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Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 46
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, 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 

Ως ιδιοκτήτες της εταιρείας τόσο κάτοχοι 
μετοχών μετά ή άνευ δικαιωμάτων ψήφου 
πρέπει να μπορούν να ασκήσουν όλα τα 
δικαιώματα που συνδέονται με την 
κατηγορία των μετοχών τους. Ο
αποτελεσματικός έλεγχος των μετόχων 
αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή εταιρική 
διακυβέρνηση και, συνεπώς, πρέπει να 
διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται. Έτσι, 
είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν μέτρα για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών. Εμπόδια που αποθαρρύνουν 
τους μετόχους από το να ψηφίσουν, όπως να 
εξαρτάται η άσκηση του δικαιώματος 
ψήφου από τη δέσμευση των μετοχών από 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μέτοχοι πρέπει να φέρουν τον οικονομικό κίνδυνο της επένδυσής τους. Συνεπώς, πρέπει να 
μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατηγορία των μετοχών τους. 
Η οδηγία δεν πρέπει μόνο να εφαρμόζεται σε μετοχές με δικαιώματα ψήφου αλλά σε όλα τα 
είδη μετοχών δεδομένου ότι δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα ψήφου αλλά π.χ. και το δικαίωμα 
προσθήκης σημείων στην ημερήσια διάταξη, κατάθεσης σχεδίων ψηφισμάτων κλπ.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard,Manuel, Medina Ortega

Τροπολογία 47
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, 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 

(3)  Ως κύριοι της επιχείρησης, οι μέτοχοι 
θα πρέπει να μπορούν να ασκούν όλα τα 
δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές 
και να ελέγχουν την άσκησή τους όταν δεν 
έχουν μπορέσει να αποφύγουν την κατ' 
εξουσιοδότηση άσκηση, είτε αυτό γίνεται 
μέσω εγγεγραμμένου μεσάζοντα ή 
εντολοδόχου. O αποτελεσματικός έλεγχος 
των μετόχων αποτελεί προϋπόθεση για την 
υγιή εταιρική διακυβέρνηση και, συνεπώς, 
πρέπει να διευκολύνεται και να 
ενθαρρύνεται. Έτσι, 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 
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τέτοιες επιχειρήσεις. τίτλους που εκδίδονται από ΟΣΕΚΑ ή 
τίτλους που αγοράζονται ή πωλούνται από 
τέτοιες επιχειρήσεις. Είναι επίσης 
απαραίτητο, για το σκοπό αυτό, να 
διατηρηθεί η δυνατότητα που έχουν τα 
κράτη μέλη να ρυθμίζουν, κατά αναλογικό 
τρόπο, τη συλλογή των πληρεξουσίων από 
νομικά πρόσωπα, να περιορίζουν τη 
διάρκεια ισχύος των πληρεξουσίων 
εγγράφων και να αποκλείουν τη 
χρησιμοποίησή τους όταν δεν είναι 
υπογεγραμμένα και συνοδεύονται από 
οδηγίες του μετόχου που φέρει τον 
οικονομικό κίνδυνο της επένδυσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μέτοχοι φέρουν τον οικονομικό κίνδυνο των επενδύσεών τους. Πρέπει επίσης να μπορούν να 
ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τις μετοχές τους.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 48
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 A (νέα)

(5α) Η ετήσια γενική συνέλευση της 
επιχείρησης αποτελεί κάθε χρόνο 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 εν λόγω 
συνέλευσης, η οποία πρέπει να προσφέρει 
στους μετόχους την ευκαιρία να θέσουν 
ζητήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
εταιρείας.  Η ίδια ευκαιρία δεν πρέπει να 
υπάρχει στις 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 
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ευρύτερη επισκόπηση των 
προβληματισμών των μετόχων.  Μια 
μειοψηφία μετόχων πρέπει να μπορεί να 
συγκαλέσει γενική συνέλευση στο διάστημα 
μεταξύ δύο ετήσιων γενικών συνελεύσεων 
αν εκτιμάται ότι υπάρχουν προβληματισμοί 
που το δικαιολογούν.

Or. en

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.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 49
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(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 

(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. Αυτό πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των κανόνων που αφορούν 
το παράνομο ή δυσφημιστικό υλικό και τη 
δυνατότητα της εταιρείας να αρνηθεί να 
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πρόσβαση σ’αυτή, περιλαμβανομένης και 
της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της 
ψηφοφορίας μετά τη γενική συνέλευση.

θέσει σε κυκλοφορία τέτοιο υλικό. Όταν οι 
εταιρείες απαντούν σε ερωτήσεις των 
μετόχων, πρέπει να τηρείται κάθε νόμιμος 
περιορισμός. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανείς λόγος να επηρεάσει η παρούσα οδηγία τη δυνατότητα της εταιρείας να 
αρνηθεί να θέσει σε κυκλοφορία παράνομο ή δυσφημιστικό υλικό.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 50
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 A (νέα)

(6α) Η υγιής εταιρική διακυβέρνηση 
απαιτεί εύρυθμη και αποτελεσματική 
διαδικασία ψηφοφορίας μέσω 
πληρεξουσίων. Χρειάζεται επομένως να 
καταργηθούν οι υπάρχοντες περιορισμοί 
και υποχρεώσεις που καθιστούν την 
ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίων περίπλοκη 
και δαπανηρή. Ωστόσο, η υγιής εταιρική 
διακυβέρνηση απαιτεί επίσης επαρκείς 
διασφαλίσεις κατά μιας ενδεχόμενης 
κατάχρησης της ψήφου μέσω 
πληρεξουσίων. Ο πληρεξούσιος πρέπει 
επομένως να δεσμεύεται να τηρήσει τις 
οδηγίες που ενδεχομένως έχει λάβει από 
τον μέτοχο. Επιπλέον, 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 
διαγωγή των προσώπων που επιζητούν 
ενεργά τη συγκέντρωση εξουσιοδοτήσεων 
ή που έχουν στην πραγματικότητα 
συγκεντρώσει εξουσιοδοτήσεις 
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περισσότερες από έναν ορισμένο 
σημαντικό αριθμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ενδεδειγμένο να υιοθετηθεί η πρόσθετη αιτιολογική σκέψη που προτάθηκε από την 
Προεδρία στην τελευταία συμβιβαστική πρότασή της. Προκειμένου να αποτρέπονται οι 
καταχρήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν μέτρα για τη ρύθμιση της 
διαγωγής των προσώπων που επιζητούν ενεργά τη συγκέντρωση εξουσιοδοτήσεων.

Εντούτοις, η τελευταία πρόταση αυτού του συμβιβαστικού προτεινόμενου κειμένου είναι μάλλον 
ασαφής και χωρίς προστιθέμενη αξία. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να εγκρίνουν 
κατάλληλους κανόνες ή κυρώσεις.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 51
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. 
Υφιτάμενοι περιορισμοί και διοικητικά 
εμπόδια που καθιστούν την ψήφο εξ 
αποστάσεως ή μέσω πληρεξουσίου 
πολύπλοκη και δαπανηρή πρέπει να αρθούν.

(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. 
Υφιτάμενοι περιορισμοί και διοικητικά 
εμπόδια που καθιστούν την ψήφο εξ 
αποστάσεως ή μέσω πληρεξουσίου 
πολύπλοκη και δαπανηρή πρέπει να αρθούν. 
Μολονότι ο πληρεξούσιος υποχρεούται να 
τηρεί οποιεσδήποτε οδηγίες του έχουν 
δοθεί, οι εκπεφρασμένες ψήφοι ή οι 
αποφάσεις που ελήφθησαν από την 
εταιρεία δεν πρέπει να ακυρώνονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας αν ένας 
πληρεξούσιος ψηφίσει αντίθετα προς τις 
οδηγίες.  Ούτε πρέπει η παρούσα οδηγία να 
αποκλείει εθνικούς νόμους ή συμβατικές 
συμφωνίες με τις οποίες χορηγείται στον 
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πληρεξούσιο ή στον ενδιάμεσο διακριτική 
ευχέρεια να αποφασίσει πώς θα ψηφίσει 
κατά τη γενική συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να οδηγούν στην αμφισβήτηση αποφάσεων που 
ελήφθησαν από εταιρείες κατά τις γενικές συνελεύσεις τους αν ένας πληρεξούσιος ψήφισε 
αντίθετα προς τις οδηγίες. Οι νομικές συνέπειες μιας τέτοιας πράξης θα εξακολουθήσουν να 
καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Οι συμφωνίες με τις οποίες ο μέτοχος ή πελάτης ή 
ένας ενδιάμεσος επιτρέπουν στον πληρεξούσιο ή ενδιάμεσο να ψηφίσει κατά το δοκούν πρέπει 
να εξακολουθήσουν να επιτρέπονται.

Τροπολογία: Diana Wallis, Sharon Bowles

Τροπολογία 52
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 πρέπει να αρθούν.

(7)  Οι μέτοχοι πρέπει να διαθέτουν 
δυνατότητα επιλογής απλών μέσων για την 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου τους χωρίς 
να είναι παρόντες στη γενική συνέλευση. 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 
ταχυδρομική ψήφο, την ψήφο με 
ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληρεξουσίου 
πολύπλοκη και δαπανηρή πρέπει να αρθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "ψήφος εξ αποφάσεως" δεν απαντάται στο κείμενο της οδηγίας και πρέπει συνεπώς να 
αντικατασταθεί με αναφορά στις συγκεκριμένες δυνατότητες ψήφου χωρίς παρουσία στη γενική 
συνέλευση.
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 53
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7 Α (νέα)

(7α) 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 καθίστανται διαφανή μετά τη 
γενική συνέλευση τουλάχιστον μέσω του 
διαδικτυακού ιστότοπου της εταιρείας.  Τα 
μέτρα αυτά εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη των νόμων των κρατών μελών 
που επιτρέπουν στις εταιρείες να διεξάγουν 
σε μια γενική συνέλευση ψηφοφορίες δι' 
ανατάσεως. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη πρόταση αντικατοπτρίζει το προσωρινό κείμενο του Συμβουλίου.  Η δεύτερη πρόταση 
έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να διεξάγουν 
στις γενικές συνελεύσεις ψηφοφορίες δι' ανατάσεως.   Τούτο δεν φαίνεται να διασφαλίζεται 
στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία: Diana Wallis, Sharon Bowles

Τροπολογία 54
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7 Α (νέα)

(7a)  Μολονότι ο πληρεξούσιος 
υποχρεούται να τηρεί οποιεσδήποτε 
οδηγίες του έχουν δοθεί, οι εκπεφρασμένες 
ψήφοι ή οι αποφάσεις που ελήφθησαν από 
την εταιρεία δεν πρέπει να ακυρώνονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας αν ένας 
πληρεξούσιος ψηφίσει αντίθετα προς τις 
οδηγίες. Ούτε πρέπει η παρούσα οδηγία να 
αποκλείει εθνικούς νόμους ή συμβατικές 
συμφωνίες με τις οποίες χορηγείται στον 
πληρεξούσιο ή στον ενδιάμεσο διακριτική 
ευχέρεια να αποφασίσει πώς θα ψηφίσει 
κατά τη γενική συνέλευση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ένας πληρεξούσιος έχει ψηφίσει αντίθετα προς τις οδηγίες, ο μέτοχος έχει μεν το δικαίωμα 
να προβεί σε νομικές ενέργειες (χάριν νομικής βεβαιότητας), όμως το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας δεν πρέπει να θεωρείται άκυρο.

Για παράδειγμα, ένας μέτοχος ενδέχεται να επιθυμεί να χορηγήσει στον πληρεξούσιο ή στον 
ενδιάμεσο διακριτική ευχέρεια ψηφίσει ανάλογα με τις δηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια της συνέλευσης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρούσα οδηγία δεν θα 
παρεμποδίσει αυτήν την επιλογή.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 55
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7 Α (νέα)

(7α)  Κάθε κάτοχος πληρεξουσίου πρέπει 
να είναι εξουσιοδοτημένος να ασκεί τα 
δικαιώματα που ο μέτοχος ο οποίος τον 
όρισε είχε δικαίωμα να ασκήσει. Ο ορισμός 
ενός αντιπροσώπου συνεπάγεται ότι το 
πρόσωπο που έχει πληρεξουσιότητα είναι 
εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εξ ονόματος 
του μετόχου. Η πληρεξουσιότητα αυτή 
πρέπει να συνοδεύεται από ειδικές οδηγίες 
όσον αφορά την ψήφο εκ μέρους του 
αντιπροσωπευομένου μετόχου. Οι κάτοχοι 
πληρεξουσιότητας πρέπει πάντοτε να 
ενεργούν σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευνοείται η μετοχική δημοκρατία, είναι σημαντικό όπως ο μέτοχος είναι 
ενεργός στην πληρεξουσιότητα που δίνει στον αντιπρόσωπό του μέσω οδηγιών, και όπως ο 
αντιπρόσωπος αυτός σέβεται τις οδηγίες του μετόχου, ο οποίος είναι ο μόνος που φέρει τον 
οικονομικό κίνδυνο.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 56
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7 A (νέα)
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(7α)  Η χρηστή διαχείριση της επιχείρησης 
απαιτεί ευέλικτη και αποτελεσματική 
διαδικασία ψήφου μέσω πληρεξουσίου. 
Πρέπει κατά συνέπεια να καταργηθούν 
όλοι οι υπάρχοντες περιορισμοί ή 
υποχρεώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να 
περιπλέκουν υπερβολικά ή να καθιστούν 
ιδιαίτερα δαπανηρή την ψήφο μέσω 
πληρεξουσίου. Αλλά μια χρηστή 
διακυβέρνηση της επιχείρησης απαιτεί 
επίσης κατάλληλους μηχανισμούς 
προστασίας που επιτρέπουν να 
αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες 
καταχρήσεις στη χρήση των ψήφων μέσω 
πληρεξουσίου. Ο εντολοδόχος θα πρέπει 
κατά συνέπεια να υποχρεούται να τηρεί 
όλες τις ενδεχόμενες οδηγίες του μετόχου, 
και τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι ο εντολοδόχος δεν 
επιδιώκει άλλα συμφέροντα εκτός αυτών 
του μετόχου, οιαδήποτε και να είναι η πηγή 
της σύγκρουσης συμφερόντων. Εξάλλου, 
τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση τυχόν καταχρήσεων πρέπει 
ιδίως να παρουσιάζονται υπό τη μορφή 
καθεστώτων που έχουν εγκριθεί από τα 
κράτη μέλη προκειμένου να πλαισιώνουν 
τη δράση των προσώπων που 
αφιερώνονται στη συλλογή των 
πληρεξουσίων ή έχουν στην πράξη συλλέξει 
σημαντικό αριθμό πληρεξουσίων που 
υπερβαίνει καθορισμένο επίπεδο. Η 
παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες ή 
τις κυρώσεις που τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιβάλλουν σ' αυτά τα πρόσωπα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επανάληψη του κειμένου του Συμβουλίου.
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Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 57
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7 A (νέα)

(7α) Η υγιής εταιρική διακυβέρνηση 
απαιτεί εύρυθμη και αποτελεσματική 
διαδικασία ψηφοφορίας μέσω 
πληρεξουσίων. Χρειάζεται επομένως να 
καταργηθούν οι υπάρχοντες περιορισμοί 
και υποχρεώσεις που καθιστούν την 
ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίων περίπλοκη 
και δαπανηρή. Ωστόσο, η υγιής εταιρική 
διακυβέρνηση απαιτεί επίσης επαρκείς 
διασφαλίσεις κατά μιας ενδεχόμενης 
κατάχρησης της ψήφου μέσω 
πληρεξουσίων. Σε τελική ανάλυση, ο 
πληρεξούσιος δεσμεύεται να τηρήσει τις
οδηγίες που ενδεχομένως έχει λάβει από 
τον μέτοχο. Επιπλέον, 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 
διαγωγή των προσώπων που επιζητούν 
ενεργά τη συγκέντρωση εξουσιοδοτήσεων 
ή που έχουν στην πραγματικότητα 
συγκεντρώσει εξουσιοδοτήσεις 
περισσότερες από έναν ορισμένο 
σημαντικό αριθμό. Οι κάτοχοι 
πληρεξουσιότητας πρέπει να μπορούν να 
ασκούν τα δικαιώματα τα οποία θα 
εδικαιούτο να ασκήσει ο παρέχων την 
πληρεξουσιότητας μέτοχος. Ο διορισμός 
πληρεξουσίου υποδηλώνει ότι ο 
πληρεξούσιος έχει άδεια να ενεργεί εξ 
ονόματος του μετόχου. Ο διορισμός αυτός 
δύναται αλλά δεν απαιτείται να 
συνοδεύεται από ειδικές οδηγίες ψήφου 
του μετόχου.

