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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η σημερινή κατάσταση

Ο έλεγχος μέσω μεγάλης και ενεργούς συμμετοχής των μετόχων στις γενικές συνελεύσεις 
είναι ζωτικής σημασίας για μια αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Ο αποτελεσματικός 
αυτός έλεγχος τίθεται σε κίνδυνο λόγω μικρής συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις. Ένας 
από τους κύριους λόγους γι' αυτό έγκειται στο αυξανόμενο ποσοστό ιδιοκτησίας μετοχών από 
ξένους επενδυτές οι οποίοι πρέπει να ξεπεράσουν διάφορα εμπόδια προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε μία γενική συνέλευση. Πρώτον, οι μέτοχοι κατέχουν συνήθως τις κινητές 
αξίες τους μέσω αλυσίδας ενδιαμέσων σε διάφορες έννομες τάξεις. Συνεπώς, είναι δυσχερές 
και δαπανηρό να εξασφαλίσουν έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες και να ασκήσουν το 
δικαίωμα ψήφου τους είτε με φυσική παρουσία είτε διορίζοντας πληρεξούσιο εκπληρώνοντας 
ταυτόχρονα τις ειδικές εθνικές νομικές απαιτήσεις. Δεύτερον, η υποχρέωση δέσμευσης 
μετοχών καθιστά τη συμμετοχή σε μια γενική συνέλευση λιγότερο ελκυστική.

2. Η πρόταση της Επιτροπής

Προκειμένου να διευκολυνθεί και να αυξηθεί η συμμετοχή των μετόχων στις γενικές 
συνελεύσεις σε διασυνοριακό πλαίσιο, η οποία με τη σειρά της θα ενίσχυες τον έλεγχο της 
εταιρείας από τους ιδιοκτήτες της και θα προωθούσε την ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προτείνει πέντε μέτρα: 

a) διασφάλιση ότι οι γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται αρκούντως εκ των προτέρων·
b) αντικατάσταση όλων των μορφών δέσμευσης μετοχών από ένα σύστημα καταγραφής 

μετόχων·
c) αντικατάσταση όλων των νομικών εμποδίων στην ηλεκτρονική συμμετοχή στις 

γενικές συνελεύσεις·
d) παροχή στους μετόχους του δικαιώματος να υποβάλλουν ερωτήσεις προφορικά και 

γραπτά (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων) πριν και κατά τη διάρκεια 
μιας γενικής συνέλευσης·

e) παροχή σε μετόχους εξωτερικού της δυνατότητας να ψηφίζουν μέσω πληρεξουσίου, 
ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Η θέση του συντάκτης της γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιδοκιμάζει τους στόχους και τα μέσα της προταθείσας 
οδηγίας, θεωρεί ωστόσο απαραίτητες τις ακόλουθες αλλαγές:

3.1 Πρώτο μέτρο: Ανακοίνωση της σύγκλησης γενικής συνέλευσης

Οι μέτοχοι προκειμένου να αποφασίζουν γνωρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες πρέπει να 
έχουν υπόψη εκ των προτέρων την ημερομηνία, την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά 
έγγραφα. Συνεπώς, η καθιέρωση μίας ελάχιστης περιόδου ανακοίνωσης αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό μέσο. Η ανακοίνωση αυτή δεν πρέπει μόνο να δημοσιεύεται στον ιστότοπο 
της εταιρείας αλλά να αποστέλλεται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, το οποίο ιδίως στην 
περίπτωση των μετοχών στον κομιστή αποτελεί τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα μεταξύ 
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εταιρείας και μετόχου. Στην περίπτωση των ονομαστικών μετοχών, η ανακοίνωση πρέπει να 
αποστέλλεται άμεσα στον επώνυμο μέτοχο ή στον πληρεξούσιο. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει 
διάκριση μεταξύ ετήσιων γενικών συνελεύσεων και έκτακτων γενικών συνελεύσεων που 
συγκαλούνται για διαφορετικούς σκοπούς και με διαφορετικούς βαθμούς επείγοντος.

3.2 Δεύτερο μέτρο: Καταγραφή μετόχων αντί δέσμευση μετοχών

Η αντικατάσταση της δέσμευσης μετοχών από ένα σύστημα καταγραφής μετόχων αποτελεί 
ένα θεμελιώδες μέτρο. Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να προβλέπει καταγραφή μετόχων όσο 
γίνεται πιο κοντά στη γενική συνέλευση καθώς και επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ 
ανακοίνωσης της σύγκλησης γενικής συνέλευσης και καταγραφής μετόχων προκειμένου να 
οι (θεσμικοί) μέτοχοι να μπορούν να ανακαλούν χρησιδάνειο τίτλων. Επιπλέον, λόγω των 
δομικών διαφορών μεταξύ μετοχών στον κομιστή και ονομαστικών μετοχών, τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν διαφορετικά συστήματα καταγραφής μετόχων για τους δύο 
αυτούς τύπους μετοχών.

3.3 Τρίτο μέτρο: Συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα

Η δυνατότητα συμμετοχής με ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. για την προσθήκη σημείων στην 
ημερήσια διάταξη, την κατάθεση σχεδίων ψηφισμάτων, την υποβολή ερωτήσεων, την 
ψηφοφορία κλπ. μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις. 
Ωστόσο, αναλόγως του μεγέθους και των τεχνικών δυνατοτήτων τους, οι εταιρείες πρέπει να 
μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα κατά πόσο θα κάνουν χρήση ή μη ηλεκτρονικών μέσων.

3.4 Τέταρτο μέτρο: Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να μπορούν οι 
μέτοχοι να λαμβάνουν αιτιολογημένες αποφάσεις. Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να μπορούν 
να αυτοπροστατεύονται έναντι καταχρήσεων του δικαιώματος αυτού. Κατά συνέπεια, οι 
μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων προφορικά στη γενική συνέλευση και, 
εφόσον προβλέπεται από την εταιρεία, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα. Αντιθέτως, τα 
κράτη δεν υποχρεούνται να επιτρέπουν έγγραφες ερωτήσεις πριν από τη γενική συνέλευση.  
Επιπλέον, οι εταιρείες θα απαντούν μόνον προφορικά στις ερωτήσεις κατά την ημέρα της
συνεδρίασης και δεν θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις απαντήσεις στον ιστότοπό τους.

3.5 Πέμπτο μέτρο: Ψήφος μέσω πληρεξουσίου

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την αρχή ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός 
όσον αφορά το πρόσωπο στο οποίο μπορεί να δοθεί πληρεξουσιότητα. Ωστόσο, για την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν 
τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίζουν τα δικαιώματα των πληρεξουσίων. 

3.6 Η σχέση μεταξύ μετόχων - ενδιαμέσων - εταιρείας

Ο οικονομικός επενδυτής, δηλαδή το πρόσωπο που έχει λάβει την επενδυτική απόφαση και 
φέρει τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μετοχές πρέπει να ελέγχει την άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει. Λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ των εθνικών 
συστημάτων ιδιοκτησίας μετοχών, ο συντάκτης γνωμοδότησης δεν προτείνει ορισμό του 
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λεγόμενου "τελικού επενδυτή". Ωστόσο υπογραμμίζει ότι οι ενδιάμεσοι που δεν είναι νόμιμοι 
μέτοχοι θα ασκούν δικαιώματα ψήφου μόνο στο πλαίσιο του γενικού συμβατικού τους 
πλαισίου με ένα πελάτη και θα εκτελούν τις οδηγίες ψήφου που τυχόν έχει δώσει ο πελάτης. 
Εάν ο ενδιάμεσος δεν αποτελεί το τελευταίο στοιχείο στην αλυσίδα μεταξύ μετόχου και 
εταιρείας θα μεταβιβάζει τις οδηγίες ψήφους στον επόμενο ενδιάμεσο. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΤΙΤΛΟΣ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των
δικαιωμάτων ψήφου από μετόχους 
εταιρειών με έδρα σε κράτος μέλος των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και 
η οποία τροποποιεί την οδηγία 
2004/109/EΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση 
ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους 
εταιρειών που είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Οι κάτοχοι μετοχών με δικαιώματα 
ψήφου πρέπει να μπορούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματα αυτά δεδομένου ότι 
αντικατοπτρίζονται στην τιμή που πρέπει να 
καταβληθεί κατά την αγορά των μετοχών. 
Επιπλέον, ο αποτελεσματικός έλεγχος των 
μετόχων αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή 
εταιρική διακυβέρνηση και, συνεπώς, πρέπει 
να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται. Έτσι, 

(3) Οι κάτοχοι μετοχών με δικαιώματα 
ψήφου πρέπει να μπορούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματα αυτά δεδομένου ότι 
αντικατοπτρίζονται στην τιμή που πρέπει να 
καταβληθεί κατά την αγορά των μετοχών. 
Επιπλέον, ο αποτελεσματικός έλεγχος των 
μετόχων αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή 
εταιρική διακυβέρνηση και, συνεπώς, πρέπει 
να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται. Έτσι, 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν μέτρα για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών προς την κατεύθυνση αυτή. 
Εμπόδια που αποθαρρύνουν τους μετόχους 
από το να ψηφίσουν, όπως να εξαρτάται η 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τη 
δέσμευση των μετοχών από το μέτοχο, 
πρέπει να αρθούν. Ωστόσο, η παρούσα 
οδηγία δεν επηρεάζει την υφιστάμενη 
κοινοτική νομοθεσία για τίτλους που 
εκδίδονται από ΟΣΕΚΑ ή τίτλους που 
αγοράζονται ή πωλούνται από τέτοιες 
επιχειρήσεις.

είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν μέτρα για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών προς την κατεύθυνση αυτή. 
Εμπόδια που αποθαρρύνουν τους μετόχους 
από το να ψηφίσουν, όπως να εξαρτάται η 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τη 
δέσμευση των μετοχών επί ορισμένο 
χρονικό διάστημα πριν από τη συνέλευση, 
πρέπει να αρθούν. Ωστόσο, η παρούσα 
οδηγία δεν επηρεάζει την υφιστάμενη 
κοινοτική νομοθεσία για τίτλους που 
εκδίδονται από ΟΣΕΚΑ ή τίτλους που 
αγοράζονται ή πωλούνται από τέτοιες 
επιχειρήσεις.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4)  Η υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία δεν 
επαρκεί για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. 
Η οδηγία 2004/109/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με 
την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/34/EΚC επιβάλλει στους εκδότες να 
διαθέτουν ορισμένες πληροφορίες και 
έγγραφα σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις 
αλλά οι εν λόγω πληροφορίες και τα σχετικά 
έγγραφα πρέπει να διατίθενται στο κράτος 
μέλος προέλευσης του εκδότη. Επιπλέον, η 
οδηγία 2001/34/EΚ επικεντρώνεται στις 
πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι 
εκδότες στην αγορά και συνεπώς δεν 
αναφέρεται στην καθ’ αυτό διαδικασία 
ψήφου των μετόχων.

