

επενδύσεων σε µετοχές («επενδυτική 
στρατηγική») που εφαρµόζουν 

ευθυγραµµίζεται µε το προφίλ και τη 

διάρκεια των υποχρεώσεών τους, καθώς 

και τον τρόπο µε τον οποίο συµβάλλει στη 

µεσοµακροπρόθεσµη απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων τους. Οι 
αναφερόµενες στην πρώτη περίοδο 

πληροφορίες είναι διαθέσιµες, χωρίς 
χρέωση, τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο 
της εταιρείας για όσο χρονικό διάστηµα 

ισχύουν και αποστέλλονται ετησίως στους 
πελάτες της εταιρείας µαζί µε τις 
πληροφορίες για την πολιτική ενεργού 
συµµετοχής που εφαρµόζουν. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/22 

Τροπολογία  22 

Sergio Gaetano Cofferati 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της µακροπρόθεσµης 

ενεργού συµµετοχής των µετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισµένα 

στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος – σηµείο 4 

Οδηγία 2007/36/ΕΚ 

Άρθρο 9α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
µέτοχοι δικαιούνται να ψηφίζουν επί της 
πολιτικής αποδοχών όσον αφορά τα 
διοικητικά στελέχη. Οι εταιρείες 
καταβάλλουν αµοιβή στα διοικητικά 

στελέχη τους µόνο σύµφωνα µε πολιτική 

αποδοχών που έχει εγκριθεί από τους 
µετόχους. Η πολιτική υποβάλλεται στους 
µετόχους προς έγκριση τουλάχιστον ανά 
τριετία. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες καταρτίζουν πολιτική αποδοχών 
όσον αφορά τα διοικητικά στελέχη και την 
υποβάλλουν σε δεσµευτική ψηφοφορία 
στη γενική συνέλευση των µετόχων. Οι 
εταιρείες καταβάλλουν αµοιβή στα 

διοικητικά στελέχη τους µόνο σύµφωνα µε 

πολιτική αποδοχών που έχει ψηφιστεί στη 
γενική συνέλευση των µετόχων. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική 
τίθεται σε ψηφοφορία στη γενική 
συνέλευση των µετόχων και, σε κάθε 
περίπτωση, η πολιτική υποβάλλεται προς 
έγκριση στη γενική συνέλευση 
τουλάχιστον ανά τριετία. 

Οι εταιρείες δύνανται, σε περίπτωση 
πρόσληψης νέων µελών του διοικητικού 
συµβουλίου, να αποφασίζουν να 
καταβάλλουν αµοιβή σε ένα µεµονωµένο 
διοικητικό στέλεχος εκτός της 
εγκεκριµένης πολιτικής, στην περίπτωση 
που το πακέτο αποδοχών του 
συγκεκριµένου διοικητικού στελέχους έχει 
προηγουµένως εγκριθεί από τους 
µετόχους, βάσει των πληροφοριών 
σχετικά µε τα θέµατα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 . Η αµοιβή µπορεί να 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 
ότι η ψηφοφορία στη γενική συνέλευση 
για την πολιτική αποδοχών έχει 
συµβουλευτικό χαρακτήρα, εφόσον 
υποβάλλεται σε ψηφοφορία αναθεώρηση 
της πολιτικής κατά την προσεχή γενική 
συνέλευση εάν η γενική συνέλευση 
καταψηφίσει την πολιτική αποδοχών. 
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χορηγείται προσωρινά, εν αναµονή της 
έγκρισής της από τους µετόχους. 

 Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει 
εφαρµοστεί στο παρελθόν µία πολιτική 
αποδοχών και οι µέτοχοι απορρίπτουν το 
σχέδιο πολιτικής που τους έχει υποβληθεί, 
η εταιρεία µπορεί, κατά τη διάρκεια 
επανεξέτασης του σχεδίου και για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος 
έως την έγκριση του σχεδίου, να 
καταβάλλει αποδοχές στα διοικητικά της 
στελέχη µε βάση τις ισχύουσες πρακτικές. 