Or. en
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Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 58
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 των δικαιωμάτων 
των μετόχων σε συνάρτηση με γενικές 
συνελεύσεις εταιρειών που έχουν την έδρα 
τους σε κράτος μέλος και των οποίων οι 
μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
εντός ενός κράτους μέλους.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους 
συνεταιρισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προταθείσα οδηγία δεν αφορά μόνο δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές αλλά 
συγκεκριμένα δικαιώματα μετόχων - όπως το δικαίωμα προσθήκης σημείων στην ημερήσια 
διάταξη - σε σχέση με τις γενικές συνελεύσεις.

Ο όρος "έδρα" έχει τεχνικό περιεχόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, όχι όμως 
απαραίτητα στα άλλα κράτη μέλη και πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί με αναφορά στο 
κράτος μέλος σύστασης της εταιρείας.

Επιπλέον, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ρυθμιζόμενη αγορά στην οποία είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση οι μετοχές βρίσκεται εντός ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 59
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

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

2. Τα κράτη μέλη εξαιρούν από την 
παρούσα οδηγία εκδότες οι οποίοι είναι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ έχει συμφωνηθεί ότι οι ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να εξαιρούνται, τούτο δεν θα πρέπει να 
εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Οι αρχές της κατανομής των 
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κινδύνων και η απουσία του κινήτρου της επιδίωξης άσκησης ελέγχου εκ μέρους ενός ΟΣΕΚΑ 
ως επενδυτικού οχήματος θα πρέπει να τον διακρίνουν επαρκώς και σε διαρκή βάση ως 
περίπτωση που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εξαίρεσης. Η αιτιολόγηση εφαρμόζεται 
αναλόγως στους υπόλοιπους οργανισμούς εκτός των ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 60
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 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, 
το οποίο, δυνάμει του εφαρμοστέου 
δικαίου, δικαιούται, έναντι της εταιρείας, 
να ασκεί όλα τα δικαιώματα που 
απορρέουν από οι μετοχές:

(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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να διασφαλίσει ότι μόνο το πρόσωπο που ασκεί 
όλα τα δικαιώματα θεωρείται μέτοχος. Κατά συνέπεια, τόσο ο "νόμιμος" μέτοχος όσο και ο 
"οικονομικός μέτοχος" ή "έσχατος επενδυτής" αποκλείονται, αναφέρονται όμως αργότερα στο 
άρθρο 13. Εάν συμπεριλαμβάνονταν στους ορισμούς, θα δημιουργούνταν 
αλληλεπικαλυπτόμενες κατηγορίες, με αποτέλεσμα να διεκδικούν περισσότερα από ένα 
πρόσωπα το δικαίωμα συμμετοχής κτλ.

Τροπολογία: Diana Wallis, Sharon Bowles

Τροπολογία 61
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 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
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(ii) μετοχές του εκδότη στο όνομά του, 
αλλά για λογαριασμό άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου

Or. en

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: Wolf Klinz

Τροπολογία 62
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 στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του μετόχου

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποιημένη παράγραφος 5 του άρθρου 13 υποχρεώνει τους νόμιμους μετόχους να 
χορηγούν κατόπιν αιτήσεως πληρεξουσιότητα στον πελάτη τους (τον οικονομικό μέτοχο). Στην 
περίπτωση αυτή, ο πελάτης ασκεί τα δικαιώματα εκ της πληρεξουσιότητας εξ ονόματος του 
νομίμου μετόχου αλλά για δικό του λογαριασμό. Προκειμένου να συμπεριληφθεί η δυνατότητα 
αυτή πρέπει να διαγραφεί η φράση "και για λογαριασμό τους".

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 63
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε

(ε) «πληρεξούσιο»: η εξουσιοδότηση 
φυσικού ή νομικού προσώπου από μέτοχο 
για την άσκηση ορισμένων ή του συνόλου 

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

των δικαιωμάτων του μετόχου σε μια γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του/της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το τροποποιημένο άρθρο 13, παράγραφος 5, υποχρεώνει τους νόμιμους μετόχους να δίδουν 
πληρεξούσιο, κατόπιν αιτήσεως, στους πελάτες τους. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεν θα 
ασκήσει τα δικαιώματα του πληρεξουσίου εξ ονόματος του νομίμου μετόχου, αλλά δι' ίδιον 
λογαριασμό. Προκειμένου να περιληφθεί αυτή η δυνατότητα, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις 
"και για λογαριασμό του/της".

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 64
ΑΡΘΡΟ 3

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 θεσπίσουν 
απαιτήσεις που είναι αυστηρότερες ή 
επιπρόσθετες προς αυτές που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία προκειμένου να 
διευκολύνουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων των μετόχων .

Or. en

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 
μπορούν να θεσπισθούν αυστηρότερες και πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις όχι μόνο για τις 
εταιρείες αλλά και για άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπως ενδιάμεσοι) που εμπλέκονται 
στην άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 65
ΑΡΘΡΟ 3

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που 

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να επιβάλλουν περαιτέρω απαιτήσεις 
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καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για 
τους εκδότες που έχουν την έδρα τους στην 
επικράτειά τους.

στις εταιρείες ή να λαμβάνουν με άλλο 
τρόπο περαιτέρω μέτρα για να 
διευκολύνουν την άσκηση εκ μέρους των 
μετόχων των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του άρθρου 3 είναι να διευκρινιστεί ότι η οδηγία αποτελεί, σε γενικές γραμμές, ελάχιστο 
μέτρο εναρμόνισης.   Τούτο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προχωρήσουν 
περισσότερο από την οδηγία στην θέσπιση νομοθεσίας, προκειμένου να διευκολύνουν την 
άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 66
ΑΡΘΡΟ 3

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 θεσπίσουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για τις 
εταιρείες και για κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ενός 
μετόχου. Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις 
ισχύουν επίσης για κάθε ξένη εταιρεία που 
ενεργεί με βάση την ελευθερία 
εγκατάστασης ή την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερες υποχρεώσεις στις 
εταιρείες και στα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ενός μετόχου.  Είναι πράγματι 
απολύτως αναγκαίο να προβλέπεται ειδικά για τα κράτη μέλη να επιβάλλουν ειδικές 
υποχρεώσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των οδηγιών ψήφου και την διαφάνεια. 
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυτές τις αυστηρότερες 
υποχρεώσεις στις ξένες εταιρείες που ενεργούν σε ένα κράτος μέλος με βάση την ελευθερία 
εγκατάστασης ή την ελευθερία παροχής υπηρεσιών.
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Τροπολογία: Hans-Peter Mayer

Τροπολογία 67
ΑΡΘΡΟ 4 Α (νέα)

Άρθρο 4α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στην 
περίπτωση των ονομαστικών μετοχών, θα 
απαιτείται από τους θεματοφύλακες στων 
οποίων την κατοχή βρίσκονται οι μετοχές, 
να καταγράφουν στο μητρώο μετοχών της 
εταιρείας το όνομα, την ημερομηνία 
γέννησης, τη διεύθυνση και τον αριθμό των 
μετοχών που έχει στην κατοχή του ο 
έσχατος οικονομικός κάτοχος, εκτός εάν ο 
τελευταίος ορίσει ρητά κάτι διαφορετικό.   
Εάν ό έσχατος οικονομικός κάτοχος δεν 
είναι καταγεγραμμένος στο μητρώο 
μετοχών, απαιτείται από τον 
θεματοφύλακα στου οποίου την κατοχή 
βρίσκονται οι μετοχές του έσχατου 
οικονομικού κατόχου, να καταγράψει το 
όνομά του ξεχωριστά στην θέση 
αυτού/αυτής στο μητρώο μετοχών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί το δικαίωμα των μετόχων είναι η δημιουργία συνδέσμου 
απευθείας επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και του μετόχου. Στην περίπτωση των 
"ονομαστικών μετοχών" τούτο μπορεί να γίνει εύκολα εάν η εταιρεία γνωρίζει ποιοι είναι οι 
μέτοχοι. Επομένως, θα πρέπει να οριστεί ως νομική αρχή ότι ο έσχατος κάτοχος (και όχι ο 
ενδιάμεσος) θα είναι καταγεγραμμένος στο μητρώο μετοχών της εταιρείας. 

Οι απαιτήσεις αποκάλυψης αυτού του είδους συνιστούν ήδη συνήθη πρακτική σε πολλά κράτη 
μέλη και είναι η πιο αποτελεσματική λύση από άποψη κόστους για την διασφάλιση απευθείας 
επικοινωνίας μεταξύ μετόχων και εταιρείας. 

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 68
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/25/EΚ του 

1. Ο αριθμός των ημερών από την 
ημερομηνία της πρώτης πρόσκλησης 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η πρώτη ανακοίνωση για τη 
σύγκληση γενικής συνέλευσης πρέπει να 
αποστέλλεται από τον εκδότη τουλάχιστον 
30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της.

συμμετοχής σε ετήσια γενική συνέλευση 
έως την ημερομηνία της διεξαγωγής της 
θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 
ημερολογιακές ημέρες.

Για κάθε άλλη γενική συνέλευση, ο αριθμός 
των ημερών δεν θα είναι μικρότερος από 
τον αριθμό ημερών που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία κατ' εφαρμογήν των άρθρων 9, 
παράγραφος 4 και 11, παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Με την επιφύλαξη των περαιτέρω 
απαιτήσεων κοινοποίησης ή δημοσίευσης 
που θεσπίζει το αρμόδιο κράτος μέλος, η 
εταιρεία εκδίδει την ανακοίνωση κατά 
τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή ταχεία 
πρόσβαση σε αυτήν και χωρίς διακρίσεις 
και τη θέτει στη διάθεση του επίσημα 
καθορισμένου μηχανισμού κεντρικής
αποθήκευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
21, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι αρκεί οι εταιρείες να δημοσιεύουν την κοινοποίηση, 
τοποθετώντας ανακοίνωση για τους μετόχους στον ιστοτόπο τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι 
δυνατή η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των εταιρειών. 

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 69
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 
αποστέλλεται από τον εκδότη τουλάχιστον 

1. Οι εταιρείες πρέπει:
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30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της

α) να βάλουν στην ιστοθέση τους του 
διαδικτύου· και
β) να θέσουν στη διάθεση του μηχανισμού 
που έχει οριστεί επισήμως που προβλέπεται 
από το άρθρο 21, παράγραφος 2, της 
οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· και
γ) να αποστείλουν στο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στον 
κατάλογο μετόχων τους,
ανακοίνωση σύγκλησης γενικής 
συνελεύσεως με την επιφύλαξη άλλων 
υποχρεώσεων κοινοποίησης ή 
δημοσίευσης που έχουν καθιερωθεί από τα 
κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή επιτρέπει να καθιερωθούν οι όροι μιας ευκολότερης διαβίβασης της 
πληροφορίας προς τους μετόχους, με αποφυγή να καταστεί υποχρεωτική η ειδική αποστολή 
πρόσκλησης στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

Η υποχρέωση συστηματικής αποστολής πληροφοριών όσον αφορά τη γενική συνέλευση στα 
κεντρικά αποθετήρια θα αποτελούσε μια συμπληρωματική παρότρυνση για τα αποθετήρια να 
χρησιμοποιήσουν την υποδομή τους αναπτύσσοντας εμπορικές δραστηριότητες οργάνωσης 
γενικών συνελεύσεων και να ανταγωνιστούν τους χρήστες τους. Η κατάσταση αυτή θα ήταν 
επικίνδυνη στο υφιστάμενο περιβάλλον, εν απουσία μιας οδηγίας για τη μεταγορά που θα 
επέτρεπε να διασφαλιστεί ότι ο ανταγωνισμός αυτός πραγματοποιείται με αποδεκτούς όρους.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 70
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 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 
αποστέλλεται από τον εκδότη τουλάχιστον 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/25/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η πρώτη, εφόσον είναι 
δυνατόν, ανακοίνωση για τη σύγκληση της 
ετήσιας γενικής συνέλευσης πρέπει να 
δημοσιεύεται από την εταιρεία τουλάχιστον 
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30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της.

30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της.

Οι ανακοινώσεις για τη σύγκληση γενικών 
συνελεύσεων εκτός των ετήσιων 
συνελεύσεων ή των συνελεύσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος (4) 
της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, δημοσιεύονται 
από την εταιρεία τουλάχιστον 15 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
συνεδρίαση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

α) Η διατύπωση "αποστέλλεται" και τα σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα που περιέχονται σε  
προηγούμενο σημείο του κειμένου, υποδηλώνουν ότι οι πληροφορίες που αφορούν την 
ανακοίνωση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων πρέπει να διαβιβάζονται 
απευθείας στους μετόχους.  Η ανακοίνωση μπορεί στην ουσία να αποστέλλεται μόνο στους 
εγγεγραμμένους μετόχους. Οι εισηγμένες σε χρηματιστήρια εταιρείες δημοσιεύουν την 
ανακοίνωση για την σύγκληση γενικής συνέλευσης σε έντυπα νομικών ανακοινώσεων ή σε 
εφημερίδες ειδικού περιεχομένου. Επιπλέον, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων μπορεί να μειώσει 
σημαντικά το κόστος που συνεπάγεται η διάδοση πληροφοριών που αφορούν τις γενικές 
συνελεύσεις και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα συστήματα στα οποία οι πληροφορίες 
αντλούνται από τον ιστοτόπο αντί να διαβιβάζονται στον μέτοχο.  Ωστόσο, οι εταιρείες θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με τους 
μετόχους, εφόσον το επιλέξουν.
β) Το άρθρο 5 δεν προβλέπει μικρότερη προθεσμία ανακοίνωσης για τις γενικές συνελεύσεις 
στις οποίες εξετάζονται ειδικά θέματα. Στο κείμενο διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή δεν 
αφορά τις γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται για τον σκοπό της απόκτησης εκ των 
προτέρων έγκρισης από το συμβούλιο σε περίπτωση εξαγοράς (άρθρο 9 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2004/25/ΕΚ).  Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα σύγκλησης γενικών 
συνελεύσεων για επείγοντα ζητήματα που δεν εμπίπτουν στον τομέα της εξαγοράς.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 71
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. Η πρώτη πρόσκληση συμμετοχής σε
γενική συνέλευση δημοσιεύεται από την 
εταιρεία τουλάχιστον 30 ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της.. 
Εάν η νομοθεσία ενός κράτους μέλους 
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αποστέλλεται από τον εκδότη τουλάχιστον 
30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της.