(4)  Η υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία δεν 
επαρκεί για να διευκολυνθεί η άσκηση των 
δικαιωμάτων των μετόχων σε σχέση με τις 
γενικές συνελεύσεις σ' ένα διασυνοριακό 
πλαίσιο. Η οδηγία 2004/109/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για 
την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση 
σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές 
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/EΚC 
επιβάλλει υποχρέωση στους εκδότες να 
διαθέτουν ορισμένες πληροφορίες και 
έγγραφα σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις 
αλλά οι εν λόγω πληροφορίες και τα σχετικά 
έγγραφα πρέπει να διατίθενται στο κράτος 
μέλος προέλευσης του εκδότη. Επιπλέον, η 
οδηγία 2001/34/EΚ επικεντρώνεται στις 
πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι 
εκδότες στην αγορά και συνεπώς δεν 
αναφέρεται στην καθ’ αυτό διαδικασία 
ψήφου των μετόχων. 

Πρέπει επομένως να εισαχθούν ορισμένες 
ελάχιστες προδιαγραφές με σκοπό να 
προστατεύονται οι επενδυτές και να 
προωθείται η ομαλή και αποτελεσματική 
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άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων 
που συνδέονται με μετοχές που παρέχουν 
δικαίωμα ψήφου. Όσον αφορά δικαιώματα 
εκτός των δικαιώματος ψήφου τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να επεκτείνουν την 
εφαρμογή αυτών των ελαχίστων 
προδιαγραφών σε μετοχές άνευ ψήφου στο 
βαθμό που αυτό δεν συμβαίνει ήδη.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
αποτελεσματικές, διαφανείς, απλές και 
ολιγοδάπανες διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν ότι οι μέτοχοι είναι σε θέση 
να ασκούν τα δικαιώματα που τους 
εκχωρεί η παρούσα οδηγία και ότι οι 
εταιρείες συμμορφώνονται προς τις 
υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5)  Ένα σημαντικό ποσοστό των μετοχών 
εισηγμένων ευρωπαϊκών εταιρειών 
κατέχεται από μετόχους που δεν διαμένουν 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν την έδρα 
τους οι εν λόγω εταιρείες. Οι μέτοχοι 
εξωτερικού πρέπει να μπορούν να ασκούν 
τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη γενική 
συνέλευση το ίδιο εύκολα με τους μετόχους 
που διαμένουν στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει την έδρα της η εταιρία. Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει την άρση των υφισταμένων 
εμποδίων ως προς την πρόσβαση των 
μετόχων εξωτερικού στις πληροφορίες 
σχετικά με τη γενική συνέλευση και την 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου χωρίς 
φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση. Η 
άρση των εν λόγω εμποδίων θα είναι 
επωφελής και για τους κατόχους εσωτερικού 
που δεν παρακολουθούν ή δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση των 
μετόχων.

5)  Ένα σημαντικό ποσοστό των μετοχών 
εισηγμένων ευρωπαϊκών εταιρειών 
κατέχεται από μετόχους που δεν διαμένουν 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα 
της η εταιρεία. Οι μέτοχοι εξωτερικού 
πρέπει να μπορούν να ασκούν τα 
δικαιώματά τους σε σχέση με τη γενική 
συνέλευση το ίδιο εύκολα με τους μετόχους 
που διαμένουν στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει την έδρα της η εταιρία. Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει την άρση των υφισταμένων 
εμποδίων ως προς την πρόσβαση των 
μετόχων εξωτερικού στις πληροφορίες 
σχετικά με τη γενική συνέλευση και την 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου χωρίς 
φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση. Η 
άρση των εν λόγω εμποδίων θα είναι 
επωφελής και για τους κατόχους εσωτερικού 
που δεν παρακολουθούν ή δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
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(6)  Ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής 
τους, οι μέτοχοι πρέπει να μπορούν να 
ψηφίζουν γνωρίζοντας τις σχετικές 
πληροφορίες κατά τη διάρκεια της γενικής 
συνέλευσης ή πριν από αυτή. Όλοι οι 
μέτοχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
προθεσμία για να εξετάσουν τα έγγραφα που 
θα υποβληθούν στη γενική συνέλευση και 
για να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Για 
το σκοπό αυτό, η σύγκληση της γενικής 
συνέλευσης πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
επαρκούς δημοσιότητας και οι μέτοχοι 
πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρα τις 
πληροφορίες για τα σημεία που θα 
υποβληθούν προς έγκριση στη γενική 
συνέλευση. Κατ’ αρχάς, οι μέτοχοι πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προσθέτουν σημεία στην ημερήσια διάταξη 
της συνέλευσης, να καταθέτουν σχέδια 
απόφασης και να θέτουν ερωτήσεις σχετικά 
με σημεία που είναι εγγεγραμμένα στην 
ημερήσια διάταξη. Πρέπει να αξιοποιούνται 
οι δυνατότητες που προσφέρουν οι 
σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες
επιτρέπουν την άμεση διάθεση της 
πληροφορίας και την πρόσβαση σ’αυτή, 
περιλαμβανομένης και της κοινοποίησης 
των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μετά 
τη γενική συνέλευση.

(6)  Ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής 
τους, οι μέτοχοι πρέπει να μπορούν να 
ψηφίζουν γνωρίζοντας τις σχετικές 
πληροφορίες κατά τη διάρκεια της γενικής 
συνέλευσης ή πριν από αυτή. Όλοι οι 
μέτοχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
προθεσμία για να εξετάσουν τα έγγραφα που 
θα υποβληθούν στη γενική συνέλευση και 
για να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Για 
το σκοπό αυτό, η σύγκληση της γενικής 
συνέλευσης πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
έγκαιρης δημοσιότητας και οι μέτοχοι 
πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες για τα 
σημεία που θα υποβληθούν στη γενική 
συνέλευση. Κατ’ αρχάς, οι μέτοχοι πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προσθέτουν σημεία στην ημερήσια διάταξη 
της συνέλευσης και να καταθέτουν σχέδια 
απόφασης σε σημεία αυτής της ημερήσιας 
διάταξης, με την επιφύλαξη οιωνδήποτε 
κανόνων σχετικά με τον περιορισμό της 
διανομής παράνομου ή δυσφημιστικού 
υλικού και τη δυνατότητα της εταιρείας να 
αρνηθεί να θέσει σε κυκλοφορία τέτοιο 
υλικό. Οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν 
την άμεση διάθεση της πληροφορίας πριν 
και μετά τη γενική συνέλευση καθώς και 
την ενεργό συμμετοχή στη γενική 
συνέλευση  χωρίς να χρειάζεται η φυσική 
παρουσία. Αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να 
αξιοποιούνται. Η παρούσα οδηγία 
προϋποθέτει ότι όλες οι εισηγμένες 
εταιρείες έχουν ήδη ηλεκτρονική 
διεύθυνση.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 A (νέα)

(6α) Για να αυξηθεί η συμμετοχή των 
μετόχων στις γενικές συνελεύσεις και για 
να μπορούν οι μέτοχοι να λαμβάνουν 
αιτιολογημένες αποφάσεις, πρέπει να 
μπορούν να κατανοούν την πρόσκληση και 
τα κείμενα που υποβάλλονται στη γενική 
συνέλευση. Πρέπει επομένως η Επιτροπή 
να διατυπώσεις συστάσεις όσον αφορά τις 
χρησιμοποιούμενες γλώσσες αποφεύγοντας 
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ταυτόχρονα τις επιβαρύνσεις για τις 
μικρότερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες ή εταιρείες που δεν μεγάλη βάση 
ξένων μετόχων ούτε επιδιώκουν ενεργά 
ξένες επενδύσεις. Η Επιτροπή πρέπει να 
ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού και να 
υποβάλει τα αποτελέσματά της σε σύσταση 
εντός έξι μηνών μετά την έγκριση αυτής 
της οδηγίας. 

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6Β (νέα)

(6β) Η ετήσια γενική συνέλευση της 
επιχείρησης αποτελεί την κυριότερη 
ευκαιρία για να λογοδοτήσει το διοικητικό 
συμβούλιο προς τους μετόχους όσον αφορά 
τις επιδόσεις του στη διαχείριση των 
υποθέσεων της εταιρείας. Αυτό πρέπει να 
αντανακλάται στη φύση και στη διεξαγωγή 
της συνέλευσης, η οποία πρέπει να 
προσφέρει στους μετόχους την ευκαιρία να 
θέσουν ζητήματα σχετικά με τη 
διακυβέρνηση της εταιρείας. Δεν πρέπει να 
υπάρχει τέτοια ευκαιρία σε άλλες γενικές 
συνελεύσεις που καλεί η εταιρεία, οι οποίες 
συνήθως απαιτούνται για να εκφραστεί η 
αναγκαία συγκατάθεση των μετόχων για 
ορισμένες πτυχές μιας συγκεκριμένης 
συναλλαγής ή χρηματοοικονομικής 
πράξης, και στις οποίες είναι απίθανο να 
ενδείκνυται μια ευρύτερη ανασκόπηση των 
προβληματισμών των μετόχων. Μια 
μειοψηφία μετόχων πρέπει να μπορεί 
πάντως να ζητεί την πραγματοποίηση 
γενικής συνέλευσης εάν εκτιμάται ότι αυτή 
η ευρεία ανασκόπηση των 
προβληματισμών των μετόχων στο 
διάστημα μεταξύ δύο ετήσιων γενικών 
συνελεύσεων είναι δικαιολογημένη.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διευκρινιστεί η σημαντική διάκριση ανάμεσα στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις 
των εταιρειών και τις άλλες γενικές συνελεύσεις (έκτακτες γενικές συνελεύσεις) και η διαφορά 
εμβέλειας των δύο αυτών τύπων συνέλευσης.
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Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6Γ (νέα)

(6γ) Για να εξασφαλισθεί πραγματική 
ψηφοφορία των μετόχων και να προληφθεί 
η κακή χρήση δικαιωμάτων ψήφου που 
συνδέονται με μετοχές οι οποίες 
χορηγούνται ως δάνειο από θεσμικούς 
επενδυτές για χρηματοοικονομικούς 
σκοπούς, η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει τις πρακτικές δανεισμού 
χρεογράφων και τις επιπτώσεις του στην 
εταιρική διακυβέρνηση, να ζητήσει τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί 
του θέματος αυτού και να υποβάλει 
σύσταση εντός έξι μηνών από την έγκριση 
αυτής της οδηγίας, κατά το πνεύμα του 
κώδικα βέλτιστης πρακτικής σε θέματα 
δανεισμού τίτλων που ενέκρινε τον 
Οκτώβριο του 2005 το διεθνές δίκτυο 
εταιρικής διακυβέρνησης.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6Δ (νέα)

(6δ) Κάθε μέτοχος πρέπει, κατ' αρχήν, να 
έχει την ευκαιρία να θέτει ερωτήσεις 
σχετικά με σημεία της ημερήσιας διάταξης 
μιας γενικής συνέλευσης και να λαμβάνει 
απαντήσεις.