 Στις περιπτώσεις στις οποίες 
εφαρµόζεται πολιτική αποδοχών και οι 
µέτοχοι απορρίπτουν το σχέδιο πολιτικής 
που τους έχει υποβληθεί σύµφωνα µε το 
εδάφιο 1, η εταιρεία µπορεί, κατά τη 
διάρκεια της επανεξέτασης του σχεδίου 
και για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος έως την έγκριση 
του σχεδίου, να καταβάλλει αποδοχές στα 
διοικητικά της στελέχη σύµφωνα µε την 
ισχύουσα πολιτική. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η 
πολιτική είναι σαφής, κατανοητή, συνάδει 

µε την επιχειρηµατική στρατηγική, τους 

στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα 

συµφέροντα της εταιρείας και 

περιλαµβάνει µέτρα για την αποφυγή 

περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων. 

2. Η πολιτική είναι σαφής, κατανοητή, 
συνάδει µε την επιχειρηµατική 

στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα 

µακροπρόθεσµα συµφέροντα της εταιρείας 

και περιλαµβάνει µέτρα για την αποφυγή 

περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων. 

3. Στην πολιτική επεξηγείται πώς 
συµβάλλει η πολιτική στα µακροπρόθεσµα 

συµφέροντα και τη βιωσιµότητα της 

εταιρείας. Στην πολιτική τίθενται σαφή 
κριτήρια για τη χορήγηση σταθερών και 

µεταβλητών αποδοχών, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

επιδοµάτων οποιασδήποτε µορφής. 

3. Στην πολιτική επεξηγείται πώς 
συµβάλλει η πολιτική στα µακροπρόθεσµα 

συµφέροντα και τη βιωσιµότητα της 

εταιρείας. Στην πολιτική τίθενται σαφή 
κριτήρια για τη χορήγηση σταθερών και 

µεταβλητών αποδοχών, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των πριµ και 
όλων των επιδοµάτων οποιασδήποτε 
µορφής. 

Αναφέρονται τα µέγιστα ποσά των 
συνολικών αποδοχών που δύνανται να 
χορηγηθούν, και τα αντίστοιχα σχετικά 
ποσοστά των διαφόρων συνιστωσών των 

σταθερών και µεταβλητών αποδοχών. 
Εξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο λήφθηκαν 

υπόψη οι µισθολογικές και εργασιακές 

Αναφέρονται τα κατάλληλα σχετικά 
ποσοστά των διαφόρων συνιστωσών των 

σταθερών και µεταβλητών αποδοχών. 
Εξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο λήφθηκαν 

υπόψη οι µισθολογικές και εργασιακές 

συνθήκες των εργαζοµένων της εταιρείας 

κατά τον καθορισµό της πολιτικής ή των 
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συνθήκες των εργαζοµένων της εταιρείας 

κατά τον καθορισµό της πολιτικής ή των 

αποδοχών των διοικητικών στελεχών, µε 
εξήγηση της αναλογίας µεταξύ των 
µέσων αποδοχών των διοικητικών 
στελεχών και των µέσων αποδοχών των 
εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης της 
εταιρείας, εκτός των διοικητικών 
στελεχών, καθώς και της 
καταλληλότητας της συγκεκριµένης 
αναλογίας. Η πολιτική µπορεί, κατ’ 
εξαίρεση, να µην περιλαµβάνει αναλογία, 
σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή, εξηγείται για ποιον 
λόγο δεν υπάρχει αναλογία και ποια µέτρα 
ισοδύναµου αποτελέσµατος έχουν ληφθεί. 

αποδοχών των διοικητικών στελεχών. 

Για τις µεταβλητές αποδοχές, η πολιτική 

αναφέρει τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής 

και µη χρηµατοοικονοµικής απόδοσης που 

θα εφαρµοστούν και επεξηγεί τον τρόπο µε 

τον οποίο συµβάλλουν στα 

µακροπρόθεσµα συµφέροντα και τη 

βιωσιµότητα της εταιρείας, καθώς και τις 

µεθόδους που θα εφαρµοστούν για να 

προσδιοριστεί ο βαθµός στον οποίο 

πληρούνται τα κριτήρια απόδοσης· 

προσδιορίζει τις περιόδους αναβολής, τις 

περιόδους κατοχύρωσης αποδοχών που 

βασίζονται σε µετοχές και τη διατήρηση 

µετοχών µετά την κατοχύρωση, και τις 

πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα 

ανάκτησης των µεταβλητών αποδοχών από 

την εταιρεία. 