προβλέπει ότι, πριν από την πρόσκληση 
αυτή, πρέπει να δημοσιεύεται ανακοίνωση 
με την οποία θα γνωστοποιείται ότι 
πρόκειται να συγκληθεί γενική συνέλευση, 
εφαρμόζεται η προαναφερόμενη προθεσμία 
για την εν λόγω ανακοίνωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί να υπάρχει ενιαία προθεσμία ανακοίνωσης που θα εφαρμόζεται τόσο στις τακτικές όσο 
και στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

Ωστόσο, η προθεσμία των τριάντα ημερολογιακών ημερών είναι εμφανώς υπερβολική εάν 
εφαρμόζεται μόνο στην ανακοίνωση σύγκλησης της συνέλευσης. Στην πραγματικότητα, η 
γαλλική νομοθεσία επιβάλλει στους εκδότες να δημοσιεύουν πρώτα ανακοίνωση με την οποία 
θα προαναγγέλλεται η συνέλευση και στη συνέχεια ανακοίνωση με την οποία θα συγκαλείται η 
συνέλευση.  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να διατυπωθεί ότι στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
κράτη μέλη προβλέπουν ανακοίνωση προαναγγελίας της γενικής συνέλευσης, η προθεσμία 
ανακοίνωσης των 30 ημερολογιακών ημερών θα ισχύει γι αυτήν την ανακοίνωση και όχι για 
την ανακοίνωση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.

Επιπλέον, η ανακοίνωση δεν θα πρέπει να αποστέλλεται στους μετόχους (πράγμα το οποίο θα 
προϋπέθετε όλες οι μετοχές να είναι καταγεγραμμένες στο μητρώο) αλλά απλώς να 
δημοσιεύεται. 

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 72
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ 1 Α (νέα)

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 
αποστέλλεται από τον εκδότη τουλάχιστον 
30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της.

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 
Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η εταιρεία να εκδίδει την 
ανακοίνωση για τη γενική συνέλευση 
σύμφωνα με έναν εκ των όρων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 α), το 
αργότερο 21 ημέρες πριν την ημερομηνία 
της συνέλευσης.
Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 



PE 378.495v04-00 22/84 AM\631042EL.doc

EL

επιβάλλουν την ελάχιστη ανωτέρω 
αναφερόμενη προθεσμία για την έκδοση 
της δεύτερης πρόσκλησης για γενική 
συνέλευση που πραγματοποιείται λόγω της 
έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας κατά 
την πρώτη γενική συνέλευση, εφόσον 
εκπληρώθηκαν οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου για την πρόσκληση και η ημερήσια 
διάταξη δεν περιλαμβάνει κανένα νέο 
σημείο.
1α.  Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων 
κοινοποίησης ή δημοσίευσης που 
καθορίζονται από το αρμόδιο κράτος 
μέλος, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει 
την αναφερθείσα πρόσκληση στην 
παράγραφο 1 κατά τρόπο ώστε να είναι 
δυνατόν να υπάρχει ταχεία πρόσβαση σ' 
αυτήν και σύμφωνα με όρους που δεν 
συνιστούν διάκριση και να την θέτει στη 
διάθεση του μηχανισμού που έχει 
επισήμως οριστεί που προβλέπεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος 2, της οδηγίας 
2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το 
κράτος μέλος απαιτεί από την εταιρεία να 
προσφεύγει σε μέσα επικοινωνίας από τα 
οποία μπορεί ευλόγως να αναμένει 
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.
Το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να 
εφαρμόσει το προηγούμενο εδάφιο στις 
εταιρείες που είναι σε θέση να γνωρίζουν 
τα ονόματα και διευθύνσεις των μετόχων 
τους από ένα ενημερωμένο μητρώο των 
μετόχων, εφόσον η εν λόγω εταιρεία έχει 
την υποχρέωση να απευθύνει την 
πρόσκληση σε καθένα από τους 
εγγεγραμμένους μετόχους.
Στις δύο περιπτώσεις, η εταιρεία δεν 
μπορεί να χρεώσει ειδικά έξοδα για την 
έκδοση της πρόσκλησης σύμφωνα με τους 
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προβλεπόμενους όρους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την επανάληψη του κειμένου που προτάθηκε από την αυστριακή Προεδρία στο 
συμβιβαστικό κείμενο. Διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των όρων πρόσκλησης χωρίς να 
τους εναρμονίζει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο. Εξάλλου, το κείμενο αυτό επιτρέπει 
ελαφρυμένες διατυπώσεις για τις δεύτερες προσκλήσεις γενικής συνέλευσης όταν η απαρτία δεν 
έχει επιτευχθεί κατά την πρώτη. Λόγω του ότι η ημερήσια διάταξη είναι η ίδια, δεν 
δικαιολογούνται αντίστοιχες νέες προθεσμίες.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 73
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 
αποστέλλεται από τον εκδότη τουλάχιστον 
30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
πραγματοποίησή της.

1. Ο αριθμός των ημερών από την 
ημερομηνία της πρώτης πρόσκλησης 
συμμετοχής σε ετήσια γενική συνέλευση 
έως την ημερομηνία της διεξαγωγής της 
θα ανέρχεται τουλάχιστον σε 20 
ημερολογιακές ημέρες.
Για κάθε άλλη γενική συνέλευση, ο αριθμός 
των ημερών δεν θα είναι μικρότερος από 
τον αριθμό ημερών που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία κατ' εφαρμογήν των άρθρων 9, 
παράγραφος 4 και 11, παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Με την επιφύλαξη περαιτέρω απαιτήσεων 
κοινοποίησης ή δημοσίευσης που 
προβλέπει το κράτος μέλος, η εταιρεία 
αποστέλλει την πρόσκληση συμμετοχής 
στη συνέλευση στους επώνυμους μετόχους 
ή στον χρηματιστηριακό ενδιάμεσο ο 
οποίος έχει αναλάβει σε σχέση με την 
εταιρεία την υποχρέωση να διαβιβάσει την 
πρόσκληση στο μέτοχο. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι, εκτός 
από το να τηρεί τις ισχύουσες εθνικές 
απαιτήσεις κοινοποίησης, η εταιρεία 
μπορεί επίσης να αποστέλλει την 
πρόσκληση σε επίσημα καθορισμένο 
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μηχανισμό κεντρικής αποθήκευσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2 
της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.
1α. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
επιβάλλουν την ανωτέρω ελάχιστη 
προθεσμία για την δεύτερη ή την επόμενη 
πρόσκληση συμμετοχής σε γενική 
συνέλευση, η οποία εκδίδεται λόγω 
έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας κατά 
την έκδοση της πρώτης πρόσκλησης 
συμμετοχής στη γενική συνέλευση, εφόσον 
έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου για την πρώτη πρόσκληση και η 
ημερήσια διάταξη δεν περιλαμβάνει 
κανένα νέο σημείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει πρόγνωση για ενισχυμένη ανάγκη επίτευξης απαρτίας.  Είναι δυνατό να 
εκδοθούν επανειλημμένες προσκλήσεις συμμετοχής σε γενική συνέλευση, με στόχο να επιτευχθεί 
η απαιτούμενη απαρτία των μετόχων. 

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 74
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, η προθεσμία σύγκλησης των 
γενικών συνελεύσεων δεν είναι κατώτερη 
των 21 ημερών, με την εξαίρεση της 
ημερομηνίας της πρώτη πρόσκλησης και 
της ημερομηνίας της γενικής συνέλευσης. 
Ωστόσο, είναι δυνατόν να προσκληθούν οι 
μέτοχοι σε γενική συνέλευση με πιο 
σύντομες προθεσμίες σε περίπτωση 
ειδικών ή έκτακτων συνθηκών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ μιας τακτικής γενικής συνέλευσης και μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν 
δικαιολογείται με ένα επείγον θέμα ή θέμα προθεσμιών, αλλά με ένα θέμα του τύπου της απλής 
ή ειδικής πλειοψηφίας. Η δυνατότητα σύγκλησης εντός "βραχείας προθεσμίας" των μετόχων σε 
έκτακτες περιστάσεις έχει ως πηγή έμπνευσης την οδηγία για τη δημόσια προσφορά εξαγοράς.

Η νέα διατύπωση ορίζει ότι η ημέρα της ανακοίνωσης σύγκλησης και η ημέρα της γενικής 
συνέλευσης δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της προθεσμίας ανακοίνωσης 
προκειμένου να αποφεύγονται διαφορετικοί υπολογισμοί.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 75
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Β (νέα)

1β. Για τις γενικές συνελεύσεις που 
πραγματοποιούνται υπό ειδικές συνθήκες, 
η προθεσμία σύγκλησης δεν είναι δυνατόν 
να είναι βραχύτερη από αυτήν που 
καθορίζεται στα εθνικά μέτρα εκτέλεσης 
του άρθρου 9, παράγραφος 4, και το άρθρο 
11, παράγραφος 4, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης εντός βραχείας προθεσμίας, 
όταν αυτή συγκαλείται υπό ειδικές συνθήκες, ενώ δεν έχει σημασία η έκτακτη ή τακτική φύση 
της συνέλευσης. Πράγματι, οι έννοιες της τακτικής γενικής συνέλευσης και της έκτακτης γενικής 
συνέλευσης διαφέρουν ανάλογα τα κράτη μέλη, και είναι προτιμότερο να μην χαρακτηρίζεται η 
συνέλευση, σύμφωνα με το αντικείμενο της συνέλευσης που δικαιολογεί τον επείγοντα 
χαρακτήρα.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 76
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Η ανακοίνωση της παραγράφου 1 
πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
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(α) ακριβή αναφορά του τόπου, της 
ώρας και της ημερομηνίας, και της 
ημερήσιας διάταξης της γενικής 
συνέλευσης·

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

(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)  σαφή και ακριβή περιγραφή των 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
μέτοχοι ώστε να μπορέσουν να 
συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη γενική 
συνέλευση, περιλαμβανομένων και των 
ημερομηνιών που αναφέρονται στα άρθρα 
6, παράγραφος 3 και 7, παράγραφος 2

(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) 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·

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

(δ): Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι έννοιες "πρόταση ψηφίσματος" ή "σχέδιο 
ψηφίσματος", δεδομένου ότι η πρόταση αυτή ενδέχεται να τροποποιηθεί. Η διάταξη αυτή θα 
ήταν συμβατή με το δικαίωμα προσθήκης σημείων στην ημερήσια διάταξη και κατάθεσης 
σχεδίων ψηφισμάτων (άρθρο 6).  Επιπλέον, ενδέχεται να είναι δύσκολο να παρασχεθούν όλα τα 
βασικά έγγραφα τη στιγμή της αποστολής της ανακοίνωσης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. 
Στην πραγματικότητα, τα έγγραφα αυτά δεν είναι πάντα ήδη έτοιμα στην τελική μορφή τους 
(όπως η έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και των 
εξαγορών). Το ίδιο ισχύει για τα ψηφίσματα σε περίπτωση που ενδέχεται να υποβληθούν σε 
τροποποιήσεις, λόγω πρόσθετων σημείων ή πρόσθετων ψηφισμάτων που καταθέτει ένας 
μέτοχος. 
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Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 77
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να ορίζουν στην εθνική 
νομοθεσία τους ότι οι εταιρείες πρέπει να εκδίδουν σχέδιο ημερήσιας διάταξης πριν από την 
έκδοση τελικής ημερήσιας διάταξης.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 78
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

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

3. Τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την γενική συνέλευση, οι εταιρείες 
δημοσιεύουν στον ιστότοπό τους 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των τριάντα ημερών που προβλέπει η πρόταση οδηγίας είναι υπερβολική. Στην 
πραγματικότητα, ορισμένα έγγραφα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα 30 ημέρες πριν από τη 
συνέλευση.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 79
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
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3. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, οι εκδότες θα
δημοσιεύσουν στον ιστότοπό τους 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του κειμένου της προεδρίας και των τροπολογιών των επιτροπών ECON και 
JURI είναι υπερβολικά περίπλοκη και περιέχει υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες, πράγμα που 
δεν θα έπρεπε να αποτελεί στόχο μιας οδηγίας. Οι τροπολογία 36 της επιτροπής ECON και η 
τροπολογία 15 της επιτροπής JURI είναι υπερβολικές και επιβαρύνουν υπέρ του δέοντος την 
εταιρεία.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 80
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 81
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ Α ) (νέο)

(γ α) οποιοδήποτε σχέδιο ψηφίσματος έχει 
συνταχθεί από μέτοχο πριν από τη γενική 
συνέλευση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή θα πρέπει να ερμηνευθεί στο γενικότερο πλαίσιό της, δεδομένου ότι οι μέτοχοι 
έχουν το δικαίωμα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν σχέδια ψηφισμάτων. Τα 
σχέδια ψηφισμάτων, εφόσον υπάρχουν, θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με τα σχετικά 
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Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 82
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

Αντί να διαθέτει στο διαδίκτυο τα έντυπα 
που αναφέρονται στο σημείο (δ), η εταιρεία 
μπορεί να τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και 
δωρεάν σε κάθε μέτοχο που το ζητήσει

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει ότι το παρόν άρθρο δεν επιδέχεται κατάχρηση (μια εταιρεία 
θα μπορούσε για παράδειγμα να δηλώσει ότι τα έντυπα διατίθενται από κάποιο απόκεντρο 
γραφείο κάθε Δευτέρα πρωί). 