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Οι μέτοχοι πρέπει να διαθέτουν 
δυνατότητα επιλογής απλών μέσων για την 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου τους 
χωρίς να είναι παρόντες στη γενική 
συνέλευση των μετόχων. Η άσκηση της 
ψήφου χωρίς φυσική παρουσία στην γενική 
συνέλευση δεν πρέπει να υποβάλλεται σε 
άλλους περιορισμούς εκτός από αυτούς που 
είναι απαραίτητοι για τον έλεγχο των 
ταυτοτήτων και την ασφάλεια των 
επικοινωνιών. Υφιστάμενοι περιορισμοί και 
διοικητικά εμπόδια που καθιστούν την 
ψήφο εξ αποστάσεως ή μέσω 
πληρεξουσίου πολύπλοκη και δαπανηρή 

(7) Οι εταιρείες δεν πρέπει να προσκρούουν 
σε κανένα νομικό εμπόδιο όταν 
προσφέρουν στους μετόχους τους 
οιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής συμμετοχής 
σε γενική συνέλευση. Η άσκηση της ψήφου 
χωρίς φυσική παρουσία στην γενική 
συνέλευση, είτε δι' αλληλογραφίας είτε με 
ηλεκτρονικά μέσα, δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε άλλους περιορισμούς εκτός 
από αυτούς που είναι απαραίτητοι για τον 
έλεγχο των ταυτοτήτων και την ασφάλεια 
των επικοινωνιών.



AD\631566EL.doc 11/40 PE 371.848v02-00

EL

πρέπει να αρθούν.

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7 A (νέα)

(7α) Η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση 
απαιτεί ευέλικτη και αποτελεσματική 
διαδικασία ψήφου μέσω πληρεξουσίου. 
Χρειάζεται επομένως να καταργηθούν οι 
υπάρχοντες περιορισμοί και υποχρεώσεις 
που καθιστούν την ψηφοφορία μέσω 
πληρεξουσίων περίπλοκη και δαπανηρή. 
Αλλά η υγιής εταιρική διακυβέρνηση 
απαιτεί επίσης επαρκείς διασφαλίσεις κατά 
μιας ενδεχόμενης κατάχρησης της 
άσκησης ψήφου μέσω πληρεξουσίων. Ο 
πληρεξούσιος πρέπει επομένως να 
δεσμεύεται να τηρήσει τις οδηγίες που 
ενδεχομένως έχει λάβει από τον μέτοχο, και 
τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την 
ευκαιρία να εισάγουν κατάλληλα μέτρα για 
να εξασφαλίζεται ότι ο πληρεξούσιος δεν 
εξυπηρετεί συμφέροντα άλλα από τα 
συμφέροντα του μετόχου, ανεξαρτήτως του 
λόγου που προκάλεσε τη σύγκρουση 
συμφερόντων. Τα μέτρα κατά της 
ενδεχόμενης κατάχρησης είναι δυνατόν 
ειδικότερα να περιλαμβάνουν καθεστώτα 
τα οποία μπορούν να θεσπισθούν από τα 
κράτη μέλη με στόχο να ρυθμιστεί η 
δραστηριότητα των προσώπων που 
επιζητούν ενεργά τη συγκέντρωση 
εξουσιοδοτήσεων ή που έχουν στην 
πραγματικότητα συγκεντρώσει 
εξουσιοδοτήσεις περισσότερες από έναν 
ορισμένο σημαντικό αριθμό, ιδίως για να 
εξασφαλισθεί επαρκής βαθμός αξιοπιστίας 
και διαφάνειας. Οι μέτοχοι βάσει αυτής 
της οδηγίας έχουν απεριόριστο δικαίωμα 
να ορίζουν τέτοια πρόσωπα ως 
πληρεξούσιους να παρίστανται και να 
ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις εξ 
ονόματός τους. Η παρούσα οδηγία δεν 
επηρεάζει πάντως τους κανόνες ή τις 
κυρώσεις που τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν στα πρόσωπα αυτά όταν έχουν 
ριφθεί ψήφοι με δόλια χρήση 
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εξουσιοδοτήσεων που συνελέγησαν. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν επιβάλλει 
καμιά υποχρέωση στις εταιρείες να 
εξακριβώνουν ότι οι πληρεξούσιοι 
ψηφίζουν σύμφωνα με τις οδηγίες ψήφου 
των παρεχόντων την πληρεξουσιότητα 
μετόχων.

Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7Β (νέα)

(7β) Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
πρέπει να προσδιορίζονται με μεθόδους 
που να αντανακλούν όσο το δυνατόν 
πιστότερα όλες τις προθέσεις ψήφου που 
έχουν εκφραστεί από τους μετόχους, και 
πρέπει να δημοσιεύονται μετά τη γενική 
συνέλευση τουλάχιστον μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης της εταιρείας. 

Αιτιολόγηση

Η αξιοπιστία απαιτεί να μπορούν οι μέτοχοι να αναμένουν ότι οι επιθυμίες και προθέσεις τους, 
όπως εκφράστηκαν με την ψήφο τους, θα αντανακλώνται πιστά στα αποτελέσματα και ότι τα 
αποτελέσματα αυτά θα δημοσιοποιούνται σε πλαίσιο διαφάνειας. 

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει απαιτήσεις 
σε σχέση με την άσκηση δικαιωμάτων 
ψήφου σε γενικές συνελεύσεις εκδοτών που 
έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος και 
των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει απαιτήσεις 
σε σχέση με την άσκηση ορισμένων 
δικαιωμάτων των μετόχων που απορρέουν 
από μετοχές ψήφου σε σχέση με γενικές 
συνελεύσεις εταιρειών που έχουν την έδρα 
τους σε κράτος μέλος και των οποίων οι 
μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά η 
οποία ευρίσκεται ή λειτουργεί εντός ενός 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1a. Αρμόδιο για τη ρύθμιση ζητημάτων 
που διέπει η παρούσα οδηγία είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της 
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η εταιρεία, οι δε παραπομπές στο 
"εφαρμοστέο δίκαιο" αναφέρονται στο 
δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν 
από την παρούσα οδηγία εκδότες οι οποίοι 
είναι:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν 
από το πεδίο της παρούσας οδηγίας τις 
ακόλουθες μορφές εταιρειών:

(i) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) με την έννοια του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
85/611/ΕΟΚ και

(i) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων με 
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 85/611/ΕΟΚ·  

(ii) επιχειρήσεις, που μοναδικό σκοπό έχουν 
να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες 
κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό 
και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην 
αρχή της κατανομής των κινδύνων και δεν 
επιδιώκουν να αναλάβουν νομικό ή 
διαχειριστικό έλεγχο οποιουδήποτε από τους 
εκδότες στους οποίους επενδύουν, εφόσον 
οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων είναι εγκεκριμένοι και 
υπόκεινται στην εποπτεία των αρμόδιων 
αρχών και διαθέτουν θεματοφύλακα που 
ασκεί αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές 
που προβλέπει η οδηγία 85/611/EΟΚ.

(ii) επιχειρήσεις, που μοναδικό σκοπό έχουν 
να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες 
κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό 
και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην 
αρχή της κατανομής των κινδύνων και δεν 
επιδιώκουν να αναλάβουν νομικό ή 
διαχειριστικό έλεγχο οποιουδήποτε από τους 
εκδότες στους οποίους επενδύουν, εφόσον 
οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων είναι εγκεκριμένοι και 
υπόκεινται στην εποπτεία των αρμόδιων 
αρχών και διαθέτουν θεματοφύλακα που 
ασκεί αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές 
που προβλέπει η οδηγία 85/611/EΟΚ· και
(iii) συνεταιριστικές εταιρείες.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Α)

(α) "εκδότης": νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου 
του κράτους, του οποίου οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά· 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο όρος "εκδότης" αντικαθίσταται από τον όρο "εταιρεία" σε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας 
προκειμένου να τονισθεί το εταιρικού δικαίου περιεχόμενό της σε αντιδιαστολή με την οδηγία 
2004/109/ΕΚ (οδηγία για τη διαφάνεια) που αναφέρεται στην κεφαλαιαγορά. Επιπλέον τα 
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κράτη δεν μπορούν να εισάγονται στο χρηματιστήριο και για το λόγο αυτό η αναφορά στο 
κράτος πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Γ)

(γ)  «μέτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, το 
οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα:

(γ) «μέτοχος»: το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που αναγνωρίζεται ως μέτοχος 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο·

(i)  μετοχές του εκδότη, στο όνομά του και 
για λογαριασμό του,

(ii) μετοχές του εκδότη στο όνομά του, 
αλλά για λογαριασμό άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου· 

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του μετόχου είναι εντελώς διαφορετικός στα κράτη μέλη  Η προτεινόμενη 
τροπολογία επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν το δικό τους σύστημα ιδιοκτησίας 
μετοχών και δεν επιβάλλει κάποια άλλη απαίτηση που θα μπορούσε να επηρεάσει τον εθνικό 
ορισμό του μετόχου.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Γ A) (νέο)

(γα) "μέτοχος εσωτερικού": ο μέτοχος ο 
οποίος διαμένει συνήθως, έχει την έδρα 
του ή άλλο τόπο επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος στο 
οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της·
Οι μέτοχοι που δεν πληρούν ένα από τα 
κριτήρια αυτά θεωρούνται "μέτοχοι 
εξωτερικού".