Για τις µεταβλητές αποδοχές, η πολιτική 

αναφέρει τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής 

και µη χρηµατοοικονοµικής απόδοσης που 

θα εφαρµοστούν και επεξηγεί τον τρόπο µε 

τον οποίο συµβάλλουν στα 

µακροπρόθεσµα συµφέροντα και τη 

βιωσιµότητα της εταιρείας, καθώς και τις 

µεθόδους που θα εφαρµοστούν για να 

προσδιοριστεί ο βαθµός στον οποίο 

πληρούνται τα κριτήρια απόδοσης· 

προσδιορίζει τις περιόδους αναβολής, τις 

περιόδους κατοχύρωσης αποδοχών που 

βασίζονται σε µετοχές και τη διατήρηση 

µετοχών µετά την κατοχύρωση, και τις 

πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα 

ανάκτησης των µεταβλητών αποδοχών από 

την εταιρεία. 

 Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι στα 
κριτήρια περιλαµβάνεται επίσης, κατά 
περίπτωση, ο συνυπολογισµός 
προγραµµάτων που σχετίζονται µε την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα 
αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί σε 
αυτό το πλαίσιο. Τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν ότι η λογιστική αξία των 
µετοχών δεν έχει κυρίαρχο ρόλο στα 
κριτήρια που αφορούν την 
χρηµατοοικονοµική απόδοση. Τα κράτη 
µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποδοχές που 
βασίζονται σε µετοχές δεν 
αντιπροσωπεύουν το πλέον σηµαντικό 
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µέρος των µεταβλητών αποδοχών των 
διοικητικών στελεχών. 

Η πολιτική αναφέρει τους βασικούς όρους 

των συµβάσεων των διοικητικών 

στελεχών, συµπεριλαµβανοµένης της 
διάρκειάς τους και των εφαρµοζόµενων 

προθεσµιών προειδοποίησης, και τις 

πληρωµές που συνδέονται µε την 

καταγγελία των συµβάσεων. 

Η πολιτική αναφέρει τους βασικούς όρους 

των συµβάσεων των διοικητικών 

στελεχών, συµπεριλαµβανοµένων της 
διάρκειάς τους και των εφαρµοζόµενων 

προθεσµιών προειδοποίησης, τους όρους 
καταγγελίας των συµβάσεων και τις 
πληρωµές που συνδέονται µε την 

καταγγελία αυτή, καθώς και τα 
χαρακτηριστικά των συστηµάτων 
επικουρικής σύνταξης ή πρόωρης 
συνταξιοδότησης. Όταν η εθνική 
νοµοθεσία επιτρέπει στις εταιρείες να 
προβαίνουν σε συµφωνίες µε διοικητικά 
στελέχη χωρίς τη σύναψη σύµβασης, 
στην περίπτωση αυτή η πολιτική 
αναφέρει τους βασικούς όρους της 
συµφωνίας µε τα διοικητικά στελέχη, 
συµπεριλαµβανοµένων της διάρκειάς της 
και των εφαρµοζόµενων προθεσµιών 
προειδοποίησης, τους όρους καταγγελίας 
της σύµβασης και τις πληρωµές που 
συνδέονται µε την καταγγελία αυτή, 
καθώς και τα χαρακτηριστικά των 
συστηµάτων επικουρικής σύνταξης ή 
πρόωρης συνταξιοδότησης. 

 Η πολιτική θεσπίζει τις διαδικασίες της 
εταιρείας για τον καθορισµό των 
αποδοχών των διοικητικών στελεχών, 
περιλαµβανοµένων του ρόλου και της 
λειτουργίας της επιτροπής αποδοχών. 

 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα 
σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως δε οι 
εργαζόµενοι, να µπορούν, µέσω των 
εκπροσώπων τους, να εκφράζουν τη 
γνώµη τους σχετικά µε την πολιτική 
αποδοχών προτού αυτή υποβληθεί στους 
µετόχους προς ψηφοφορία. 

Στην πολιτική επεξηγείται η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων που οδήγησε στον 

προσδιορισµό της. Σε περίπτωση που 
αναθεωρείται η πολιτική, περιλαµβάνεται 

επεξήγηση όλων των σηµαντικών 

µεταβολών και του τρόπου µε τον οποίο 

ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις των µετόχων 

Στην πολιτική επεξηγείται η συγκεκριµένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων που 

οδήγησε στον προσδιορισµό της. Σε 
περίπτωση που αναθεωρείται η πολιτική, 

περιλαµβάνεται επεξήγηση όλων των 

σηµαντικών µεταβολών και του τρόπου µε 

τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και 
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επί της πολιτικής και της έκθεσης των 

προηγούµενων ετών. 