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 83
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3a.  Τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες 
πριν από τη συνέλευση, οι εταιρείες 
διαθέτουν στους ιστότοπούς τους τα 
κείμενα των σχεδίων ψηφισμάτων και τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο (δ) 
της παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή του "πλήρους, χωρίς περικοπές κειμένου των σχεδίων ψηφισμάτων και των 
εγγράφων που θα υποβληθούν στη γενική συνέλευση" τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες 
πριν από τη συνέλευση, επιβαρύνει υπερβολικά τους εκδότες. Επιπλέον, τα κείμενα αυτά δεν 
είναι πάντα ήδη έτοιμα, δεδομένου ότι ο εκδότης εξαρτάται συχνά από τρίτα μέρη για την 
απόκτησή τους, πράγμα που συμβαίνει για παράδειγμα με τις εκθέσεις των ελεγκτών.
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Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 84
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3α. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δημοσιεύουν 
στην ιστοθέση τους στο διαδίκτυο τη 
σύγκληση, τα κείμενα των σχεδίων 
αποφάσεων και το συνολικό αριθμό
μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην 
επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο 
οποίο η επιχείρηση είναι καταχωρημένη. 
Τα έγγραφα τα οποία με πρόθεση 
παρέχονται σε μια άλλη γλώσσα δεν είναι 
αυθεντικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το γλωσσικό καθεστώς εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών. Η παροχή εγγράφων σε 
γλώσσα άλλη από την επίσημη γλώσσα του κράτους εγγραφής έχει καθαρά πληροφοριακό 
χαρακτήρα.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 85
ΑΡΘΡΟ 5 Α (νέο)

Άρθρο 5α
1. Όταν οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
μόνο στο κράτος μέλος σύστασης της 
εταιρείας, οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 δημοσιοποιούνται μόνο σε 
γλώσσα που είναι αποδεκτή από την 
αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους
2. Όταν οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
τόσο στο κράτος μέλος σύστασης της 
εταιρείας όσο και σε άλλα κράτη μέλη, οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
δημοσιοποιούνται
(α) στη γλώσσα που είναι αποδεκτή από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
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σύστασης της εταιρείας·  και
(β) κατ’ επιλογή της εταιρείας, είτε σε 
γλώσσα που είναι αποδεκτή από τις 
αρμόδιες αρχές των εν λόγω άλλων κρατών 
μελών είτε σε μία συνήθη γλώσσα στον
τομέα των διεθνών οικονομικών.
3. Όταν οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη άλλα από το 
κράτος μέλος σύστασης της εταιρείας, οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 
δημοσιοποιούνται, κατ’ επιλογή της 
εταιρείας, είτε σε γλώσσα που είναι 
αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές των εν 
λόγω άλλων κρατών μελών είτε σε μία 
συνήθη γλώσσα στον τομέα των διεθνών 
οικονομικών. 
Επιπλέον, το κράτος μέλος σύστασης της 
εταιρείας μπορεί να ορίζει με νόμο, 
κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις του 
ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 δημοσιοποιούνται, κατ’ επιλογή 
της εταιρείας, είτε σε γλώσσα που είναι 
αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του είτε 
σε μία συνήθη γλώσσα στον τομέα των 
διεθνών οικονομικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις, οι μέτοχοι πρέπει να έχουν μια 
πραγματική ευκαιρία να κατανοήσουν τη σχετική ανακοίνωση και τα σχέδια ψηφισμάτων. 
Εντούτοις, σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ (οδηγία περί διαφάνειας), οι εταιρείες των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες μόνο σε μία αγορά (κυρίως μεσαίες επιχειρήσεις) δεν πρέπει 
να υποχρεούνται να μεταφράζουν τα σχετικά έγγραφα σε δεύτερη γλώσσα. Αν οι μετοχές μιας 
εταιρείας είναι εισηγμένες σε περισσότερες από μία αγορές, η εταιρεία αυτή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιεί μία μόνο γλώσσα που συνηθίζεται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό 
τομέα.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 86
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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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 προσθέτουν, ή να 
ζητούν από την εταιρεία να προσθέτει,
σημεία στην ημερήσια διάταξη της 
προσεχούς γενικής συνέλευσης, και 

(β) έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν 
σχέδια ψηφισμάτων για σημεία που 
περιλαμβάνονται ή που θα περιληφθούν 
στην ημερήσια διάταξη γενικής 
συνέλευσης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται εγγράφως 
(ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα). 
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν 
ότι τα εν λόγω δικαιώματα είναι δυνατό να 
ασκηθούν 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νόμιμο δικαίωμα προσθήκης σημείων στην ημερήσια διάταξη ή κατάθεσης σχεδίων 
ψηφισμάτων πρέπει να διατίθεται στους μετόχους κατά τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις, με 
δεδομένη την ειδική φύση των εργασιών κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Πρέπει να 
ισχύουν ελάχιστα όρια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι υπάρχει ήδη ελάχιστο επίπεδο 
υποστήριξης για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης ή τα σχέδια ψηφισμάτων. 
Δεδομένου ότι οι μέτοχοι δεν έχουν παρόμοιο δικαίωμα προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια 
διάταξη ή κατάθεσης σχεδίου ψηφισμάτων σε σχέση με άλλες γενικές συνελεύσεις το δικαίωμα 
να ζητήσουν σύγκληση γενικής συνέλευσης επί ενός συγκεκριμένου θέματος θα αποτελούσε 
κατάλληλη αντιστάθμιση καθώς και ενδεδειγμένη μέθοδο για τους μετόχους να θέσουν θέματα 
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εταιρικής διακυβέρνησης μεταξύ των αιτήσεων γενικών συνελεύσεων.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 87
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. Οι μέτοχοι, ατομικά ή συλλογικά, πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα:

(α) να προσθέτουν, ή να ζητούν από την 
εταιρεία να προσθέτει, σημεία στην 
ημερήσια διάταξη μιας ετήσιας γενικής 
συνέλευσης και να υποβάλλουν σχέδια 
ψηφισμάτων σε σημεία της ημερήσιας 
αυτής διάταξης· και

(β) να υποβάλλουν σχέδια ψηφισμάτων για 
σημεία στην ημερήσια διάταξη γενικής 
συνέλευσης άλλης από την ετήσια γενική 
συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μέτοχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα προσθήκης σημείων στην ημερήσια διάταξη μόνο μιας 
ετήσιας γενικής συνέλευσης, επειδή μια έκτακτη γενική συνέλευση εξετάζει πολύ συγκεκριμένα 
και περιορισμένα θέματα και δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με πρόσθετα σημεία.

Επιπλέον, τα σχέδια ψηφισμάτων μπορούν να υποβάλλονται όχι μόνο για σημεία που 
περιλαμβάνονται ήδη στην ημερήσια διάταξη αλλά και για σημεία που έχουν προσθέσει άλλοι 
μέτοχοι.

Για τη διευκόλυνση μιας ενεργού διασυνοριακής συμμετοχής, οι μέτοχοι πρέπει να μπορούν να 
ασκούν τα δικαιώματα αυτά και με ηλεκτρονικά μέσα.
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 88
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Τα κράτη μέλη εξαρτούν τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από 
την 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. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν 
στους εκδότες να αρνηθούν να θέσουν σε 
κυκλοφορία παράνομο ή δυσφημιστικό 
υλικό.

Or. en

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 89
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε μια αξία σε ένα χρηματιστηριακό περιβάλλον, λόγω 
του ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει διαφορές που προκύπτουν από τη διακύμανση 
των τιμών. 
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Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 90
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Όταν κάποιο από τα δικαιώματα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
στην προϋπόθεση να κατέχουν ο μέτοχος ή 
οι μέτοχοι ελάχιστο ποσοστό του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας, το ελάχιστο αυτό 
ποσοστό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% 
του μετοχικού κεφαλαίου. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέψουν σε εταιρείες να 
απορρίψουν σχέδια ψηφισμάτων εάν είναι 
επιζήμια για σοβαρά συμφέροντα της 
εταιρείας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση του δικαιώματος προσθήκης σημείων στην ημερήσια 
διάταξη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν στην εθνική νομοθεσία 
τους ότι τα σχέδια ψηφισμάτων θα είναι δυνατό να απορριφθούν εάν είναι επιζήμια για σοβαρά 
συμφέροντα της εταιρείας.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 91
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν το δικαίωμα προσθήκης σημείων 
στην ημερήσια διάταξη των ετήσιων 
γενικών συνελεύσεων και υποβολής σχεδίων 
ψηφισμάτων στις ετήσιες γενικές 
συνελεύσεις 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.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν το 
δικαίωμα προσθήκης σημείων στην 
ημερήσια διάταξη της ετήσιας γενικής 
συνέλευσης και υποβολής σχεδίων 
ψηφισμάτων στην ετήσια γενική συνέλευση 
από την κατοχή ελάχιστου ποσοστού του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το 
οποίο δεν θα υπερβαίνει το 5% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το 
ποσοστό αυτό μπορεί να οριστεί με 
μειούμενα όρια, ανάλογα με το ποσό του 
κεφαλαίου της εταιρείας, χωρίς όμως να 
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είναι μικρότερο από το 0,5% αυτού του 
μετοχικού κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή, σύμφωνα με την οποία "οι μέτοχοι, ατομικά ή συλλογικά, πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να προσθέτουν σημεία στην ημερήσια διάταξη των γενικών συνελεύσεων και να υποβάλλουν 
σχέδια ψηφισμάτων" πρέπει να υποστηριχθεί.
Ωστόσο, στην οδηγία δεν θα πρέπει να ορίζονται τα όρια που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη 

μέλη, όσον αφορά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, εάν θα έπρεπε να 
εφαρμοστεί αυτή η λύση, θα ήταν αναγκαίο να ενισχυθεί ό προτεινόμενος μηχανισμός. Τα όρια 
θα πρέπει να εκφράζονται μόνο ως ποσοστά του κεφαλαίου της εταιρείας, χωρίς να 
υπερβαίνουν το 5% του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και ενδέχεται να είναι μειούμενα, 
ανάλογα με το ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας, με κατώτατο όριο το 0,5% του μετοχικού 
κεφαλαίου (προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ονομαστική αξία του ποσοστού). 

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 92
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 θεσπίζει προθεσμία 
εντός της οποίας οι μέτοχοι μπορούν να 
ασκούν το δικαίωμα να προσθέτουν, ή να 
ζητούν από την εταιρεία να προσθέσει, 
σημεία στην ημερήσια διάταξη μιας 
ετήσιας γενικής συνέλευσης. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να ορίζουν μια 
προθεσμία για την άσκηση του 
δικαιώματος κατάθεσης ψηφισμάτων 
σχετικά με σημεία της ημερήσιας διάταξης 
των γενικών συνελεύσεων.
Οι προθεσμίες αυτές λήγουν τουλάχιστον 
επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από τη 
γενική συνέλευση, μη υπολογιζομένης της 
τελευταίας ημέρας της προθεσμίας και της 
ημέρας της γενικής συνέλευσης..

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν την υποβολή σχεδίων ψηφισμάτων ακόμη και κατά τη 
διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Αυτό δεν πρέπει να απαγορευθεί με τη θέσπιση προθεσμίας. 
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Αντιθέτως, η προσθήκη σημείων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να υπόκειται σε μία προθεσμία 
(τουλάχιστον επτά ημερών) προκειμένου να δίδεται στις εταιρείες επαρκής χρόνος για τη 
δημοσίευση της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης και στους μετόχους η δυνατότητα να 
ενημερώνονται για τις πρόσφατες αλλαγές. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα χωρίς όμως να 
υποχρεούνται να θεσπίζουν την ίδια προθεσμία και για την κατάθεση ψηφισμάτων

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 93
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 μετά από την πρόσκληση 
σύγκλησης γενικής συνέλευσης και πριν
από αυτήν, έως την οποία οι μέτοχοι 
μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1(α) και 
(β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα να ζητείται η προσθήκη σημείων στην ημερήσια διάταξη και το δικαίωμα 
υποβολής σχεδίων ψηφισμάτων που σχετίζονται με τη συνέλευση δεν θα πρέπει να υπόκειται σε 
διαφορετικό καθεστώς.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 94
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 προθεσμία 
εντός της οποίας οι μέτοχοι μπορούν να 
ασκήσουν το δικαίωμα να προσθέσουν ή 
να ζητήσουν από την εταιρεία να 
προσθέσει θέματα στην ημερήσια διάταξη 
μιας γενικής συνέλευσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να καθορίσουν προθεσμία 
για την άσκηση του δικαιώματος 
κατάθεσης σχεδίων αποφάσεων για τα 
θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην 
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ημερήσια διάταξη γενικών συνελεύσεων.
Οι προθεσμίες αυτές εκπνέουν τουλάχιστον 
επτά ημερολογιακές ημέρες πριν τη γενική 
συνέλευση, εξαιρουμένης της τελευταίας 
ημέρας της προθεσμίας και της 
ημερομηνίας της γενικής συνέλευσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν την κατάθεση αποφάσεων ακόμα και κατά τη διάρκεια της 
γενικής συνέλευσης, δυνατότητα που πρέπει να διατηρηθεί. Αντιθέτως, η προσθήκη θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη πρέπει να υπόκειται σε προθεσμία, κατά τρόπο που οι εταιρείες να 
μπορούν να δημοσιεύουν την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη και να ενημερώνονται οι 
μέτοχοι.

Η διαφορά μεταξύ μιας τακτικής γενικής συνέλευσης και μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης 
εξηγείται από ένα θέμα του τύπου της πλειοψηφίας.  Η δυνατότητα σύγκλησης εντός "βραχείας 
προθεσμίας" των μετόχων υπό έκτακτες περιστάσεις εμπνέεται από την οδηγία για τη δημόσια 
προσφορά εξαγοράς.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 95
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Α (νέα)

3a. Όταν τα δικαιώματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 έχουν ασκηθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 
όταν η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων 
συνεπάγεται τροποποίηση της 
ανακοίνωσης για σύγκληση της γενικής 
συνέλευσης που έχει ήδη κοινοποιηθεί, η 
εταιρεία, αμέσως μετά την λήξη της 
προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, δημοσιεύει αναθεωρημένη 
ανακοίνωση στον ιστότοπό της, με την 
επιφύλαξη της θέσπισης περαιτέρω 
απαιτήσεων ανακοίνωσης και 
δημοσίευσης στα κράτη μέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται επαρκώς για τυχόν 
αλλαγές πριν από μια γενική συνέλευση. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν 
κράτη μέλη στα οποία το δικαίωμα προσθήκης ενός σημείου στην ημερήσια διάταξη μπορεί να 
ασκηθεί πριν από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, με 
αποτέλεσμα να μην ανακύπτει ανάγκη αναθεώρησης της ημερήσιας διάταξης.

Προκειμένου να αποφευχθούν διπλές αποστολές και να μειωθεί συνεπώς το διοικητικό βάρος, 
οι εταιρείες θα δημοσιεύουν μόνο την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη και τα πρόσθετα 
ψηφίσματα στον ιστότοπό τους, εκτός εάν το εθνικό δίκαιο προβλέπει περαιτέρω απαιτήσεις.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 96
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν:

(α)ότι τα δικαιώματα συμμετοχής σε μια 
γενική συνέλευση και ψηφοφορία σε σχέση 
με οιεσδήποτε μετοχές δεν υπόκεινται σε 
οιαδήποτε απαίτηση κατάθεσης ή 
μεταβίβασης ή καταχώρισης στο όνομα 
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου πριν 
από την γενική συνέλευση· και  

(β) ότι τα δικαιώματα πώλησης ή άλλης 
μορφής μεταβίβασης μετοχών κατά τη 
διάρκεια της περιόδου μεταξύ της 
ημερομηνίας καταγραφής και της γενικής 
συνέλευσης για την οποία αυτή ισχύει, δεν 
υπόκεινται σε κανένα περιορισμό που δεν 
ισχύει εκτός αυτής της χρονικής περιόδου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα βασικά πρακτικά προβλήματα είναι ο ορισμός της ημερομηνίας καταγραφής.  Δεν 
θεωρείται εφικτός ο ορισμός μιας ενιαίας ημερομηνίας καταγραφής για όλα τα κράτη μέλη.  
Ωστόσο, είναι ρεαλιστικό κάθε κράτος μέλος να έχει μια ενιαία ημερομηνία καταγραφής (ή 
τουλάχιστον δύο ημερομηνίες καταγραφής, μία για τις μετοχές στον κομιστή και μία για τις 
ονομαστικές μετοχές, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση στην οποία μία εταιρεία έχει 
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εκδώσει αμφότερα τα είδη μετοχών, θα εφαρμόζεται μόνο μία από τις δύο ημερομηνίες). 