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 προβλέπει ισότιμη μεταχείριση μετόχων εσωτερικού και εξωτερικού.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Γ Δ) (νέο)
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(γδ) "ηλεκτρονικά μέσα": μέσα 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 
επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της 
ψηφιακής συμπίεσης), αποθήκευση και 
διαβίβαση δεδομένων, με τη 
χρησιμοποίηση καλωδίων, ραδιοφωνικών, 
οπτικών τεχνολογιών ή οποιουδήποτε 
άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των "ηλεκτρονικών μέσων" προέρχεται από την οδηγία 2004/109/ΕΚ (οδηγία για τη 
διαφάνεια). 

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε)

(ε)  «πληρεξούσιος»: η εξουσιοδότηση 
φυσικού ή νομικού προσώπου από μέτοχο 
για την άσκηση ορισμένων ή του συνόλου 
των δικαιωμάτων του μετόχου στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του/της και για 
λογαριασμό του/της·

(ε) «πληρεξούσιος»: η εξουσιοδότηση 
φυσικού ή νομικού προσώπου από μέτοχο 
για την άσκηση ορισμένων ή του συνόλου 
των δικαιωμάτων του μετόχου σε μια γενική 
συνέλευση εξ ονόματος του μετόχου·

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (ΣΤ)

(στ) «συλλογικός λογαριασμός»: 
λογαριασμός τίτλων στον οποίο μπορούν 
να κατέχονται τίτλοι για λογαριασμό 
διαφορετικών φυσικών ή νομικών 
προσώπων.

διαγράφεται

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΣΤ Α)

(στ α) "γραπτώς": κάθε τεχνική μορφή 
κειμένου η οποία εξασφαλίζει τη μόνιμη 
διατήρηση της πληροφορίας που 
περιέχεται σε ένα μήνυμα·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του όρου «γραπτώς» είναι αναγκαίος επειδή σε ορισμένα κράτη μέλη "γραπτώς" 
σημαίνει "με ιδιόχειρη υπογραφή". Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, αυτό θα σήμαινε 
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π.χ. ότι ο ορισμός πληρεξουσίου και η σχετική κοινοποίηση προς την εταιρεία, που πρέπει να 
γίνεται γραπτώς, δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας ή με 
φαξ, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεση του νομοθέτη.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 3

Αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις Αυστηρότερες ή πρόσθετες νομικές 
απαιτήσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν
αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για τους 
εκδότες που έχουν την έδρα τους στην 
επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν 
αυστηρότερες ή πρόσθετες απαιτήσεις σε 
σχέση με αυτές που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, εφόσον αυτές κατατείνουν 
σε διευκόλυνση και όχι παρεμπόδιση της 
άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας βασίζεται σε μία προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης και αποσκοπεί να 
διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού 
πρέπει να εισαχθούν όχι μόνο αυστηρότερες αλλά και πρόσθετες νομικές απαιτήσεις.  Κάθε 
πρόσθετη απαίτηση πρέπει να ενισχύει τη δυνατότητα των μετόχων να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους και όχι να είναι περιοριστικότερη.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 4

Ο εκδότης διασφαλίζει ίση μεταχείριση 
όλων των μετόχων που είναι σε παρόμοια 
θέση σε ότι αφορά τη συμμετοχή και την 
ψήφο στη γενική συνέλευση.

Οι εταιρείες διασφαλίζουν ίση μεταχείριση 
των μετόχων εσωτερικού και εξωτερικού
που κατέχουν την ίδια κατηγορία μετοχών
σε ότι αφορά τη συμμετοχή τους και την 
ψήφο τους στη γενική συνέλευση, με την 
επιφύλαξη των ενδεχόμενων κυρώσεων ή 
άλλων μέτρων που είναι δυνατόν να 
εφαρμοσθούν νομίμως από την εταιρεία 
έναντι του μετόχου.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/25/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η πρώτη ανακοίνωση για τη 
σύγκληση γενικής συνέλευσης πρέπει να 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 4, και του άρθρου 11, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 2004/25/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
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αποστέλλεται από τον εκδότη τουλάχιστον 
30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της.

ώστε η εταιρεία να εκδίδει την 
ανακοίνωση για τη σύγκληση γενικής 
συνέλευσης το αργότερο την εικοστή 
πρώτη ημέρα πριν από την ημερομηνία 
πραγματοποίησής της.

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
επιβάλλουν την ελάχιστη προθεσμία που 
εμφαίνεται στο πρώτο εδάφιο για την 
δεύτερη ή επακόλουθη σύγκληση γενικής 
συνέλευσης που πραγματοποιείται λόγω 
έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας κατά 
την πρώτη πρόσκληση σε γενική 
συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρήθηκαν οι διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου για την πρώτη πρόσκληση, δεν 
προστέθηκε νέο σημείο στην ημερήσια 
διάταξη και μεσολαβούν τουλάχιστον 10 
ημέρες μεταξύ της τελικής σύγκλησης και 
της ημερομηνίας διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης.
1 ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 12

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1a. Με την επιφύλαξη άλλων 
απαιτήσεων κοινοποίησης ή δημοσίευσης 
που καθορίζονται από το αρμόδιο κράτος 
μέλος, που προσδιορίζονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1α, η εταιρεία υποχρεούται να 
εκδώσει την πρόσκληση που εμφαίνεται 
στην παράγραφο 1 κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ταχεία πρόσβαση σ' αυτήν 
και σύμφωνα με όρους που δεν συνιστούν 
διάκριση. Το κράτος μέλος απαιτεί από την 
εταιρεία να προσφύγει σε μέσα 
ενημέρωσης από τα οποία μπορεί να 
αναμένεται ευλόγως αποτελεσματική 
διάδοση των πληροφοριών στο κοινό στο 
σύνολο της Κοινότητας. Το κράτος μέλος 
δεν μπορεί να υποχρεώσει την εταιρεία να 
προσφύγει μόνο σε μέσα επικοινωνίας των 
οποίων οι φορείς είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός του.
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Εάν μια εταιρεία είναι σε θέση να γνωρίζει 
τα ονόματα και τις διευθύνσεις των 
μετόχων της από ένα ενημερωμένο μητρώο 
μετόχων, στέλνει προσκλήσεις σε έκαστο 
των εγγεγραμμένων μετόχων της. Οι 
εταιρείες που δίνουν τη δυνατότητα στους 
μετόχους να καταχωρούν διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να 
στέλνουν προσκλήσεις με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο χωρίς καμιά υποχρέωση να 
ξαναστέλνουν το έγγραφο ταχυδρομικώς.
Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δεν μπορεί 
να χρεώσει ειδικά έξοδα για την έκδοση 
της πρόσκλησης σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η ανακοίνωση της παραγράφου 1 πρέπει 
να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

2. Η πρόσκληση της παραγράφου 1:

(α) ακριβή αναφορά του τόπου, της ώρας 
και της ημερομηνίας, και της ημερήσιας 
διάταξης της γενικής συνέλευσης·

(α) αναφέρει επακριβώς πότε και πού θα 
διεξαχθεί η γενική συνέλευση και την 
προτεινόμενη ημερήσια διάταξη για την 
γενική συνέλευση·

(β)  σαφή και ακριβή περιγραφή των 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
μέτοχοι ώστε να μπορέσουν να 
συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη γενική 
συνέλευση, περιλαμβανομένης και της 
ημερομηνίας καταγραφής των μετόχων·

(β)  περιέχει σαφή και ακριβή περιγραφή 
των διαδικασιών που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι μέτοχοι ώστε να 
μπορέσουν να συμμετάσχουν και να 
ψηφίσουν στη γενική συνέλευση. Η 
περιγραφή αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά:
(i) τα δικαιώματα που διατίθενται στους 
μετόχους δυνάμει του άρθρου 6, στο βαθμό 
που αυτά μπορούν να ασκούνται μετά την 
έκδοση της πρόσκλησης, και δυνάμει του 
άρθρου 9 καθώς και τις προθεσμίες εντός 
των οποίων αυτά τα δικαιώματα μπορούν 
να ασκούνται· η πρόσκληση μπορεί να 
περιορίζεται στο να δηλώνει μόνον τις 
προθεσμίες εντός των οποίων αυτά τα 
δικαιώματα μπορούν να ασκούνται, υπό 
τον όρο ότι παραπέμπει σε 
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με 
τα διαθέσιμα δικαιώματα στην ιστοσελίδα 
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της εταιρείας στο Διαδίκτυο·
(ii) τη διαδικασία για την ψήφο μέσω 
πληρεξούσιου, συγκεκριμένα τα προς 
χρησιμοποίηση έντυπα και τα μέσα διά 
των οποίων η εταιρεία είναι διατεθειμένη 
να δεχθεί ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις 
ορισμών πληρεξουσίου· και
(iii) εάν κρίνεται σκόπιμο, τις διαδικασίες 
για την ψήφο δι’ αλληλογραφίας ή με 
ηλεκτρονικά μέσα.

(γ) σαφή και ακριβή περιγραφή των 
διαθέσιμων μέσων με τα οποία οι μέτοχοι 
μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική 
συνέλευση και να ψηφίσουν. Εναλλακτικά, 
μπορεί να αναφέρεται που διατίθενται οι 
πληροφορίες αυτές·

(γ) εάν κρίνεται σκόπιμο, δηλώνει την 
ημερομηνία καταγραφής που εμφαίνεται 
στο άρθρο 7, παράγραφος 2 και εξηγεί ότι 
μόνον τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι 
εκείνη την ημερομηνία έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στη γενική 
συνέλευση·

(δ) αναφορά για το πού και πότε μπορεί να 
ληφθεί το πλήρες, χωρίς περικοπές κείμενο 
των ψηφισμάτων και τα έγγραφα που θα 
υποβληθούν στη γενική συνέλευση·

(δ) αναφέρει πού και πότε μπορεί να ληφθεί 
το πλήρες, χωρίς περικοπές κείμενο των 
εγγράφων και των σχεδίων ψηφισμάτων 
που εμφαίνονται στην παράγραφο 3, 
στοιχεία (γ) και (γα)·

(ε) ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα 
δημοσιευθούν οι πληροφορίες της 
παραγράφου 3.

(ε) αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση 
στην οποία θα διατίθενται οι πληροφορίες 
της παραγράφου 3.