οι απόψεις των µετόχων επί της πολιτικής 
και της έκθεσης των προηγούµενων τριών 
τουλάχιστον συναπτών ετών. 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, µετά 
την έγκρισή της από τους µετόχους, η 
πολιτική δηµοσιεύεται, χωρίς 

καθυστερήσεις, και καθίσταται διαθέσιµη 

στον δικτυακό τόπο της εταιρείας 

τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα 

ισχύει. 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, µετά 
την έγκρισή της από τους µετόχους, η 
πολιτική δηµοσιεύεται, χωρίς 

καθυστερήσεις, και καθίσταται διαθέσιµη, 
δωρεάν, στον δικτυακό τόπο της εταιρείας, 
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα 

ισχύει. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/23 

Τροπολογία  23 

Sergio Gaetano Cofferati 

 εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της µακροπρόθεσµης 

ενεργού συµµετοχής των µετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισµένα 

στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος – σηµείο 4 

Οδηγία 2007/36/ΕΚ 

Άρθρο 9β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η 
εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή 

έκθεση αποδοχών, η οποία παρουσιάζει 

ολοκληρωµένη επισκόπηση των αποδοχών, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

επιδοµάτων οποιασδήποτε µορφής, που 

χορηγήθηκαν στα επιµέρους διοικητικά 

στελέχη, συµπεριλαµβανοµένων των 

νεοπροσληφθέντων και των παλαιότερων 

διοικητικών στελεχών, κατά το 

προηγούµενο οικονοµικό έτος. Περιέχει, 
κατά περίπτωση, όλα τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η 
εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή 

έκθεση αποδοχών, η οποία παρουσιάζει 

ολοκληρωµένη επισκόπηση των αποδοχών, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

επιδοµάτων οποιασδήποτε µορφής, που 

χορηγήθηκαν, σύµφωνα µε την 
αναφερόµενη στο άρθρο 9α πολιτική 
αποδοχών, στα επιµέρους διοικητικά 
στελέχη, συµπεριλαµβανοµένων των 

νεοπροσληφθέντων και των παλαιότερων 

διοικητικών στελεχών, κατά το 

προηγούµενο οικονοµικό έτος. Περιέχει, 
κατά περίπτωση, όλα τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν 
χορηγηθεί ή καταβληθεί, µε ανάλυση στις 
επιµέρους συνιστώσες τους, τα σχετικά 

ποσοστά των σταθερών και των 

µεταβλητών αποδοχών, επεξήγηση του 

τρόπου µε τον οποίο οι συνολικές 

αποδοχές συνδέονται µε τη 

µακροπρόθεσµη απόδοση και πληροφορίες 

για τον τρόπο εφαρµογής των κριτηρίων 
απόδοσης· 

α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν 
χορηγηθεί, καταβληθεί ή οφείλονται, µε 
ανάλυση στις επιµέρους συνιστώσες τους, 

τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των 

µεταβλητών αποδοχών, επεξήγηση του 

τρόπου µε τον οποίο οι συνολικές 

αποδοχές συνδέονται µε τη 

µακροπρόθεσµη απόδοση και πληροφορίες 

για τον τρόπο εφαρµογής των κριτηρίων 
χρηµατοοικονοµικής και µη 
χρηµατοοικονοµικής απόδοσης· 
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 αα) τη σχέση µεταξύ των µέσων 
αποδοχών που έχουν χορηγηθεί, 
καταβληθεί ή οφείλονται στα διοικητικά 
στελέχη και των µέσων αποδοχών των 
εργαζοµένων κατά το τελευταίο 
οικονοµικό έτος, µε τις αποδοχές των 
υπαλλήλων µερικής απασχόλησης να 
λαµβάνονται υπόψη σε όρους ισοδύναµου 
πλήρους απασχόλησης· 

β) τη σχετική µεταβολή των αποδοχών των 
διοικητικών στελεχών κατά τα τελευταία 

τρία οικονοµικά έτη, τη σχέση τους µε την 

εξέλιξη της αξίας της εταιρείας και µε τη 
µεταβολή των µέσων αποδοχών των 

εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης της 
εταιρείας, εκτός των διοικητικών 
στελεχών· 

β) τη σχετική µεταβολή των αποδοχών των 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών κατά 
τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη, τη 