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 97
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. Tο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε 
μία γενική συνέλευση μιας εταιρείας μπορεί 
να υπόκειται στον όρο, το φυσικό πρόσωπο 
ή η νομική οντότητα να είναι μέτοχος της 
σχετικής εταιρεία για κάποια περίοδο πριν 
από την γενική συνέλευση.

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.

Η απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου 
μπορεί να υπόκειται σε απαιτήσεις που είναι 
απαραίτητες προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ταυτότητα του μετόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ύψιστης σημασίας για τους εκδότες να προβλέπεται η εξακρίβωση της ταυτότητας του 
μετόχου πριν από τη γενική συνέλευση. Η νομιμοποίηση ως μέτοχος σε μια συγκεκριμένη 
ημερομηνία δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή αλλά υποχρέωση. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε 
εναρμόνιση στο επίπεδο αυτό. Η τροπολογία 46 της ECON πρέπει να υποστηριχθεί (και όχι η 
τροπολογία 22 της JURI), χωρίς ωστόσο τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης που αρχίζει "Η 
απόδειξη της ιδιότητας".

Η αναφορά σε "αναλογικές" απαιτήσεις πρέπει να διαγραφεί προκειμένου να μην υπάρχουν 
πολλές δικαιολογίες για τη μη αναγνώριση της ταυτότητας του μετόχου.

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 98
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, ή 
επιτρέπουν σε εταιρείες να απαγορεύουν, 
σε μετόχους να μετέχουν σε μία γενική 
συνέλευση και να ψηφίζουν σε συνάρτηση 
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σχετικού εκδότη για κάποια περίοδο πριν 
από την γενική συνέλευση.

με μετοχές που κατέχουν εάν δεν είναι 
μέτοχοι για καθορισμένη περίοδο πριν από 
την γενική συνέλευση ("ημερομηνία 
καταγραφής"). Η ημερομηνία καταγραφής 
μπορεί να διαφέρει για κατόχους μετοχών 
στον κομιστή και κατόχους ονομαστικών 
μετοχών αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπιστεί σε κάθε κράτος μέλος μηχανισμός ημερομηνίας καταγραφής.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 99
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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. Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε 
μία γενική συνέλευση μιας εταιρείας
υπόκειται στον όρο, το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο να είναι μέτοχος της σχετικής 
εταιρείας για κάποια περίοδο πριν από την 
γενική συνέλευση (την "ημερομηνία 
καταγραφής")..

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 συνέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα κοινό σύστημα σε ολόκληρη την ΕΕ - το σύστημα της ημερομηνίας καταγραφής των 
μετόχων - θα έδιδε στους μετόχους δυνατότητα καλύτερου προσανατολισμού μέσα σε ένα 
περίπλοκο σύστημα συμμετοχής σε μια γενική συνέλευση.

Μελλοντικά μπορεί να γίνει τεχνικά δυνατόν να προσδιορίζονται οι μέτοχοι την ημέρα της 
γενικής συνέλευσης, οπότε δεν θα χρειάζεται ημερομηνία καταγραφής.
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Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 100
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. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
διαφορετικές ημερομηνίες καταγραφής για 
εταιρείες που εκδίδουν μετοχές στον 
κομιστή αφενός και για εκείνες που 
εκδίδουν ονομαστικές μετοχές αφετέρου. 
Για κάθε κατηγορία εταιρείας, η 
ημερομηνία καταγραφής θα είναι ίδια 
εντός ενός κράτους μέλους.
Η ελάχιστη διάρκεια μεταξύ της 
ημερομηνίας της ανακοίνωσης της 
σύγκλησης της γενικής συνέλευσης και της 
ημερομηνίας καταγραφής, μη 
συνυπολογιζομένης της ημερομηνίας της 
ανακοίνωσης και της ημερομηνίας 
καταγραφής θα ανέρχεται τουλάχιστον σε:

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

α)  10 ημερολογιακές ημέρες για τις 
ετήσιες γενικές συνελεύσεις· και

(β) 5 ημερολογιακές ημέρες για τις γενικές 
συνελεύσεις εκτός των ετήσιων γενικών 
συνελεύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ενιαία ημερομηνία καταγραφής τόσο για τις ονομαστικές μετοχές όσο και για τις μετοχές 
στον κομιστή θα έθετε σε μειονεκτική θέση τις ονομαστικές μετοχές δεδομένου ότι η 
ημερομηνία καταγραφής τους μπορεί να οργανωθεί ευκολότερα και συνεπώς να είναι πιο κοντά 
στη γενική συνέλευση από την ημερομηνίας καταγραφής για μετοχές στον κομιστή.
Και στις δύο περιπτώσεις η ημερομηνία καταγραφής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στη γενική συνέλευση, απαιτείται δε ένα επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της 
ανακοίνωσης και της ημερομηνίας καταγραφής προκειμένου να δοθεί ιδίως στους θεσμικές 
επενδυτές η δυνατότητα να ανακαλέσουν χρησιδάνειο τίτλων. Το τελευταίο εδάφιο μεταφέρθηκε 
στο άρθρο 16.
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Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 101
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. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι για 
όλες τις εταιρείες θα ισχύει ενιαία 
ημερομηνία καταγραφής· 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.   Το διάστημα μεταξύ της 
ημερομηνίας καταγραφής και της 
ημερομηνίας διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης για την οποία ισχύει δεν 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες.  Κατά την 
εφαρμογή της παρούσας διάταξης 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 
υπολογισμό δε αυτού του αριθμού ημερών
δεν συνυπολογίζονται αυτές οι δύο 
ημερομηνίες.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ένα σύστημα στο οποίο προβλέπονται ιδιαίτερα παρατεταμένες (π.χ. 60 ημέρες) προθεσμίες 
ανακοίνωσης για τις συνελεύσεις, η δεύτερη παράγραφος της προτεινόμενης τροπολογίας θα 
προέβλεπε υπερβολικά μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της 
ημερομηνίας διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
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Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 102
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. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
διαφορετικές ημερομηνίες εγγραφής για τις 
εταιρείες που εκδίδουν μετοχές στον 
κομιστή, αφενός, και για αυτές που 
εκδίδουν ονομαστικές μετοχές, αφετέρου.

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

Η ελάχιστη προθεσμία μεταξύ της 
ημερομηνίας ανακοίνωσης της σύγκλησης 
της γενικής συνέλευσης και της 
ημερομηνίας εγγραφής εξαιρουμένης της 
ημερομηνίας της ανακοίνωσης της 
σύγκλησης και της ημερομηνίας εγγραφής, 
δεν είναι κατώτερη από:

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.

α) 21 ημερολογιακές ημέρες για τις γενικές 
συνελεύσεις, και

β) 5 ημερολογιακές ημέρες για τις 
συνελεύσεις που συγκαλούνται υπό ειδικές 
ή έκτακτες συνθήκες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια μόνη ημερομηνία εγγραφής για τις μετοχές στον κομιστή και τις ονομαστικές μετοχές θα 
ήταν δυσμενής για τις τελευταίες, στο βαθμό που η ημερομηνία εγγραφής τους μπορεί να 
οργανωθεί ευκολότερα και, να είναι εγγύτερη προς την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Το τελευταίο εδάφιο μεταφέρθηκε στο άρθρο 16.

Η διαφορά μεταξύ μιας τακτικής γενικής συνέλευσης και μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης
εξηγείται από το θέμα του είδους της πλειοψηφίας. Η δυνατότητα να προσκληθούν εντός 
"βραχείας προθεσμίας" οι μέτοχοι υπό έκτακτες συνθήκες εμπνέεται από την οδηγία για τη 
δημόσια προσφορά εξαγοράς.  
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Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 103
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. Η ημερομηνία που αναφέρεται στην 
πρώτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2 θα 
καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος για τις 
γενικές συνελεύσεις εταιρειών που έχουν 
την έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος.

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

Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή σε κάθε 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την 
γενική συνέλευση.

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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως γενική αρχή, ο στόχος θα πρέπει να είναι η επιδίωξη εναρμόνισης στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό. Η σχετική ημερομηνία θα πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν εγγύτερα στη γενική 
συνέλευση, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος συμμετοχής πρώην 
μετόχων στη συνέλευση.

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 104
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. Η ημερομηνία που αναφέρεται στην 
πρώτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2 
δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από 30 
ημερολογιακές ημέρες πριν την γενική 
συνέλευση.

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφή την πρόθεση του άρθρου ότι μια εταιρεία θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να προσαρμόσει την ημερομηνία καταγραφής στη συγκεκριμένη κατάστασή της

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 105
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να απαγορεύουν
τη 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 
παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν ερωτήσεις και να καταθέτουν 
ψηφίσματα στη γενική συνέλευση εξ 
αποστάσεως·
(γ) μηχανισμό ψηφοφορίας είτε πριν είτε, 
κατά προτίμηση, κατά τη διάρκεια της 
γενικής συνέλευσης.
Όταν διεξάγεται ψηφοφορία πριν από τη 
γενική συνέλευση, οι εταιρείες 
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα της 
ψηφοφορίας δεν γνωστοποιούνται εκ των 
προτέρων στα διοικητικά, διαχειριστικά 
και εποπτικά όργανα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαχειριστικό και το εποπτικό συμβούλιο δεν πρέπει να έχουν αποκλειστική προηγούμενη 
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γνώση της κατανομής των δοθεισών ψήφων από τους "ψηφοφόρους εξ αποστάσεως". Τα 
αποτελέσματα πρέπει να γνωρίζει είτε εκ των προτέρων ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος (όπως ο 
συμβολαιογράφος) ή οποιοσδήποτε

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 106
ΑΡΘΡΟ 9

Άρθρο 9
Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

διαγράφεται

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί χρηστή εταιρική διακυβέρνηση για τις εταιρείες στην Ευρώπη να απαντούν σε 
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ερωτήσεις που τίθενται σε αυτές από τους μετόχους τους. Πολλοί εκδότες διαθέτουν τμήματα 
σχέσεων με τους επενδυτές που είναι ειδικά αφιερωμένα στο έργο αυτό. Θα ήταν επιζήμιο να 
επιβαρύνεται ο διάλογος μεταξύ μετόχων και εκδοτών με νομικές ρυθμίσεις και γραφειοκρατία. 
Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους εθνικούς κώδικες εταιρικής 
διακυβέρνησης.

Τροπολογία: Hans-Peter Mayer

Τροπολογία 107
ΑΡΘΡΟ 9

Άρθρο 9
Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

διαγράφεται

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

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της νομοθεσίας συνεπάγεται επιβολή ρυθμίσεων μόνον εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο. Οι εκδότες απαντούν ωστόσο σήμερα τις ερωτήσεις από το κύκλο των μετόχων 
τους εκουσίως και με μεγάλη υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των υποχρεώσεων
υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης, ιδίως δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου, οι 
ενδιαφερόμενοι κύκλοι έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες απ' ό,τι στο 
παρελθόν όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες στην κεφαλαιαγορά. Για 
το λόγο αυτό το άρθρο αυτό πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 108
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. Οι μέτοχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να υποβάλουν προφορικές ερωτήσεις στη 
γενική συνέλευση σχετικά με τα σημεία της 
ημερήσιας διάταξης της εν λόγω γενικής 
συνέλευσης. Εφόσον προβλέπεται από την 
εταιρεία, οι μέτοχοι μπορούν να κάνουν 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων για να 
υποβάλλουν ερωτήσεις στη γενική 
συνέλευση. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στους μετόχους να υποβάλλουν 
ερωτήσεις εγγράφως πριν από τη γενική 
συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της γενικής συνέλευσης ως ένα βήμα διαλόγου, οι 
μέτοχοι πρέπει να έχουν πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλλουν προφορικές ερωτήσεις στη γενική 
συνέλευση. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να τους δώσουν το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων 
εγγράφως πριν από τη γενική συνέλευση. Η υποχρέωση πρόβλεψης των δύο δυνατοτήτων 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα συνιστούσε καταχρηστική 
άσκηση του δικαιώματος αυτού και θα ήταν υπερβολικά χρονοβόρος και δαπανηρή για την 
εταιρεία. 

Σε συμφωνία με το άρθρο 8, η λήψη απόφασης για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να 
εναπόκειται στην εταιρεία.
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Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 109
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. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα 
συμμετοχής στη γενική συνέλευσης πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 
ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης προφορικά στη γενική 
συνέλευση και/ή γραπτά ή σε ηλεκτρονική 
μορφή πριν από τη γενική συνέλευση.

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 110
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. Οι μέτοχοι πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις γραπτά ή 
σε ηλεκτρονική μορφή πριν από τη γενική 
συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή στους μετόχους του νομίμου δικαιώματος να υποβάλλουν ερωτήσεις προφορικά στις 
γενικές συνελεύσεις ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά πρακτικά προβλήματα και να 
διαταράξει ενδεχομένως τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Οι εταιρείες αναμένουν την υποβολή 
ερωτήσεων από τους μετόχους, ιδίως κατά τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις τους, ωστόσο θα 
ήταν χρήσιμο να εξειδικευθεί και να διατηρηθεί η προνομία του προέδρου της συνεδρίασης να 
παρακολουθεί τις συζητήσεις και να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή τους.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 111
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι μέτοχοι πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις 
προφορικά στη γενική συνέλευση και/ή 

1. Οι μέτοχοι πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά 
με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 
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γραπτά ή σε ηλεκτρονική μορφή πριν από
τη γενική συνέλευση.