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, οι εκδότες θα
δημοσιεύσουν στον ιστότοπό τους 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι επί 
συνεχή περίοδο που αρχίζει όχι αργότερα 
από την εικοστή πρώτη ημέρα πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης, και συμπεριλαμβανομένης της 
ημερομηνίας αυτής, η εταιρεία διαθέτει 
στους μετόχους της στον ιστότοπό της
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)  την ανακοίνωση για τη σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·

(α) την πρόσκληση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1α·

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και (β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και 
των δικαιωμάτων ψήφου κατά την 
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των δικαιωμάτων ψήφου· ημερομηνία πρόσκλησης 
(περιλαμβανομένων χωριστών συνόλων για 
κάθε κατηγορία των μετοχών στην 
περίπτωση κατά την οποία το κεφάλαιο 
της εταιρείας χωρίζεται σε δύο ή 
περισσότερες κατηγορίες μετοχών)·

(γ) τα κείμενα των ψηφισμάτων και τα
έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο (δ) 
της παραγράφου 2·

(γ) τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη 
γενική συνέλευση.

(γα) το σχέδιο ψηφίσματος ή όταν δεν 
προτείνεται ψήφισμα προς έγκριση, 
παρατηρήσεις από αρμόδιο φορέα εντός 
της εταιρείας, που ορίζεται από το 
εφαρμοστέο δίκαιο για κάθε σημείο της 
προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης της 
γενικής συνέλευσης· επιπλέον τα σχέδια
ψηφισμάτων που υποβάλλονται από τους 
μετόχους προστίθενται στο συντομότερο 
δυνατόν ευθύς ως τα παραλάβει η εταιρεία·

(δ) τα έντυπα που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την ψήφο δι’ 
αλληλογραφίας ή μέσω πληρεξουσίου.

(δ) εάν κρίνεται σκόπιμο, τα έντυπα που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο 
μέσω πληρεξουσίου και δι' αλληλογραφίας, 
εκτός εάν αυτά τα έντυπα αποστέλλονται 
απ' ευθείας σε κάθε μέτοχο.

Εναλλακτικά με τα έντυπα που 
προβλέπονται στο σημείο (δ) θα αναφέρεται
στον ιστότοπο πότε και πού μπορούν να 
ληφθούν τα σχετικά έντυπα.

Οσάκις τα έντυπα που εμφαίνονται στο 
σημείο (δ) δεν μπορούν να διατεθούν στο 
Διαδίκτυο για τεχνικούς λόγους, η εταιρεία 
αναφέρει στον ιστότοπό της πώς μπορούν 
να ληφθούν τα σχετικά έντυπα σε χαρτί. 
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται από την 
εταιρεία να στείλει τα έντυπα 
ταχυδρομικώς και δωρεάν στους μετόχους 
που θα τα ζητήσουν.
Οσάκις, δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 
4, και του άρθρου 11, παράγραφος 4, της 
οδηγίας 2004/25/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, η 
ανακοίνωση για τη σύγκληση γενικής 
συνέλευσης εκδίδεται αργότερα από την 
εικοστή πρώτη ημέρα πριν από την 
ημερομηνία πραγματοποίησής της, το 
χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται σε 
αυτήν την παράγραφο συντομεύεται 
αναλόγως.
1 ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 12
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Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι μέτοχοι, ατομικά ή συλλογικά, πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα να προσθέτουν 
σημεία στην ημερήσια διάταξη των γενικών 
συνελεύσεων και να υποβάλουν σχέδια 
ψηφισμάτων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
μέτοχοι, ατομικά ή συλλογικά,

(α) έχουν το δικαίωμα να εγγράφουν σημεία 
στην ημερήσια διάταξη της γενικής 
συνέλευσης υπό τον όρο ότι κάθε σημείο 
συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο 
ψηφίσματος προς έγκριση κατά τη 
συνεδρίαση· και
(β) έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν 
σχέδια ψηφισμάτων για σημεία που 
περιλαμβάνονται ή που θα περιληφθούν 
στην ημερήσια διάταξη γενικής 
συνέλευσης.

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι 
το δικαίωμα υπό το στοιχείο (α) είναι 
δυνατό να ασκείται μόνο σε σχέση με την 
ετήσια γενική συνέλευση, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι, ατομικά ή 
συλλογικά, έχουν το δικαίωμα να 
συγκαλούν, ή να ζητούν από την εταιρεία 
να συγκαλέσει, γενική συνέλευση που δεν 
είναι ετήσια γενική συνέλευση, με 
ημερήσια διάταξη που να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον όλα τα σημεία που ζήτησαν οι 
εν λόγω μέτοχοι.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι 
αυτά τα δικαιώματα ασκούνται γραπτώς 
(υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή με 
ηλεκτρονικά μέσα).

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν το δικαίωμα προσθήκης σημείων 
στην ημερήσια διάταξη των γενικών 
συνελεύσεων και υποβολής σχεδίων 

2. Όταν κάποιο από τα δικαιώματα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
στην προϋπόθεση να κατέχουν ο μέτοχος ή 
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ψηφισμάτων υπόκειται στην προϋπόθεση 
να κατέχουν ο μέτοχος ή οι μέτοχοι 
ελάχιστο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου 
του εκδότη, το ελάχιστο αυτό ποσοστό δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου του εκδότη ή ονομαστική αξία 
10 εκατομμυρίων ευρώ. Ισχύει το 
χαμηλότερο από τα δύο αυτά όρια.

οι μέτοχοι ελάχιστο ποσοστό του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας, το ελάχιστο αυτό 
ποσοστό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 %
του μετοχικού κεφαλαίου.

Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να ασκούνται 
επαρκώς νωρίτερα από την ημερομηνία 
της γενικής συνέλευσης, ώστε να μπορούν 
οι υπόλοιποι μέτοχοι να λάβουν ή να έχουν 
πρόσβαση στην αναθεωρημένη ημερήσια 
διάταξη ή τα προτεινόμενα ψηφίσματα 
πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ενιαία 
προθεσμία, που αφορά καθορισμένο 
αριθμό ημερών πριν από τη γενική 
συνέλευση ή την ανακοίνωση σύγκλησης, 
έως την οποία οι μέτοχοι μπορούν να 
ασκούν το δικαίωμα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1(α). Κατά τον ίδιο τρόπο, 
κάθε κράτος μπορεί να καθορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας οι μέτοχοι 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα που 
προβλέπει η παράγραφος 1(β).

Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση κατά την οποία η άσκηση του 
δικαιώματος που προβλέπει η παράγραφος 
1(α) περιλαμβάνει τροποποίηση της 
ημερήσιας διάταξης της γενικής 
συνέλευσης που έχει ήδη κοινοποιηθεί 
στους μετόχους, η εταιρεία δημοσιεύει 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη πριν από 
την ημερομηνία καταγραφής των μετόχων  
ή εάν δεν ισχύει ημερομηνία καταγραφής, 
αρκετά πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ούτως 
ώστε να δοθεί δυνατότητα σε άλλους 
μετόχους να ορίσουν πληρεξούσιο ή, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να ψηφίσουν δι' 
αλληλογραφίας.
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Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε 
μία γενική συνέλευση ενός εκδότη μπορεί 
να υπόκειται στον όρο, το φυσικό πρόσωπο 
ή η νομική οντότητα να είναι μέτοχος του 
σχετικού εκδότη για κάποια περίοδο πριν 
από την γενική συνέλευση.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
δικαιώματα ενός μετόχου συμμετοχής σε 
γενική συνέλευση και ψηφοφορίας σε 
σχέση με τις μετοχές του καθορίζονται σε 
σχέση με τις μετοχές στην κατοχή του 
μετόχου σε συγκεκριμένη ημερομηνία πριν 
από την γενική συνέλευση (την 
"ημερομηνία καταγραφής").

Η απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου 
μπορεί να υπόκειται σε απαιτήσεις που 
είναι απαραίτητες προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ταυτότητα του μετόχου και 
στο μέτρο που είναι αναλογικές για τον 
σκοπό αυτό.

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
εφαρμόσουν τις διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου στις εταιρείες που 
είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ονόματα και 
τις διευθύνσεις των μετόχων τους από ένα 
ενημερωμένο μητρώο μετόχων κατά την 
ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Η ημερομηνία που αναφέρεται στην 
πρώτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2 
θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος για 
τις γενικές συνελεύσεις εκδοτών που έχουν 
την έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Έκαστο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 
ισχύει ενιαία ημερομηνία καταγραφής για 
όλες τις εταιρείες· ωστόσο, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να καθορίσει μια ημερομηνία 
καταγραφής για τις εταιρείες που έχουν 
εκδώσει μετοχές στον κομιστή και άλλη 
ημερομηνία καταγραφής για τις εταιρείες 
που έχουν εκδώσει ονομαστικές μετοχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα ισχύει ενιαία 
ημερομηνία καταγραφής για κάθε εταιρεία 
που έχει εκδώσει αμφότερα τα είδη 
μετοχών. 

Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 30 ημερολογιακές
ημέρες πριν την γενική συνέλευση.

Το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας 
καταγραφής και της ημερομηνίας 
διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης για την 
οποία ισχύει δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες. 
Κατά την εφαρμογή αυτής της 
παραγράφου και του άρθρου 5, 
παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι θα μεσολαβούν 
τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ της 
τελευταίας επιτρεπτής ημερομηνίας για 
την σύγκληση της γενικής συνέλευσης και 
της ημερομηνίας καταγραφής, κατά τον 
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υπολογισμό δε αυτού του αριθμού ημερών 
δεν συνυπολογίζονται αυτές οι δύο 
ημερομηνίες.

Κάθε κράτος μέλος θα ανακοινώνει την 
ημερομηνία που καθορίζεται με τον τρόπο 
αυτό στην Επιτροπή, η οποία θα 
δημοσιεύει τις σχετικές ημερομηνίες στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3α. Η απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου 
μπορεί να υπόκειται μόνον σε απαιτήσεις 
που είναι απαραίτητες για να διασφαλισθεί 
η ταυτότητα του μετόχου και μόνον στο 
μέτρο που είναι ανάλογες προς την 
επίτευξη αυτού του σκοπού.