σχέση τους µε την εξέλιξη της γενικής 
απόδοσης της εταιρείας και µε τη 
µεταβολή των µέσων αποδοχών των 

εργαζοµένων κατά την ίδια περίοδο· 

γ) τις όποιες αποδοχές λαµβάνουν τα 
διοικητικά στελέχη της εταιρείας από 

οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει στον ίδιο 

όµιλο· 

γ) τις όποιες αποδοχές λαµβάνουν τα 
διοικητικά στελέχη της εταιρείας ή τις 
αποδοχές που τους οφείλονται από 
οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει στον ίδιο 

όµιλο· 

δ) τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων 

προαίρεσης για µετοχές που έχουν 

χορηγηθεί ή προσφερθεί, και τις κύριες 

προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της τιµής και της 

ηµεροµηνίας άσκησης, καθώς και 

οποιαδήποτε µεταβολή τους· 

δ) τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων 

προαίρεσης για µετοχές που έχουν 

χορηγηθεί ή προσφερθεί, και τις κύριες 

προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της τιµής και της 

ηµεροµηνίας άσκησης, καθώς και 

οποιαδήποτε µεταβολή τους· 

ε) πληροφορίες για τη χρήση της 

δυνατότητας ανάκτησης µεταβλητών 

αποδοχών· 

ε) πληροφορίες για τη χρήση της 

δυνατότητας ανάκτησης µεταβλητών 

αποδοχών· 

στ) πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 

καθορισµού των αποδοχών των 

διοικητικών στελεχών, 

συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για 

τον ρόλο της επιτροπής αποδοχών. 

στ) πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 

καθορισµού των αποδοχών των 

διοικητικών στελεχών, 

συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για 

τον ρόλο της επιτροπής αποδοχών. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την 

προστασία του δικαιώµατος των φυσικών 

προσώπων στην ιδιωτική ζωή, σύµφωνα µε 

την οδηγία 95/46/ΕΚ, κατά την 

επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων 

των διοικητικών στελεχών. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την 

προστασία του δικαιώµατος των φυσικών 

προσώπων στην ιδιωτική ζωή, σύµφωνα µε 

την οδηγία 95/46/ΕΚ, κατά την 

επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων 

των διοικητικών στελεχών. 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
µέτοχοι έχουν δικαίωµα ψήφου επί της 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
µέτοχοι έχουν δικαίωµα συµβουλευτικής 
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έκθεσης αποδοχών του προηγούµενου 

οικονοµικού έτους κατά την ετήσια γενική 

συνέλευση. Στην περίπτωση που οι 
µέτοχοι καταψηφίσουν την έκθεση 

αποδοχών, η εταιρεία επεξηγεί στην 

επόµενη έκθεση αποδοχών αν και, εάν ναι, 
πώς ελήφθη υπόψη η ψήφος των µετόχων. 

ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών του 

προηγούµενου οικονοµικού έτους κατά την 

ετήσια γενική συνέλευση. Στην περίπτωση 
που οι µέτοχοι καταψηφίσουν την έκθεση 

αποδοχών, η εταιρεία διεξάγει, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, διάλογο µε τους 
µετόχους προκειµένου να διαπιστώσει 
τους λόγους της απόρριψης. Η εταιρεία 
επεξηγεί στην επόµενη έκθεση αποδοχών 

πώς ελήφθη υπόψη η ψήφος των µετόχων. 

 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα 
σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη, ιδίως δε οι 
εργαζόµενοι, να µπορούν, µέσω των 
εκπροσώπων τους, να εκφράζουν τη 
γνώµη τους σχετικά µε την έκθεση 
αποδοχών προτού αυτή υποβληθεί στους 
µετόχους προς ψηφοφορία. 

 3α. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
και του άρθρου 9α σχετικά µε τις 
αποδοχές δεν θίγουν τα εθνικά 
συστήµατα διαµόρφωσης των µισθών 
των εργαζοµένων και, ενδεχοµένως, τις 
εθνικές διατάξεις σχετικά µε την 
εκπροσώπηση των εργαζοµένων στα 
διοικητικά συµβούλια. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
εκτελεστικές πράξεις που θα 
προσδιορίζουν την τυποποιηµένη 

παρουσίαση των πληροφοριών που 

ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 14α 
παράγραφος 2. 

4. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14α, που θα προσδιορίζουν την 
τυποποιηµένη παρουσίαση των 

πληροφοριών που ορίζονται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Or. en 

 

 