προφορικά κατά τη γενική συνέλευση ή 
γραπτά πριν από τη γενική συνέλευση.
Πρέπει να αποδεικνύουν τη νομιμοποίησή 
τους κατά την ημέρα άσκησης του 
δικαιώματος αυτού. 
Τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίζουν μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία με αναφορά σε 
ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών πριν από 
τη γενική συνέλευση και να προβλέπουν ότι 
οι εταιρείες δεν θα είναι υποχρεωμένες να 
απαντούν σε ερωτήσεις που τους 
υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Or. en

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 112
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. Οι μέτοχοι πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις 
προφορικά στη γενική συνέλευση και 
γραπτά ή σε ηλεκτρονική μορφή πριν από τη 
γενική συνέλευση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η γενική συνέλευση να διατηρήσει τον χαρακτήρα της ως βήμα συζήτησης, οι 
μέτοχοι θα πρέπει πάντοτε να έχουν το δικαίωμα να θέτουν προφορικά ερωτήσεις στη γενική 
συνέλευση.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 113
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. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
μετόχους να υποβάλουν ερωτήσεις 
προφορικά στη γενική συνέλευση και/ή 
γραπτά πριν από τη γενική συνέλευση. Η 
ηλεκτρονική μορφή μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί εάν το επιτρέπουν τα 
καταστατικά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους μετόχους να θέτουν 
προφορικές ερωτήσεις κατά τη γενική συνέλευση και/ή γραπτές ερωτήσεις πριν τη γενική 
συνέλευση, και αυτές μπορούν να διαβιβαστούν με ηλεκτρονικά μέσα. Για την τάξη της γενικής 
συνέλευσης, οι ερωτήσεις πρέπει να συνδέονται με την ημερήσια διάταξη.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 114
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Η εταιρεία πρέπει να απαντά προφορικά 
κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης 
στις ερωτήσεις που της τίθενται από τους 
μετόχους, πριν και κατά τη διάρκεια της 
γενικής συνέλευσης. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν , ή να
επιτρέπουν στην εταιρεία να λάβει μέτρα, 
ώστε να διασφαλίζεται η τάξη της γενικής 
συνέλευσης και η προετοιμασία της και η 
προστασία της εμπιστευτικότητας και των 
επιχειρηματικών συμφερόντων της 
εταιρείας. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
εταιρείες να συγκεντρώνουν ερωτήσεις με 
το ίδιο περιεχόμενο και να απαντούν σε 
αυτές συνολικά.
Μία απάντηση θεωρείται ότι έχει δοθεί αν οι 
σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη διατεθεί 
στον δικτυακό ιστότοπο της εταιρείας με τη 
μορφή «ερωτήσεων και απαντήσεων».
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική συνέλευση είναι το βήμα στο οποίο πρέπει να παρέχονται όλες οι ζητούμενες 
πληροφορίες προκειμένου ο μέτοχος να αποκτά μία σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των 
επιδόσεων της εταιρείας. Συνεπώς, όλες οι προφορικές και γραπτές ερωτήσεις πρέπει να 
απαντώνται προφορικά κατά τη γενική συνέλευση, μπορούν δε να απαντώνται συνολικά εφόσον 
αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Αυτό διασφαλίζει την ικανότητα των εταιρειών να αντιμετωπίσουν 
ένα μεγάλο αριθμό ερωτήσεων διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη 
γενική συνέλευση μπορούν να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 115
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Οι εκδότες πρέπει να λαμβάνουν 
κάθε εύλογο μέτρο για να απαντούν στις 
ερωτήσεις που τους τίθενται από τους 
μετόχους, με την επιφύλαξη των μέτρων που 
μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη, ή που 
επιτρέπουν στους εκδότες να λάβουν, ιδίως 
όσον αφορά τη διακριτική ευχέρεια του 
προέδρου της συνεδρίασης, ώστε να 
διασφαλίζεται η τάξη των γενικών 
συνελεύσεων και η προετοιμασία τους και η 
προστασία της εμπιστευτικότητας και των 
επιχειρηματικών συμφερόντων των εκδοτών
καθώς και η τήρηση κάθε νομικού ή 
ρυθμιστικού περιορισμού. Μία απάντηση 
θεωρείται ότι έχει δοθεί αν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό 
ιστότοπο του εκδότη με τη μορφή 
«ερωτήσεων που υποβάλλονται συχνότερα».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή στους μετόχους του νομικού δικαιώματος να υποβάλλουν ερωτήσεις προφορικά στις 
γενικές συνελεύσεις ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά πρακτικά προβλήματα και να 
διαταράξει ενδεχομένως τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Οι εταιρείες αναμένουν την υποβολή 
ερωτήσεων από τους μετόχους, ιδίως κατά τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις τους, ωστόσο θα 
ήταν χρήσιμο να εξειδικευθεί και να διατηρηθεί η προνομία του προέδρου της συνεδρίασης να 
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παρακολουθεί τις συζητήσεις και να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή τους.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 116
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2. Οι εταιρείες πρέπει να απαντούν στις 
ερωτήσεις που τους τίθενται από τους 
μετόχους, το αργότερο κατά τη γενική 
συνέλευση πριν από την ψηφοφορία. 

Η υποχρέωση να απαντούν ερωτήσεις που 
τίθενται από τους μετόχους υπόκειται στα 
μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη 
μέλη, ή που επιτρέπουν στις εταιρείες να 
λάβουν, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή 
προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών
συνελεύσεων καθώς 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»

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες 
να συγκεντρώνουν ερωτήσεις με το ίδιο 
περιεχόμενο και να απαντούν σε αυτές 
συνολικά. Μία απάντηση θεωρείται ότι έχει 
δοθεί αν οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται στον δικτυακό ιστότοπο της 
εταιρείας με τη μορφή «ερωτήσεων και 
απαντήσεων»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας ορθώς δεν επιβάλλει στους εκδότες να απαντούν στις ερωτήσεις των 
μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση. Πράγματι, η γενική συνέλευση είναι το βήμα στο οποίο 
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. Κατά συνέπεια και προκειμένου να ληφθεί υπόψη το ισχύον 
σύστημα σε όλα τα κράτη μέλη, η οδηγία πρέπει να επιτρέπει στους εκδότες να απαντούν πριν ή 
κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

Επιπλέον, οι εκδότες πρέπει να μπορούν να απαντούν συνολικά σε ερωτήσεις που αφορούν το 
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ίδιο θέμα: αυτό διασφαλίζει ότι οι εκδότες μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο ποσό 
ερωτήσεων.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 117
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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

2 . Η εταιρεία απαντά προφορικά, κατά τη 
γενική συνέλευση στις ερωτήσεις που της 
τίθενται από τους μετόχους, πριν και κατά 
τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να λάβουν, ή 
επιτρέπουν στην εταιρεία να λάβει, μέτρα, 
ώστε να διασφαλίζεται η τάξη της γενικής 
συνέλευσης και η προετοιμασία της καθώς 
και η προστασία της εμπιστευτικότητας και 
των επιχειρηματικών συμφερόντων της 
εταιρείας. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
εταιρείες να ομαδοποιούν τις ερωτήσεις 
που έχουν το ίδιο περιεχόμενο και να 
απαντούν σε όλες μαζί. 

Μία απάντηση θεωρείται ότι έχει δοθεί αν 
οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον 
δικτυακό ιστότοπο του εκδότη με τη 
μορφή «ερωτήσεων που υποβάλλονται 
συχνότερα».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά τη γενική συνέλευση όλες οι πληροφορίες που ζητούνται θα πρέπει να δίδονται κατά 
τρόπο που ο μέτοχος μπορεί να σχηματίσει ακριβή και πλήρη ιδέα των επιδόσεων της εταιρείας. 
Κατά συνέπεια, κάθε προφορική ή γραπτή ερώτηση θα πρέπει να λαμβάνει προφορική 
απάντηση κατά τη γενική συνέλευση. Είναι δυνατόν να δίδεται απάντηση για όλες μαζί στις 
ερωτήσεις που αφορούν το ίδιο θέμα Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να χειρίζονται ένα μεγάλο 
αριθμό ερωτήσεων διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν 
να λάβουν ορθές αποφάσεις.

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 118
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
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2. Οι εκδότες πρέπει να απαντούν στις 
ερωτήσεις που τους τίθενται από τους 
μετόχους, με την επιφύλαξη των μέτρων
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».

2. Η εταιρεία πρέπει να απαντά στις 
ερωτήσεις που της τίθενται από τους 
μετόχους, το αργότερο κατά τη γενική 
συνέλευση πριν την ψηφοφορία. Το 
δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων και η 
υποχρέωση απάντησης υπόκειται στα 
μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη 
μέλη, ή που επιτρέπουν στις εταιρείες να 
λάβουν, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή 
προετοιμασία και η τάξη της γενικής 
συνέλευσης και η προστασία της 
εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών 
συμφερόντων της εταιρείας ή των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να 
απαντά ατομικά σε μια ερώτηση αν οι 
ζητηθείσες πληροφορίες έχουν ήδη 
διατεθεί στον δικτυακό ιστότοπο της 
εταιρείας με τη μορφή «ερωτήσεων και 
απαντήσεων».

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι 
η εταιρεία θα απαντήσει στις ερωτήσεις 
που της έχουν υποβληθεί από ένα μέτοχο ή 
από μετόχους εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος εφόσον ο μέτοχος ή οι 
μέτοχοι κατέχει/κατέχουν το 1% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος υποβολής ερωτήσεων 
στη γενική συνέλευση, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να ορίζουν στην εθνική τους 
νομοθεσία ότι οι εταιρείες μπορούν να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν τόσο 
την ομαλή προετοιμασία όσο και την τάξη της γενικής συνέλευσης.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 119
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις 
μετόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, θα διατίθενται σε όλους τους μετόχους 

διαγράφεται
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μέσω του δικτυακού ιστότοπου του 
εκδότη.

Or. en

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: Bert Doorn

Τροπολογία 120
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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διάλογος μεταξύ μιας εταιρείας και των μετόχων της αποτελεί βασικό στοιχείο της χρηστής 
εταιρικής διακυβέρνησης. Οι εταιρείες απαντούν οικειοθελώς και ατομικά σε ερωτήσεις που 
τους υποβάλλουν οι μέτοχοί τους. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο έχει θεσπίσει 
ένα συνεκτικό πλαίσιο υποχρεώσεων διαφάνειας και κοινοποίησης. Το άρθρο 9 παράγραφος 3 
είναι συνεπώς περιττό και δεν θα δημιουργήσει παρά πρόσθετα γραφειοκρατικά εμπόδια χωρίς 
ούτε να ενισχύει την άμεση επικοινωνία ούτε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις 
των επενδυτών.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 121
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

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

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

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 122
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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή στους μετόχους του νομίμου δικαιώματος να υποβάλλουν ερωτήσεις προφορικά στις 
γενικές συνελεύσεις ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά πρακτικά προβλήματα και να 
διαταράξει ενδεχομένως τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Οι εταιρείες αναμένουν την υποβολή 
ερωτήσεων από τους μετόχους, ιδίως κατά τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις τους, ωστόσο θα 
ήταν χρήσιμο να εξειδικευθεί και να διατηρηθεί η προνομία του προέδρου της συνεδρίασης να 
παρακολουθεί τις συζητήσεις και να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή τους.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 123
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 γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα 
πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση 
να διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να 
ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενικής 
συνέλευση εξ ονόματός του. Ο κάτοχος της 
πληρεξουσιότητας διαθέτει τα ίδια 
δικαιώματα να λαμβάνει το λόγο και να 
υποβάλλει ερωτήσεις στη γενική συνέλευση 
με εκείνα τα οποία διαθέτει ο 
εκπροσωπούμενος μέτοχος. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 

Εκτός από την απαίτηση ότι ο κάτοχος της 
πληρεξουσιότητας πρέπει να διαθέτει 
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δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων στις 
περιπτώσεις όπου:

δικαιοπρακτική ικανότητα, τα κράτη μέλη 
καταργούν κάθε διάταξη νόμου που 
περιορίζει, ή επιτρέπει στις εταιρείες να 
περιορίζουν, τη δυνατότητα των ατόμων 
να επιλεγούν και να οριστούν ως 
πληρεξούσιοι.

(α) έχουν επιχειρηματική, οικογενειακή 
ή άλλη σχέση με τον εκδότη,

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.

(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των 
μετοχών του εκδότη,

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 κάποια γενική 
συνέλευση.

(γ) ανήκουν στη διοίκηση του εκδότη ή 
σε έναν από τους μετόχους πλειοψηφίας.

1β. Εκτός από τους περιορισμούς που 
επιτρέπονται ρητώς στις προηγούμενες 
παραγράφους, 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:

Ένας μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα 
πρόσωπο ώστε να ενεργήσει για 
λογαριασμό του ως πληρεξούσιος σε σχέση 
με μία γενική συνέλευση.

(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 
δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων·
(β) τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
ή να αποκλείουν την άσκηση δικαιωμάτων 
των μετόχων μέσω πληρεξουσίων χωρίς 
ειδική οδηγία ψήφου για κάθε ψήφισμα επί 
του οποίου ο πληρεξούσιος πρόκειται να 
ψηφίσει για λογαριασμό του μετόχου·
(γ) τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
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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 του διοικητικού ή 
διευθυντικού οργάνου του ή οποιουδήποτε 
υπαλλήλου του.
Σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια 
της παρούσας παραγράφου μπορεί 
ειδικότερα να προκύψει όταν ο 
πληρεξούσιος:
(i) διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών 
του εκδότη 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).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άμβλυνση των περιοριστικών εθνικών κανόνων όσον αφορά τον ορισμό εκείνου που η 
οδηγία ορίζει ως "πληρεξούσιο" προκειμένου να ψηφίζει για λογαριασμό των μετόχων είναι 
ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της οδηγίας στην πράξη. Η τροπολογία αυτή εξισορροπεί τις 
εύλογες ανησυχίες όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και τη διατήρηση του δικαιώματος 
επιλογής του μετόχου.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 124
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 γενικής 

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενική 
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συνέλευση για λογαριασμό του. συνέλευση εξ ονόματός του. 

Ο κάτοχος της πληρεξουσιότητας 
δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα να 
λαμβάνει το λόγο, να υποβάλλει ερωτήσεις, 
να καταθέτει ψηφίσματα και να ψηφίζει 
στις γενικές συνελεύσεις, τα οποία ο 
παρέχων την πληρεξουσιότητα μέτοχος θα 
εδικαιούτo να ασκήσει και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του, εφόσον υπάρχουν. 

Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς τα πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση να 
διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς τα πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση να 
διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 
δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων στις 
περιπτώσεις όπου:

Ωστόσο, όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
περιορισμούς στην άσκηση των 
δικαιωμάτων των μετόχων μέσω των 
πληρεξουσίων, οι περιορισμοί αυτοί δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν ό,τι είναι 
απαραίτητο και ανάλογο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις 
συμφερόντων των πληρεξουσίων.
Ειδικότερα, οι περιορισμοί αυτοί 
εφαρμόζονται σε ένα πληρεξούσιο ο 
οποίος:

(α) έχουν επιχειρηματική, οικογενειακή 
ή άλλη σχέση με τον εκδότη,

(α) διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών
της εταιρείας ή αποτελεί μία άλλη 
οντότητα ελεγχόμενη από ένα τέτοιο 
μέτοχο·

(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των 
μετοχών του εκδότη,

(β) είναι μέλος του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή ενός 
μετόχου πλειοψηφίας ή μίας ελεγχόμενης 
οντότητας που αναφέρεται υπό το στοιχείο 
(α)·.

(γ) ανήκουν στη διοίκηση του εκδότη ή 
σε έναν από τους μετόχους πλειοψηφίας.

(γ) διατηρεί οικογενειακή ή επαγγελματική 
σχέση με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται υπό το στοιχείο (β).

Ένας μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα 
πρόσωπο ώστε να ενεργήσει για 
λογαριασμό του ως πληρεξούσιος σε σχέση
με μία γενική συνέλευση.

Η σχέση μεταξύ του μετόχου και του 
πληρεξουσίου δεν επηρεάζει το κύρος των 
πράξεων που διενεργεί ο πληρεξούσιος σε 
σχέση με την εταιρεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ πληρεξουσίων αφενός και μετόχων εταιρειών αφετέρου. Τα κράτη μέλη 
είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις 
αυτές. Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός, αναφέρει ωστόσο ορισμένες σαφείς περιπτώσεις στις 
οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίζουν τα δικαιώματα των πληρεξουσίων.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 125
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 γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. 

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να 
ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει σε μια 
συγκεκριμένη γενική συνέλευση για 
λογαριασμό του, με την επιφύλαξη τυχόν 
αυστηρότερων όρων διορισμού που 
δύνανται να προβλέπουν τα κράτη μέλη. Οι 
προμνημονευθείσες απαιτήσεις 
εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε 
αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο ασκεί στο κράτος μέλος που έχει την 
έδρα της η εταιρεία τα δικαιώματα ψήφου 
ως πληρεξούσιος δυνάμει της ελευθερίας 
εγκατάστασης ή της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών.

Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς τα πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση 
να διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν 
την άσκηση των δικαιωμάτων των 
μετόχων μέσω πληρεξουσίων μόνο στους 
περιορισμούς και στις απαιτήσεις που είναι 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση 
συγκρούσεων συμφερόντων.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 
δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων στις 
περιπτώσεις όπου:

Ο πληρεξούσιος απαιτείται να ψηφίσει στο 
όνομα του μετόχου.

(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 
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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.

Για μια δεδομένη γενική συνέλευση, ένας 
μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα πρόσωπο 
ως πληρεξούσιο για τις μετοχές που 
τηρούνται στον ίδιο λογαριασμό κινητών 
αξιών.

Or. en

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 126
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 γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα 
πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση 
να διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να 
ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 
δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων στις 
περιπτώσεις όπου:

Εκτός από την απαίτηση ότι ο 
πληρεξούσιος πρέπει να διαθέτει 
δικαιοπρακτική ικανότητα, τα κράτη μέλη 
μπορούν να υποβάλλουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων των μετόχων μέσω 
πληρεξουσίων μόνο στους περιορισμούς 
και τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες 
για να αντιμετωπισθούν συγκρούσεις 
συμφερόντων των πληρεξουσίων, υπό τον 
όρο ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι ανάλογες 
προς το στόχο, και, ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν 
απαιτήσεις άλλες από τις ακόλουθες:

(α) έχουν επιχειρηματική, οικογενειακή 
ή άλλη σχέση με τον εκδότη,

(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 
δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων·

(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των 
μετοχών του εκδότη,

(β) τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
ή να αποκλείουν την άσκηση δικαιωμάτων 
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των μετόχων μέσω πληρεξουσίων χωρίς 
ειδική οδηγία ψήφου για κάθε ψήφισμα επί 
του οποίου ο πληρεξούσιος πρόκειται να 
ψηφίσει για λογαριασμό του μετόχου·.

(γ) ανήκουν στη διοίκηση του εκδότη ή 
σε έναν από τους μετόχους πλειοψηφίας.

(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 του διοικητικού ή 
διευθυντικού οργάνου του ή οποιουδήποτε 
υπαλλήλου του.

Ένας μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα 
πρόσωπο ώστε να ενεργήσει για λογαριασμό 
του ως πληρεξούσιος σε σχέση με μία 
γενική συνέλευση.

Ένας μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα 
πρόσωπο ώστε να ενεργήσει για λογαριασμό 
του ως πληρεξούσιος σε σχέση με μία 
γενική συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ρυθμίζουν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων μεταξύ πληρεξουσίων αφενός και μετόχων ή εταιρειών αφετέρου. Τα κράτη μέλη 
είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων 
αυτών.

Τροπολογία: Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Τροπολογία 127
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 γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα 
πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση 
να διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να 
ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 

Ένας κάτοχος πληρεξουσίου δικαιούται να 
ασκεί τα δικαιώματα να λαμβάνει το λόγο, 
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δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων στις 
περιπτώσεις όπου:

να θέτει ερωτήσεις, να καταθέτει 
αποφάσεις και να ψηφίζει κατά τις γενικές 
συνελεύσεις που ο μέτοχος που τον έχει 
ορίσει εδικαιούτο να ασκεί, και ασκεί αυτά 
τα δικαιώματα σύμφωνα με τις οδηγίες 
που έχει δώσει ο μέτοχος ο οποίος τον 
όρισε. 

(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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 έχει μεταφερθεί στην παράγραφο 1, η οποία θα πρέπει να εξετάζει θεμελιώδη 
δικαιώματα ενός κατόχου πληρεξουσίου. Ο ορισμός ενός κατόχου πληρεξουσίου συνεπάγεται 
ότι ο τελευταίος έχει την εξουσία να ενεργεί εξ ονόματος του μετόχου. Ο ορισμός αυτός πρέπει 
να συμπληρώνεται από ειδικές οδηγίες ψήφου. Ο κάτοχος ενός πληρεξουσίου ενεργεί σύμφωνα 
με τις οδηγίες που έχει λάβει από τον μέτοχο ο οποίος τον όρισε.

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 128
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 γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. 

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να 
ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του.

Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς τα πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση να 
διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς την ταυτότητα και τον αριθμό των 
προσώπων που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση να 
διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη Ωστόσο, όταν τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
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διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 
δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων στις 
περιπτώσεις όπου:

περιορισμούς στην άσκηση των 
δικαιωμάτων των μετόχων μέσω των 
πληρεξουσίων, οι περιορισμοί αυτοί δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν ό,τι είναι 
απαραίτητο και ανάλογο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις 
συμφερόντων των πληρεξουσίων.

(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.

Η σχέση μεταξύ του μετόχου και του 
πληρεξουσίου δεν επηρεάζει το κύρος των 
πράξεων που διενεργεί ο πληρεξούσιος σε 
σχέση με την εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας μέτοχος μπορεί να κατέχει μετοχές στην ίδια εταιρεία με διάφορα μέσα, άμεσα και μέσω 
διακριτικών ή συλλογικών επενδυτικών οχημάτων, τα οποία δύνανται να καταλήγουν στο 
διορισμό διαφορετικού πληρεξουσίου. Η διάταξη αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
και πρέπει να διαγραφεί από την πρόταση οδηγίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παραμείνουν αρμόδια να ρυθμίζουν το γενικό ζήτημα των συγκρούσεων συμφερόντων που 
μπορεί να υπερβαίνει την απλή σχέση μεταξύ μετόχου και πληρεξουσίου.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 129
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 γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα 
πρόσωπα που μπορούν να εξουσιοδοτηθούν 
πέρα από την απαίτηση να διαθέτουν 
δικαιοπρακτική ικανότητα.

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να 
ορίζει ένα ή περισσότερα άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ως πληρεξούσιο 
προκειμένου να παραστεί και να ψηφίσει 
στη γενικής συνέλευση για λογαριασμό του. 
Δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ως 
προς τα πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση να 
διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική 
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ευχέρεια να περιορίσουν τα δικαιώματα 
ψήφου των πληρεξουσίων στις περιπτώσεις 
όπου:

ευχέρεια να περιορίσουν τα δικαιώματα 
ψήφου των πληρεξουσίων στις περιπτώσεις 
όπου:

(α) έχουν επιχειρηματική, οικογενειακή 
ή άλλη σχέση με τον εκδότη,

(α) έχουν επιχειρηματική, οικογενειακή 
ή άλλη σχέση με τον εκδότη,

(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των 
μετοχών του εκδότη,

(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των 
μετοχών του εκδότη,

(γ) ανήκουν στη διοίκηση του εκδότη ή 
σε έναν από τους μετόχους πλειοψηφίας.

(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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μέτοχος πρέπει να έχει το δικαίωμα να ορίζει περισσότερους από έναν πληρεξουσίους (με την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες ψηφίζει κάθε 
πληρεξούσιος), και αυτό ενδέχεται να αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα όταν οι συμμετοχές του 
αντιπροσωπεύουν αποκλίνοντα βασικά συμφέροντα των πραγματικών μετόχων. Η διάταξη 
πρέπει να ορίζει ρητά ότι η ψήφος δεν ακυρώνεται όταν ο πληρεξούσιος ψηφίζει αντίθετα προς 
τις οδηγίες του. Το άρθρο 10(3) πρέπει να καθιστά σαφές ότι η εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει 
κατά πόσον ένας πληρεξούσιος έχει λάβει οδηγίες όσον αφορά τη λήψη του λόγου και την 
απάντηση σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 130
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
άρθρου 13, παράγραφος 5, ένας μέτοχος 
μπορεί να ορίζει μόνο έναν πληρεξούσιο 
όσον αφορά μετοχές που κατέχει στον ίδιο 
λογαριασμό τίτλων και σε σχέση με μία 
συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι πολύ αυστηρό να περιορισθεί ο αριθμός των πληρεξουσίων σε ένα μόνο ανά μέτοχο. 
Δεδομένου ότι ένας μέτοχος μπορεί να κατέχει μετοχές της ίδιας εταιρείας σε διαφορετικούς 
λογαριασμούς θα πρέπει να είναι εις θέσιν να ορίζει αριθμό πληρεξουσίων ίσο με τον αριθμό 
των λογαριασμών που κατέχει.

Τροπολογία: Diana Wallis, Sharon Bowles

Τροπολογία 131
ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Β (νέα)

1β. Τα κράτη μέλη δύνανται να 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..

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να αντιμετωπίσουν μία κατάσταση κατά την οποία ο 
ενδιάμεσος δεν έχει ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβε από τον παρέχοντα την 
πληρεξουσιότητα μέτοχο. Συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τη διατήρηση ενός 
φακέλου οδηγιών και την επιβεβαίωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, ότι η ψήφος έχει 
εκτελεσθεί.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 132
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 

2. Ο πληρεξούσιος δεν περιορίζεται ως 
προς τον αριθμό των μετόχων που μπορεί να 
εκπροσωπεί. Ο πληρεξούσιος που κατέχει 
εξουσιοδοτήσεις περισσότερων μετόχων, 
ψηφίζει διαφορετικά για λογαριασμό 
διαφορετικών μετόχων ανάλογα με τις 
οδηγίες ψήφου που του έχουν διαβιβάσει οι 
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ψηφίσματος και/ή να απέχει ανάλογα με τις 
οδηγίες ψήφου που του έχουν διαβιβάσει οι 
μέτοχοι τους οποίους εκπροσωπεί.

μέτοχοι που τον όρισαν, εφόσον υπάρχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση καθιστά σαφές ότι ο πληρεξούσιος δεν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά 
εφόσον κατέχει μετοχές του ιδίου μετόχου τον οποίον εκπροσωπεί. Επιπλέον, η νέα διατύπωση 
λαμβάνει υπόψη ότι μπορεί ενδεχομένως να μην υπάρχουν πάντοτε συγκεκριμένες οδηγίες. Ο 
ορισμός πληρεξουσίου υποδηλώνει ότι στον τελευταίο χορηγήθηκε η εξουσία να ενεργεί εξ 
ονόματος του μετόχου. Ο ορισμός αυτός μπορεί αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται 
από συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 133
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 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.

Η ψήφος ενός πληρεξουσίου δεν μπορεί να 
θεωρηθεί άκυρη επειδή δεν αναποκρίνεται 
στις οδηγίες ψήφου του εξουσιοδοτούντος 
μετόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μέτοχος πρέπει να έχει το δικαίωμα να ορίζει περισσότερους από έναν πληρεξουσίους (με την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες ψηφίζει κάθε 
πληρεξούσιος), και αυτό ενδέχεται να αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα όταν οι συμμετοχές του 
αντιπροσωπεύουν αποκλίνοντα βασικά συμφέροντα των πραγματικών μετόχων. Η διάταξη 
πρέπει να ορίζει ρητά ότι η ψήφος δεν ακυρώνεται όταν ο πληρεξούσιος ψηφίζει αντίθετα προς 
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τις οδηγίες του. Το άρθρο 10(3) πρέπει να καθιστά σαφές ότι η εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει 
κατά πόσον ένας πληρεξούσιος έχει λάβει οδηγίες όσον αφορά τη λήψη του λόγου και την 
απάντηση σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 134
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. Ο πληρεξούσιος διαθέτει τα ίδια 
δικαιώματα να ψηφίσει, 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. 

Οι εκδότες δεν έχουν ευθύνη να 
επαληθεύουν κατά πόσον ο πληρεξούσιος 
ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 
μετόχου κατά τη γενική συνέλευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μέτοχος πρέπει να έχει το δικαίωμα να ορίζει περισσότερους από έναν πληρεξουσίους (με την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες ψηφίζει κάθε 
πληρεξούσιος), και αυτό ενδέχεται να αποτελεί πρακτική αναγκαιότητα όταν οι συμμετοχές του 
αντιπροσωπεύουν αποκλίνοντα βασικά συμφέροντα των πραγματικών μετόχων. Η διάταξη 
πρέπει να ορίζει ρητά ότι η ψήφος δεν ακυρώνεται όταν ο πληρεξούσιος ψηφίζει αντίθετα προς 
τις οδηγίες του. Το άρθρο 10(3) πρέπει να καθιστά σαφές ότι η εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει 
κατά πόσον ένας πληρεξούσιος έχει λάβει οδηγίες όσον αφορά τη λήψη του λόγου και την 
απάντηση σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 135
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ορισμός πληρεξουσίων και η κοινοποίηση 
των ορισμών πληρεξουσίων στην εταιρεία 
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διενεργούνται γραπτώς. Τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν στους μετόχους να ορίσουν 
πληρεξούσιο με ηλεκτρονικά μέσα. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι εταιρείες αποδέχονται την κοινοποίηση 
του ορισμού ταχυδρομικώς ή με 
ηλεκτρονικά μέσα, κατ’ επιλογή του
μετόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πληρεξουσίου πρέπει επίσης να κοινοποιείται στην εταιρεία, ούτως ώστε η τελευταία 
να μπορεί να ελέγχει τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες ο εν λόγω πληρεξούσιος θα 
ενεργεί. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του ορισμού πληρεξουσίων σε διασυνοριακό 
πλαίσιο, ο ορισμός και η κοινοποίησή του πρέπει να μπορούν να πραγματοποιηθούν και με 
ηλεκτρονικά μέσα.

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 136
ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληρεξούσιοι μπορεί να οριστούν και ο 
ορισμός να κοινοποιηθεί στην εταιρεία 
μόνο εγγράφως· επιτρέπουν ωστόσο τόσο ο 
ορισμός όσο και η υποβολή του να 
διενεργηθούν είτε ταχυδρομικώς είτε με 
ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονικά 
μέσα. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
εταιρείες τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα 
ενιαίο μέσο υποβολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ηλεκτρονική υπογραφή γίνεται επίσης δεκτή ως μέσο έγκυρης 
υπογραφής της πληρεξουσιότητας καθώς και πιστοποίησης της υποβολής της.
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Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 137
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

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 αυτό.

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στις εταιρείες να προσφέρουν 
στους μετόχους τους τη δυνατότητα να 
ψηφίσουν ταχυδρομικά πριν από τη γενική 
συνέλευση, τηρουμένων των προϋποθέσεων 
που να είναι απαραίτητες για να 
διασφαλισθεί ο έλεγχος της ταυτότητας των 
μετόχων και οι οποίες πρέπει να είναι 
αναλογικές με το σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ψήφος ταχυδρομικά θα αντικατασταθεί σταδιακά από την ηλεκτρονική ψήφο δεδομένου ότι 
είναι φθηνότερη και ταχύτερη. Συνεπώς τα κράτη μέλη δεν θα υποχρεωθούν να επιτρέψουν στις 
εταιρείες να προσφέρουν τη δυνατότητα αυτή.