Τροπολογία 36
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1 (νέα)

Οι εταιρείες διασφαλίζουν ισότιμη 
μεταχείριση στις γενικές συνελεύσεις 
μεταξύ μετόχων που είναι φυσικά παρόντες 
και μετόχων που συμμετέχουν με 
ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία 37
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να απαγορεύουν 
την συμμετοχή μετόχων στη γενική 
συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες 
να προσφέρουν στους μετόχους τους κάθε 
μορφή συμμετοχής στη γενική συνέλευση 
με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως κάποια ή όλες 
τις ακόλουθες μορφές συμμετοχής:
(α) απευθείας μετάδοση της γενικής 
συνέλευσης·
(β) απευθείας αμφίδρομη επικοινωνία που 
επιτρέπει στους μετόχους να απευθύνονται 
εξ αποστάσεως στη γενική συνέλευση·
(γ) μηχανισμό ψηφοφορίας είτε πριν είτε 
κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης 



AD\631566EL.doc 25/40 PE 371.848v02-00

EL

χωρίς να απαιτείται ορισμός πληρεξουσίου 
που να παρίσταται στη συνέλευση.
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι εταιρείες δεν 
γνωστοποιούν τα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών ούτε στη διεύθυνση της 
εταιρείας ούτε στο κοινό προτού διεξαχθεί 
η ψηφοφορία στη γενική συνέλευση.  
Μπορούν ωστόσο τα κράτη μέλη να 
ορίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με το 
επίπεδο συμμετοχής στην ψηφοφορία 
μπορούν να γνωστοποιούνται εκ των 
προτέρων.

Τροπολογία 38
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απαιτήσεις και περιορισμοί που ενεργούν ή 
θα ενεργούσαν ως εμπόδιο στη συμμετοχή 
μετόχων στη γενική συνέλευση με 
ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να 
απαγορεύονται, εκτός από το βαθμό που 
είναι απαραίτητοι για να διασφαλίσουν τον 
έλεγχο της ταυτότητας των μετόχων και την 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και εφόσον είναι αναλογικοί για τον σκοπό 
αυτό.

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων προκειμένου 
να μπορούν οι μέτοχοι να μετέχουν στη 
γενική συνέλευση μπορεί να υπόκειται 
μόνον σε εκείνες τις απαιτήσεις και τους 
περιορισμούς που είναι απαραίτητοι για να 
διασφαλίσουν τον έλεγχο της ταυτότητας 
των μετόχων και την ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μόνον στον 
βαθμό που είναι ανάλογοι προς επίτευξη 
αυτών των σκοπών. Οι εταιρείες 
αποφασίζουν εάν και πώς χρησιμοποιούν 
τέτοια ηλεκτρονικά μέσα. 

Τροπολογία 39
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι μέτοχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα
να υποβάλουν ερωτήσεις προφορικά στη 
γενική συνέλευση και/ή γραπτά ή σε 
ηλεκτρονική μορφή πριν από τη γενική 
συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει ερωτήσεις σε σχέση με σημεία 
της ημερήσιας διάταξης της γενικής 
συνέλευσης. Οι εταιρείες απαντούν στις 
ερωτήσεις αυτές.

Τροπολογία 40
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι εκδότες πρέπει να απαντούν στις 
ερωτήσεις που τους τίθενται από τους 
μετόχους, με την επιφύλαξη των μέτρων 

2. Το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων και η 
υποχρέωση απάντησης υπόκειται στα 
μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη 
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που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη, ή 
που επιτρέπουν στους εκδότες να λάβουν, 
ώστε να διασφαλίζεται η τάξη των γενικών 
συνελεύσεων και η προετοιμασία τους και η 
προστασία της εμπιστευτικότητας και των 
επιχειρηματικών συμφερόντων των 
εκδοτών. Μία απάντηση θεωρείται ότι έχει 
δοθεί αν οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται στον δικτυακό ιστότοπο του 
εκδότη με τη μορφή «ερωτήσεων που 
υποβάλλονται συχνότερα».

μέλη, ή που επιτρέπουν στις εταιρείες να 
λάβουν, ώστε να διασφαλίζεται η 
ταυτότητα των μετόχων, η ομαλή 
προετοιμασία και η τάξη των γενικών 
συνελεύσεων και η προστασία της 
εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών 
συμφερόντων των εταιρειών. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες 
να παρέχουν συνολική απάντηση στις 
ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι μια 
απάντηση θεωρείται ότι έχει δοθεί αν οι 
σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον 
δικτυακό ιστότοπο της εταιρείας με τη 
μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων και εάν 
η εταιρεία εξηγεί στην απάντησή της πού 
ακριβώς μπορούν να βρεθούν αυτές οι 
πληροφορίες.

Τροπολογία 41
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις μετόχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θα 
διατίθενται σε όλους τους μετόχους μέσω 
του δικτυακού ιστότοπου του εκδότη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 θα επέβαλε μία δαπανηρή υποχρέωση σύνταξης επικυρωμένων πρακτικών 
ολόκληρης της γενικής συνέλευσης. Η δημοσίευση των απαντήσεων θα μπορούσε να 
προκαλέσει χρονοβόρες και δαπανηρές αντιπαραθέσεις και δικαστικές διαμάχες σχετικά με την 
ορθή απόδοση των όσων έχουν λεχθεί καθώς και για την καταλληλότητα των απαντήσεων. Η 
διάταξη πρέπει συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενική 
συνέλευση για λογαριασμό του. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα 

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του. Ο κάτοχος της 
πληρεξουσιότητας διαθέτει τα ίδια 
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πρόσωπα που μπορούν να εξουσιοδοτηθούν 
πέρα από την απαίτηση να διαθέτουν
δικαιοπρακτική ικανότητα.

δικαιώματα να ψηφίζει, να λαμβάνει το 
λόγο και να υποβάλλει ερωτήσεις στη 
γενική συνέλευση με εκείνα τα οποία 
διαθέτει ο εκπροσωπούμενος μέτοχος.
Εκτός από την απαίτηση ο κάτοχος της 
πληρεξουσιότητας να διαθέτει
δικαιοπρακτική ικανότητα, τα κράτη μέλη 
καταργούν κάθε διάταξη νόμου που 
περιορίζει, ή επιτρέπει στις εταιρείες να 
περιορίζουν, τη δυνατότητα των ατόμων 
να επιλέγονται και να ορίζονται ως 
πληρεξούσιοι.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 
δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων στις 
περιπτώσεις όπου:
(α) έχουν επιχειρηματική, οικογενειακή ή 
άλλη σχέση με τον εκδότη,
(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των μετοχών 
του εκδότη,
(γ) ανήκουν στη διοίκηση του εκδότη ή σε 
έναν από τους μετόχους πλειοψηφίας.
Ένας μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα 
πρόσωπο ώστε να ενεργήσει για 
λογαριασμό του ως πληρεξούσιος σε σχέση 
με μία γενική συνέλευση.

Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το διορισμό ενός πληρεξουσίου σε μια και 
μόνο συνεδρίαση ή σε τόσες συνεδριάσεις 
που μπορεί να διεξαχθούν κατά τη 
διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, 
παράγραφος 5, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό των προσώπων τα 
οποία ένας μέτοχος μπορεί να διορίσει ως 
πληρεξουσίους σε σχέση με συγκεκριμένη 
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γενική συνέλευση. Αυτός ο περιορισμός δεν 
μειώνει ωστόσο τον αριθμό των 
πληρεξουσίων σε λιγότερο από έναν 
πληρεξούσιο για μετοχές που τηρούνται 
στον ίδιο λογαριασμό κινητών αξιών.

Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Β (νέα)

1β. Εκτός από τους περιορισμούς που 
επιτρέπονται ρητώς στην προηγούμενη 
παράγραφο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
περιορίσουν ή να επιτρέψουν σε 
επιχειρήσεις να περιορίσουν την άσκηση 
των δικαιωμάτων του μετόχου μέσω 
πληρεξουσίων για οποιοδήποτε σκοπό 
εκτός από την αντιμετώπιση δυνητικών 
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ 
πληρεξουσίου και μετόχου, προς το 
συμφέρον του οποίου ο πληρεξούσιος έχει 
δεσμευθεί να ενεργεί, και κατ' αυτόν τον 
τρόπο τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις διαφορετικές από 
τις ακόλουθες:
(α) τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
στον πληρεξούσιο να αποκαλύπτει 
ορισμένα προσδιοριζόμενα γεγονότα που 
ενδέχεται να είναι σημαντικά για τους 
μετόχους όσον αφορά την αξιολόγηση του 
δυνητικού κινδύνου ο πληρεξούσιος να 
επιδιώξει οιαδήποτε άλλα συμφέροντα 
διαφορετικά από εκείνα του μετόχου·
(β) τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
ή να αποκλείουν την άσκηση δικαιωμάτων 
των μετόχων μέσω πληρεξουσίων χωρίς 
ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε ψήφισμα 
επί του οποίου ο πληρεξούσιος πρόκειται 
να ψηφίσει για λογαριασμό του μετόχου·
(γ) τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
ή να αποκλείουν τη μεταβίβαση της 
πληρεξουσιότητας σε άλλο πρόσωπο, αλλά 
αυτό δεν εμποδίζει τον πληρεξούσιο που 
είναι νομικό πρόσωπο να ασκεί τις 
εξουσίες που του μεταβιβάζονται μέσω 
οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης ή 
διευθυντικού οργάνου του ή οποιουδήποτε 
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υπαλλήλου του.  Πάντως, εάν η 
μεταβίβαση αυτή εγκρίθηκε από τον 
παρέχοντα την πληρεξουσιότητα μέτοχο, 
τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν ένα 
πληρεξούσιο να μεταβιβάσει την 
πληρεξουσιότητα σε ένα άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο.
Σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια 
της παρούσας παραγράφου μπορεί 
ειδικότερα να προκύψει όταν ο 
πληρεξούσιος:
(i) διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών 
της εταιρείας ή αποτελεί μία άλλη 
οντότητα ελεγχόμενη από ένα τέτοιο 
μέτοχο·
(ii) είναι μέλος του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή ενός 
μετόχου πλειοψηφίας ή μίας ελεγχόμενης 
οντότητας που αναφέρεται υπό το στοιχείο 
(i)·
(iii) διατηρεί οικογενειακή ή 
επαγγελματική σχέση με ένα από τα φυσικά 
πρόσωπα που αναφέρονται υπό το στοιχείο 
(ii).

Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Γ (νέα)

1γ. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με 
τις οδηγίες ψήφου που έχει εκδώσει ο 
παρέχων την πληρεξουσιότητα μέτοχος.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
πληρεξουσίους να διατηρούν ένα φάκελο 
των οδηγιών για ένα ορισμένο ελάχιστο 
χρονικό διάστημα και να επιβεβαιώνουν, 
εφόσον ζητηθεί, ότι οι οδηγίες ψήφου 
έχουν εκτελεσθεί.
Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε εθνικών 
διατάξεων που επιτρέπουν να 
αμφισβητηθούν οι πληρεξούσιοι ή τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας με την 
αιτιολογία ότι δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες 
ψήφου του παρέχοντος την 
πληρεξουσιότητα μετόχου, οι ψήφοι των 
πληρεξουσίων δεν θεωρούνται άκυροι 
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επειδή δεν αντικατοπτρίζουν τις οδηγίες 
ψήφου των μετόχων που εκπροσωπούν. 

Τροπολογία 46
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ένα πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα 
του πληρεξουσίου δεν περιορίζεται ως προς 
τον αριθμό των μετόχων που μπορεί να 
εκπροσωπεί. Στην περίπτωση που κατέχει 
εξουσιοδοτήσεις περισσότερων μετόχων, ο 
πληρεξούσιος μπορεί να ψηφίσει υπέρ και 
κατά συγκεκριμένου ψηφίσματος και/ή να 
απέχει ανάλογα με τις οδηγίες ψήφου που 
του έχουν διαβιβάσει οι μέτοχοι τους 
οποίους εκπροσωπεί.

2. Ένα πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα 
του πληρεξουσίου δεν περιορίζεται ως προς 
τον αριθμό των μετόχων που μπορεί να 
εκπροσωπεί. Στην περίπτωση που κατέχει 
εξουσιοδοτήσεις περισσότερων μετόχων, ο 
πληρεξούσιος βάσει του εφαρμοστέου 
δικαίου δύναται να ψηφίζει για 
συγκεκριμένο μέτοχο διαφορετικά από ό,τι 
ψηφίζει για λογαριασμό άλλου μετόχου.

Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Ο πληρεξούσιος διαθέτει τα ίδια 
δικαιώματα να λάβει το λόγο και να θέσει 
ερωτήσεις στο πλαίσιο της γενικής 
συνέλευσης με αυτά του μετόχου που 
εκπροσωπεί, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες 
οδηγίες του μετόχου.

3. Οι εταιρείες δεν υποχρεούνται να 
επαληθεύουν κατά πόσον ο πληρεξούσιος 
στη γενική συνέλευση ενεργεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες ψήφου που του έδωσαν.

Τροπολογία 48
ΑΡΘΡΟ 11

Ορισμός των πληρεξουσίων Διατυπώσεις όσον αφορά τον ορισμό
πληρεξουσίων και κοινοποίηση

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
μετόχους να ορίσουν πληρεξούσιο με 
ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες να 
αποδέχονται την κοινοποίηση του ορισμού 
με ηλεκτρονικά μέσα και εξασφαλίζουν ότι 
κάθε εταιρεία προσφέρει στους μετόχους 
της τουλάχιστον μία αποτελεσματική 
μέθοδο κοινοποίησης με ηλεκτρονικά 
μέσα.

1. Ο ορισμός πληρεξουσίου και οι οδηγίες 
ψήφου του μετόχου προς τον πληρεξούσιο 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πληρεξούσιοι μπορούν να ορίζονται και ότι 
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δεν πρέπει να υπόκεινται σε καμία τυπική 
προϋπόθεση, εκτός από αυτές που είναι 
απολύτως απαραίτητες για τον έλεγχο της 
ταυτότητας του μετόχου και του 
πληρεξουσίου.

αυτός ο ορισμός κοινοποιείται στην 
εταιρεία μόνον γραπτώς. Πέραν αυτής της 
τυπικής απαίτησης, ο ορισμός 
πληρεξουσίου, η κοινοποίηση του ορισμού 
στην εταιρεία και η έκδοση οδηγιών 
ψήφου, εάν υπάρχει, στον πληρεξούσιο 
μπορούν να υπόκεινται μόνον σε τυπικές 
απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για να 
εξασφαλισθεί η ταυτότητα του μετόχου και 
του πληρεξουσίου, ή να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα εξακρίβωσης του 
περιεχομένου των οδηγιών ψήφου, 
αντιστοίχως, και μόνον στο βαθμό που 
είναι ανάλογες προς την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

2. Ο ορισμός πληρεξουσίων με 
ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να υπόκειται 
στην τήρηση και άλλων προϋποθέσεων 
εκτός από την υποχρέωση ηλεκτρονικής 
υπογραφής, που είναι απολύτως 
απαραίτητες για τον έλεγχο της 
ταυτότητας του μετόχου και του 
πληρεξουσίου.
3. Οι απαιτήσεις που επιβάλλουν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2 είναι αναλογικές με τους σκοπούς 
τους.

3. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου ισχύουν, 
τηρουμένων των αναλογιών, για την 
ανάκληση του ορισμού πληρεξουσίου.

Τροπολογία 49
ΑΡΘΡΟ 12, ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ψήφος χωρίς φυσική παρουσία Ψήφος δι' αλληλογραφίας
1. Κάθε μέτοχος εισηγμένης επιχείρησης 
έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει ταχυδρομικά
πριν από τη γενική συνέλευση, τηρουμένων 
των προϋποθέσεων που μπορεί να είναι 
απαραίτητες για να διασφαλισθεί ο έλεγχος 
της ταυτότητας των μετόχων και οι οποίες 
πρέπει να είναι αναλογικές με το σκοπό 

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες 
να προσφέρουν στους μετόχους τους τη 
δυνατότητα να ψηφίσουν δι' 
αλληλογραφίας πριν από τη γενική 
συνέλευση. Οι εταιρείες αποφασίζουν εάν 
και πώς χρησιμοποιούν την ψήφο δι' 
αλληλογραφίας. Η ψήφος δι' 
αλληλογραφίας μπορεί να υπόκειται μόνον 
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αυτό. σε απαιτήσεις και περιορισμούς που είναι 
απαραίτητοι για να διασφαλισθεί ο έλεγχος 
της ταυτότητας των μετόχων και μόνον στον 
βαθμό που είναι αναλογικές προς την 
επίτευξη αυτού του σκοπού.
Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι εταιρείες δεν 
γνωστοποιούν τα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών ούτε στο διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρείας ούτε στο κοινό 
προτού διεξαχθεί η ψηφοφορία στη γενική 
συνέλευση.  Μπορούν ωστόσο τα κράτη 
μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
το επίπεδο συμμετοχής στην ψηφοφορία εκ 
των προτέρων. 

Τροπολογία 50
ΑΡΘΡΟ 13

Ψήφος βάσει οδηγιών Άρση ορισμένων εμποδίων στην 
αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 

ψήφου
1. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, 
δικαιούται να κατέχει στο πλαίσιο των 
επαγγελματικών του δραστηριοτήτων 
μετοχές για λογαριασμό άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου μπορεί να διατηρεί τις 
μετοχές αυτές σε ατομικούς ή συλλογικούς 
λογαριασμούς.

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
αναγνωρίζεται ως μέτοχος από το 
εφαρμοστέο δίκαιο ενεργεί στο πλαίσιο
μιας συναλλαγής για λογαριασμό ενός 
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (ο 
"πελάτης"). Οι εταιρείες διαχείρισης των 
οποίων η συνήθης επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι η διαχείριση 
συστημάτων συλλογικών επενδύσεων, 
θεωρούνται "πελάτες" για τους σκοπούς 
αυτού του άρθρου όταν κατέχουν μετοχές 
εξ ονόματος αυτών των συστημάτων 
συλλογικών επενδύσεων.

2. Όταν οι μετοχές διατηρούνται σε 
συλλογικούς λογαριασμούς, δεν μπορεί να 
απαιτείται να καταγράφονται προσωρινά 
σε ατομικούς λογαριασμούς προκειμένου 
να ασκηθούν κατά τη γενική συνέλευση τα 
δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις 
μετοχές αυτές.

2. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο επιβάλλει 
απαιτήσεις γνωστοποίησης ως 
προϋπόθεση για την άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου από ένα μέτοχο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι 
απαιτήσεις αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 
περιεχόμενο ενός καταλόγου που 
γνωστοποιεί στην εταιρεία την ταυτότητα 
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κάθε πελάτη και τον αριθμό των μετοχών 
για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί 
ψηφοφορία για λογαριασμό του.

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν εμποδίζονται να ασκούν 
τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με 
τις μετοχές που κατέχουν για λογαριασμό 
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, 
εφόσον έχουν λάβει σχετικές οδηγίες από 
αυτό. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 
παραγράφου 1, διατηρούν τις οδηγίες που 
έχουν λάβει για περίοδο τουλάχιστον ενός 
έτους.

3. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο επιβάλλει 
τυπικές απαιτήσεις σχετικά με την παροχή 
έγκρισης σε έναν μέτοχο σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 για να ασκήσει δικαιώματα 
ψήφου ή σχετικά με οδηγίες ψήφου, οι 
τυπικές αυτές απαιτήσεις δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν αυτό που απαιτείται για τον 
έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη αφενός 
και την επαλήθευση του περιεχομένου των 
οδηγιών ψήφου αφετέρου, υπό τον όρο ότι 
οι απαιτήσεις είναι ανάλογες προς τους 
σκοπούς αυτούς

4. Όταν νομικό ή φυσικό πρόσωπο της 
παραγράφου 1 κατέχει μετοχές του ίδιου 
εκδότη σε συλλογικό λογαριασμό, μπορεί 
να ψηφίσει διαφορετικά ανάλογα με τις 
μετοχές από τις οποίες απορρέουν οι 
σχετικές ψήφοι.

4. Ο μέτοχος σύμφωνα με την παράγραφο 1 
μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά ανάλογα με 
τις μετοχές από τις οποίες απορρέουν οι 
σχετικές ψήφοι.

5. Κατ’ εξαίρεση προς το άρθρο 10 
παράγραφος 1 στοιχείο 3), ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 που κατέχει μετοχές σε 
συλλογικό λογαριασμό έχει το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο για 
το λογαριασμό του οποίου κατέχει τις 
μετοχές στο λογαριασμό αυτό ή 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζεται από 
το άτομο αυτό.

5. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο περιορίζει 
τον αριθμό των προσώπων τα οποία ο 
μέτοχος μπορεί να ορίσει ως 
πληρεξουσίους σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 1α, ο περιορισμός αυτός δεν 
πρέπει να εμποδίζει ένα μέτοχο σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 να χορηγεί 
πληρεξουσιότητα σε κάθε ένα από τους 
πελάτες του ή σε οιοδήποτε τρίτο μέρος 
που έχει ορίσει ένας πελάτης.

Τροπολογία 51
ΑΡΘΡΟ 13 Α, ΤΙΤΛΟΣ (νέο)

Άρθρο 13α
Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω 

ενδιαμέσων

Αιτιολόγηση

Το νέο άρθρο 13 α αφορά τους ενδιαμέσους και πρέπει να θεωρηθεί ως συμπλήρωμα του 
άρθρου 10. Οι μέτοχοι κατέχουν συνήθως τις μετοχές τους μέσω μιας αλυσίδας ενδιαμέσων σε 
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διάφορες έννομες τάξεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ενδιάμεσοι αυτοί οι οποίοι δεν 
είναι μόνιμοι μέτοχοι, δεν ενεργούν αυθαίρετα, θα πρέπει να μνημονευθεί ρητώς ότι ασκούν 
δικαιώματα ψήφου μόνον εφόσον έχουν λάβει σχετική έγκριση. 

Τροπολογία 52
ΑΡΘΡΟ 13Α, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (νέα)

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιτρέπεται 
στο πλαίσιο μιας συνήθους επαγγελματικής 
δραστηριότητας να διατηρεί λογαριασμούς 
τίτλων εξ ονόματος άλλων φυσικών ή 
νομικών προσώπων και το οποίο δεν είναι  
μέτοχος κατά την έννοια του άρθρου 13, 
παράγραφος 1 (ο "ενδιάμεσος").

Αιτιολόγηση

Ορισμός του ενδιάμεσου  - πεδίο του άρθρου.

Τροπολογία 53
ΑΡΘΡΟ 13Α, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (νέα)

2. Οι ενδιάμεσοι ασκούν δικαιώματα 
ψήφου μόνο στη βάση του γενικού 
συμβατικού πλαισίου μεταξύ ενδιαμέσου 
και πελάτη ή σύμφωνα με συγκεκριμένες 
οδηγίες του πελάτη για συγκεκριμένη 
ψηφοφορία.

Αιτιολόγηση

Οι μέτοχοι κατέχουν συνήθως τις μετοχές τους μέσω μιας αλυσίδας ενδιαμέσων σε διάφορες 
έννομες τάξεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ενδιάμεσοι αυτοί οι οποίοι δεν είναι 
μόνιμοι μέτοχοι, δεν ενεργούν αυθαίρετα, θα πρέπει να μνημονευθεί ρητώς ότι ασκούν 
δικαιώματα ψήφου μόνον εφόσον έχουν λάβει σχετική έγκριση.

Τροπολογία 54
ΑΡΘΡΟ 13Α, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (νέα)

3. Οι ενδιάμεσοι είτε ασκούν τα 
συνδεόμενα με τις μετοχές δικαιώματα 
ψήφου σύμφωνα με τις οδηγίες των 
πελατών τους είτε μεταβιβάζουν τις 
οδηγίες ψήφου σε άλλον ενδιάμεσο που 
κατέχει τις μετοχές.
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Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θεσπίζει μια υποχρέωση του ενδιαμέσου είτε να ψηφίζει (εάν είναι ο 
τελευταίος ενδιάμεσος στην αλυσίδα) είτε να μεταβιβάζει τις οδηγίες ψήφου στον επόμενο 
ενδιάμεσο στην αλυσίδα.

Τροπολογία 55
ΑΡΘΡΟ 13Α, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 (νέα)

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν από 
τους ενδιαμέσους να διατηρούν φάκελο με 
τις οδηγίες τους για ένα ορισμένο ελάχιστο 
χρονικό διάστημα και να επιβεβαιώνουν, 
εφόσον ζητηθεί, ότι οι οδηγίες ψήφου 
έχουν εκτελεσθεί.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορεί να επιθυμούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση κατά την οποία ο 
ενδιάμεσος δεν έχει ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες. Συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν τη διατήρηση ενός φακέλου οδηγιών και την επιβεβαίωση, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος, ότι η ψήφος έχει εκτελεσθεί.

Τροπολογία 56
ΑΡΘΡΟ 14

Άρθρο 14 διαγράφεται
Καταμέτρηση των ψήφων

Στο πλαίσιο της καταμέτρησης 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι ψήφοι που 
εκφράστηκαν για οποιοδήποτε ψήφισμα 
έχει υποβληθεί προς έγκριση στη γενική 
συνέλευση.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 15 αφορά την ενημέρωση μετά τη γενική συνέλευση και ειδικότερα τη δημοσίευση 
των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. Ορίζει σαφώς ποια στοιχεία πρέπει να γνωστοποιηθούν. 
Κατά συνέπεια, το άρθρο 14 σχετικά με την καταμέτρηση των ψήφων είναι περιττό. 

Τροπολογία 57
ΑΡΘΡΟ 15

Πληροφορίες μετά την πραγματοποίηση 
της γενικής συνέλευσης

Αποτελέσματα ψηφοφορίας

1. Εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει 
τις 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την 

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με 
ψηφοφορία. Τα κράτη μέλη δύνανται 
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πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης, ο 
εκδότης δημοσιεύει στον δικτυακό 
ιστότοπό του τα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών για κάθε ψήφισμα που 
υποβλήθηκε στη γενική συνέλευση.

ωστόσο να προβλέπουν ή να επιτρέπουν 
στις εταιρείες να προβλέπουν ότι εάν 
κανείς μέτοχος δεν ζητεί πλήρη 
απολογισμό της ψηφοφορίας, αρκεί να 
καταρτίζονται τα αποτελέσματα αυτής 
μόνον στο βαθμό που χρειάζεται για να 
εξασφαλισθεί ότι επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη πλειοψηφία για κάθε 
ψήφισμα.
Όταν διενεργείται  ψηφοφορία, οι εταιρείες 
καταρτίζουν τουλάχιστον για κάθε 
ψήφισμα τον αριθμό μετοχών για τις 
οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι, την 
αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπούν οι ψήφοι αυτές, το συνολικό 
αριθμό των ψήφων που εδόθησαν 
εγκύρως, καθώς και τον αριθμό των 
ψήφων υπέρ και κατά κάθε ψηφίσματος 
και, όπου χρειάζεται, τον αριθμό των 
αποχών, τον αριθμό των ψήφων μέσω 
πληρεξουσίου και τον αριθμό των ψήφων 
που εκφράστηκαν εκ των προτέρων. 

2. Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον για κάθε 
ψήφισμα τον αριθμό μετοχών σε σχέση με 
τις οποίες εκφράστηκε ψήφος καθώς και 
τα ποσοστά των ψήφων υπέρ και κατά 
κάθε ψηφίσματος.

2. Εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται 
από την εθνική νομοθεσία που δεν 
υπερβαίνει τις 15 ημέρες μετά την 
πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης,
η εταιρεία δημοσιεύει στον δικτυακό 
ιστότοπό της τα πλήρη αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών που καταρτίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη 
οιωνδήποτε νομικών κανόνων έχουν 
θεσπίσει ή ενδέχεται να θεσπίσουν τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τις απαιτούμενες 
διατυπώσεις για να καταστεί έγκυρο ένα 
ψήφισμα ή την πιθανότητα 
μεταγενέστερης άσκησης προσφυγής κατά 
του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Τροπολογία 58
ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
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νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
μέχρι τις [31 Δεκεμβρίου 2007] το 
αργότερο. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων 
καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ 
των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας.

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
μέχρι τις [...]¹ το αργότερο. Κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων 
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τις προθεσμίες που ορίζουν σύμφωνα με τα 
άρθρα 5, παράγραφος 1, 6, παράγραφος 3 
και 7, παράγραφος 3 καθώς και κάθε 
μεταγενέστερη σχετικά αλλαγή, η δε 
Επιτροπή δημοσιεύει την πληροφορία στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω
διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή 
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν περί του τρόπου 
με τον οποίο θα διατυπώσουν την εν λόγω 
παραπομπή.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή 
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν περί του τρόπου 
με τον οποίο θα διατυπώσουν την εν λόγω 
παραπομπή.
1Εντός 18 μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί ο χρόνος έγκρισης και έναρξης ισχύος της οδηγίας. Συνεπώς, 
δεν ενδείκνυται ακόμη η θέσπιση συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Τροπολογία 59
ΑΡΘΡΟ 16 Α (νέο)

Άρθρο 16α
Αποτελεσματικά μέσα προσφυγής για την 

παραβίαση των δικαιωμάτων των μετόχων
1. Προκειμένου να κατοχυρωθεί η άσκηση 
των δικαιωμάτων που παρέχει στους 
μετόχους η παρούσα οδηγία, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικές, 
διαφανείς, απλές και ολιγοδάπανες 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι το 
διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο 
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σέβονται στο ακέραιο τα δικαιώματα των 
μετόχων.
2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
κυρώσεις, εφαρμοστέες σε περίπτωση 
παραβίασης των δικαιωμάτων των 
μετόχων, οι οποίες είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και με αποτρεπτική ισχύ. 
Προκειμένου να αποφεύγονται 
καταχρηστικές προσφυγές εκ μέρους 
μετόχων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν κατώτατα όρια για την 
πρόσβαση στον μηχανισμό νομικής 
προστασίας, αλλά με την προϋπόθεση ότι 
τα όρια αυτά δεν θα παρεμποδίζουν την 
αποτρεπτική ισχύ του εν λόγω μηχανισμού.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση στον μηχανισμό νομικής 
προστασίας και η χρησιμοποίηση αυτού 
υπόκεινται στην αρχή της απουσίας 
διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Μια διάταξη που θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλους κανονιστικούς 
μηχανισμούς, ώστε οι μέτοχοι να μπορούν να επιβάλουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους, 
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για το κράτος δικαίου. Τούτο είναι σύμφωνο προς τις αρχές του
ΟΟΣΑ περί διακυβέρνησης εταιρειών.

Τροπολογία 60
ΑΡΘΡΟ 17

Άρθρο 17 διαγράφεται
Τροποποιήσεις

Το άρθρο 17 της οδηγίας 2004/109/EΚ 
τροποποιείται ως εξής από την ημερομηνία 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1.
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
“2. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι όλες οι 
διευκολύνσεις και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για να μπορούν οι μέτοχοι να 
ασκούν τα δικαιώματά τους διατίθενται 
στο κράτος μέλος προέλευσης και ότι 
διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των 
στοιχείων. Συγκεκριμένα,



AD\631566EL.doc 39/40 PE 371.848v02-00

EL

(i) ορίζει ως εντολοδόχο ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω του 
οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα 
οικονομικά τους δικαιώματα, και
(ii) δημοσιεύει ανακοινώσεις ή κυκλοφορεί 
εγκυκλίους, σχετικά με τη διανομή και την 
πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση νέων 
μετοχών, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τους τρόπους διανομής, 
εγγραφής, ακύρωσης ή μετατροπής».
2. Στην παράγραφο 4, η λέξη «παράγραφος 
2, στοιχείο (γ)» αντικαθίστανται από 
«παράγραφος 2, σημείο (i)».
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