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 138
ΑΡΘΡΟ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

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 αυτό

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
εταιρείες να  προσφέρουν στους μετόχους 
τους τη δυνατότητα να ψηφίσουν δι' 
αλληλογραφίας 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 αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση "ταχυδρομικά" φαίνεται να αποσκοπεί στον κλασικό τρόπο αλληλογραφίας. Οι 
εταιρείες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. 
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Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 139
ΑΡΘΡΟ 13

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").

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 
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 για την παροχή 
έγκρισης σε έναν μέτοχο σύμφωνα με την
παράγραφο 1 για να ασκήσει δικαιώματα 
ψήφου ή εντολές 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 
1μπορεί 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 

5. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο περιορίζει 
τον αριθμό των προσώπων τα οποία ο 
μέτοχος μπορεί να ορίσει ως 
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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.

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 ένα τρίτο μέρος που έχει 
ορίσει ένας πελάτης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 13 αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
άτομο που αναγνωρίζεται ως μέτοχος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο είναι διαφορετικό από το 
πρόσωπο που έλαβε την απόφαση να επενδύσει στις μετοχές. Στις περιπτώσεις αυτές ένας και 
μόνο "μέτοχος" μπορεί να αποφασίσει ενεργώντας σε σχέση με μια γενική συνέλευση για 
λογαριασμό ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών επενδυτών. Είναι σημαντικό να μην 
επιβάλλονται στους μετόχους αυτούς περιορισμοί που θα συνιστούσαν διακριτική μεταχείριση 
έναντι των επενδυτών αυτών.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 140
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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, 
βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό ενός άλλου αναγνωρίζεται ως 
μέτοχος.

(α)  Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
στις εταιρείες να απαιτούν ότι πρέπει να 
γνωστοποιείται στην εταιρεία η ταυτότητα 
ενός προσώπου για λογαριασμό του οποίου 
ενεργεί το πρόσωπο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, μαζί με τον αριθμό των 
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει και τις 
οδηγίες ψήφου-
(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 ψηφίζουν βάσει των μετοχών 
που κατέχουν για λογαριασμό ενός άλλου 
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φυσικού ή νομικού προσώπου, υπό τον όρο 
ότι ενήργησαν βάσει των οδηγιών του εν 
λόγω άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Το πρόσωπο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 διατηρεί αρχείο των οδηγιών 
για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών 
ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

1α: Η ταυτότητα πρέπει να γνωστοποιείται. Πρόκειται για ξεχωριστή απαίτηση που πρέπει να 
υφίσταται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι κινητές αξίες διατηρούνται σε ένα συλλογικό 
λογαριασμό. Οι απαιτήσεις κοινοποίησης αποσκοπούν στην παροχή πλήρους διαφάνειας.

1β: Η διάταξη αυτή βασίζεται στην παράγραφο 3 του κειμένου της Επιτροπής και επιβάλλει την 
υποχρέωση ψηφοφορίας υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 έχει λάβει οδηγίες από το πρόσωπο ή την οντότητα για λογαριασμό του οποίου ενεργεί. 
Πρόκειται για υποχρέωση και όχι απλή δυνατότητα. Τίθεται στην αρχή του άρθρου δεδομένου 
ότι αφορά την αρχή της ψηφοφορίας.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 141
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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 επιτρέψει σε 
ένα πρόσωπο που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 να κατέχει μετοχές ενός 
προσώπου για λογαριασμό του οποίου 
ενεργεί σε ένα ομαδικό λογαριασμό με το 
δικό του όνομα, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν οι μετοχές να μην 
καταγράφονται προσωρινά στα ονόματα τω 
προσώπων για λογαριασμό των οποίων
ενεργεί ή να μεταφέρονται σε ατομικούς 
λογαριασμούς προκειμένου να ασκηθούν 
κατά τη γενική συνέλευση τα δικαιώματα 
ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές αυτές, 
υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχει 
στην εταιρεία λεπτομερή παρουσίαση των 
μετόχων που εκπροσωπεί, την ταυτότητά 
τους, τον αριθμό των αντιστοίχων 
δικαιωμάτων ψήφου και τις αντίστοιχες 
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οδηγίες ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια απόλυτη απαγόρευση διαχωρισμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα 
συνδιαλλαγής στην πράξη, όταν οι αγοραπωλησίες τίτλων λαμβάνουν χώρα μετά την παραλαβή 
των οδηγιών ψήφου από τον εκδότη: π.χ. ο εκδότης λαμβάνει από έναν ενδιάμεσο 60 ψήφους 
υπέρ και 40 κατά. Στη συνέχεια λαμβάνει μια ειδοποίηση ότι 20 μετοχές έχουν πωληθεί. Πως 
θα γνωρίζει εάν οι μετοχές αυτές αφορούσαν ψήφους υπέρ ή κατά;

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 142
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

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 ένα πρόσωπο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 ενεργεί για λογαριασμό 
περισσοτέρων του ενός μετόχων, 
εξακολουθεί να ασκεί τα δικαιώματα 
ψήφου σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει 
λάβει, ακόμη και αν αυτό σημαίνει άσκηση 
δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με 
κάποιες από τις μετοχές κατά τρόπο 
διαφορετικό από δικαιώματα ψήφου που 
συνδέονται με άλλες μετοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί να γίνει αναφορά στο πρόσωπο της παραγράφου 1 χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις ή 
συνθήκες. Η υποχρέωση δεν περιορίζεται στην περίπτωση ενός ομαδικού λογαριασμού. Εάν 
προκύψουν οι προϋποθέσεις, η άσκηση αλληλοσυγκρουομένων δικαιωμάτων ψήφου πρέπει να 
αποτελεί υποχρέωση και όχι δυνατότητα.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 143
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν εμποδίζονται να ασκούν 
τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις 

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν εμποδίζονται να ασκούν 
τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις 
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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.

μετοχές που κατέχουν για λογαριασμό 
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, 
εφόσον έχουν λάβει σχετικές οδηγίες από 
αυτό. Ούτε εμποδίζονται να ψηφίζουν σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν 
συμφωνίες για αυτούς να χρησιμοποιούν τη 
διακριτική τους ευχέρεια για να ασκούν 
δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με 
τίτλους που κατέχουν για λογαριασμό ενός 
άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου. Τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 
1, διατηρούν τις οδηγίες που έχουν λάβει για 
περίοδο τουλάχιστον ενός έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί ενδιάμεσοι, όπως διαχειριστές επενδύσεων, κατέχουν σήμερα μετοχές βάσει ρυθμίσεων 
σύμφωνα με τις οποίες διαθέτουν διακριτική ευχέρεια να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου των 
μετοχών. Το σχέδιο της Επιτροπής δεν καθιστά σαφές κατά πόσο αυτό θα πρέπει να αποτραπεί 
ή όχι.

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 144
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

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. Ένα πρόσωπο της παραγράφου 1 δεν 
μπορεί να εμποδίζει το πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου ενεργεί από την 
άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που 
συνδέονται με τις μετοχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει ειδοποιηθεί 
σχετικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τελικός μέτοχος πρέπει πάντοτε να διατηρεί τη δυνατότητα να ψηφίζει, πρέπει ωστόσο να 
υπάρχει νομική βεβαιότητα για τον εκδότη. Η ειδοποίηση είναι γενική έννοια και το αν υπάρχει 
ανάγκη πληρεξουσιότητας πρέπει να ρυθμίζεται συμβατικά.
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Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 145
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

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. Ένα πρόσωπο όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 εξουσιοδοτεί κατόπιν εντολής 
του πελάτη του τον πελάτη αυτό ή 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζεται από 
τον πελάτη αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης (ο οικονομικός μέτοχος) μπορεί να ασκεί τα 
δικαιώματα ψήφου θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί από το νόμιμο μέτοχο που 
διαχειρίζεται τις μετοχές του να του παρέχει πληρεξουσιότητα.

Τροπολογία: Wolf Klinz

Τροπολογία 146
ΑΡΘΡΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 13α
Άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω 

ενδιαμέσων
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο επιτρέπεται ως μέρος μιας συνήθους 
δραστηριότητας και στο πλαίσιο μιας 
συναλλαγής να διατηρεί λογαριασμούς 
τίτλων για λογαριασμό άλλων φυσικών ή 
νομικών προσώπων και το οποίο δεν είναι 
ένα πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 
13, παράγραφος 1 (ο "ενδιάμεσος").
2. Οι ενδιάμεσοι ασκούν δικαιώματα 
ψήφου μόνο στη βάση του γενικού 
συμβατικού πλαισίου μεταξύ ενδιαμέσου 
και πελάτη ή σύμφωνα με συγκεκριμένες 
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οδηγίες του πελάτη για τη σχετική 
ψηφοφορία.
3. Οι ενδιάμεσοι είτε ασκούν δικαιώματα 
ψήφου συνδεδεμένα με μετοχές βάσει 
οδηγιών των πελατών τους ή μεταβιβάζουν 
τις οδηγίες ψήφου σε έναν άλλο ενδιάμεσο 
με τον οποίο κρατούν μετοχές.
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.

Or. en

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 
διάφορες έννομες τάξεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ενδιάμεσοι αυτοί οι οποίοι δεν 
είναι νόμιμοι μέτοχοι, δεν ενεργούν αυθαίρετα, θα πρέπει να μνημονευθεί ρητώς ότι ασκούν 
δικαιώματα ψήφου μόνον εφόσον έχουν λάβει σχετική έγκριση.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 147
ΑΡΘΡΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 13α
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
(α) Οι «ενδιάμεσοι» είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που, στο πλαίσιο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, 
συνάπτουν συμφωνίες («σχετικές 
συμφωνίες») βάσει των οποίων ενεργούν 
ως μέτοχοι ή θεματοφύλακες σε σχέση με 
μετοχές, ή κατέχουν με άλλο τρόπο 
μετοχές, για λογαριασμό άλλων φυσικών ή 
νομικών προσώπων («πελάτες»)· αλλά
(β) τα πρόσωπα αυτά δεν είναι ενδιάμεσοι 
σε σχέση με μετοχές στις οποίες έχουν 
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αποφασίσει να επενδύσουν κεφάλαια που 
παρέχονται από πελάτες.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
σχετική συμφωνία συνάδει με την 
παράγραφο 3 ή την παράγραφο 4.
3. Μια σχετική συμφωνία συνάδει με την 
παρούσα παράγραφο εφόσον προβλέπει 
ότι:
(α) αν ο πελάτης διαβιβάσει στον 
ενδιάμεσο οδηγίες σχετικά με την άσκηση 
των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται 
με τις μετοχές, ο ενδιάμεσος υποχρεούται 
να εξασφαλίζει την τήρηση των οδηγιών 
αυτών· και
(β) αν ο ενδιάμεσος λάβει ανακοίνωση για 
τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, ο 
ενδιάμεσος πρέπει να τη διαβιβάσει στον 
πελάτη ή σύμφωνα με τις οδηγίες του 
πελάτη.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν ότι, 
για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα 
αφότου οι πελάτες διαβίβασαν οδηγίες για 
την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, οι 
ενδιάμεσοι πρέπει να διατηρούν αρχείο των 
οδηγιών και να παρέχουν επιβεβαίωση ότι 
οι οδηγίες τηρήθηκαν ή διαβιβάσθηκαν.
4. Μια σχετική συμφωνία συνάδει με την 
παρούσα παράγραφο αν προβλέπει ότι ο 
πελάτης δεν δικαιούται να δώσει οδηγίες 
για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
5. Τα κράτη διασφαλίζουν ότι, πριν από τη 
σύναψη σχετικών συμφωνιών, οι 
ενδιάμεσοι εξηγούν στους πελάτες αν θα 
μπορούν, και με ποιους τρόπους, να δίνουν 
οδηγίες για την άσκηση δικαιωμάτων 
ψήφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί επενδυτές κατέχουν συμφέροντα σε μετοχές μέσω "αλυσίδας ενδιαμέσων". Στις 
περιπτώσεις αυτές η ικανότητα του επενδυτή να ασκήσει δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με 
τις μετοχές του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο αποτελεσματικές είναι οι επικοινωνίες 
σε όλη την κλίμακα της αλυσίδας. Κάθε άρθρο που αφορά το ζήτημα αυτό πρέπει να 
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διευκολύνει τη διαδικασία αυτή.

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 148
ΑΡΘΡΟ 13 Α (νέο)

Άρθρο 13α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επαγγελματίες ενδιάμεσοι που μπορούν να 
κρατούν μετοχές στο πλαίσιο μιας 
συναλλαγής για λογαριασμό ενός άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου θα πρέπει 
είτε να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που 
συνδέονται με τις μετοχές βάσει οδηγιών 
του εν λόγω φυσικού ή νομικού προσώπου 
(του πελάτη) ή να μεταβιβάζουν τις οδηγίες 
ψήφου σε ένα άλλο επαγγελματία 
ενδιάμεσο με τον οποίο κρατούν μετοχές, 
υπό τον όρο ότι έχουν δοθεί οδηγίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι οι επαγγελματίες ενδιάμεσοι
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Σε διασυνοριακό πλαίσιο μπορεί να 
υφίσταται μια μακριά αλυσίδα ενδιαμέσων. Εξάλλου, διαφορετικές (εθνικές) ρυθμίσεις μπορεί 
να εφαρμόζονται στην αλυσίδα, πράγμα που επηρεάζει το ποιος δικαιούται να ασκήσει τα
δικαιώματα ψήφου. Συνεπώς πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές είναι σε θέση να 
ελέγχουν τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές.

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 149
ΑΡΘΡΟ 14

Άρθρο 14
Καταμέτρηση των ψήφων

διαγράφεται

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

Αιτιολόγηση

Η κατά γράμμα ερμηνεία της διάταξης αυτής θα απαιτούσε ενδεχομένως την "καταμέτρηση των 
ψήφων" προκειμένου αυτές "να ληφθούν υπόψη", πράγμα το οποίο θα δημιουργούσε σημαντικά 
και δυνητικά ανυπέρβλητα πρακτικά προβλήματα δεδομένου ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι 
ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση της χειρός. Οι εταιρείες δεν πρέπει να εξαναγκαστούν για 
το λόγο αυτό να θεσπίζουν ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας που θα δημιουργούσαν 
ενδεχομένως επιπρόσθετες δαπάνες σε αυτές, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία: Jean-Pierre Audy

Τροπολογία 150
ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες 
μετά την πραγματοποίηση της γενικής 
συνέλευσης, ο εκδότης δημοσιεύει στον 
δικτυακό ιστότοπό του τα αποτελέσματα 
των ψηφοφοριών για κάθε ψήφισμα που 
υποβλήθηκε στη γενική συνέλευση.

1. Εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 
γενικής συνέλευσης, η εταιρεία δημοσιεύει 
στον δικτυακό ιστότοπό της τα 
αποτελέσματα των ψηφοφοριών για κάθε 
ψήφισμα που υποβλήθηκε στη γενική 
συνέλευση. Τα αποτελέσματα αυτά 
διατίθενται στο δικτυακό ιστότοπο της 
εταιρείας μέχρι το τέλος ενός χρονικού 
διαστήματος που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια από την ημερομηνία κατά την 
οποία αυτά ήσαν διαθέσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο η οδηγία να θεσπίζει μια προθεσμία για τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων 
των ψηφοφοριών. Μια περίοδος δύο ετών θα ήταν ενδεδειγμένη.

Τροπολογία: Piia-Noora Kauppi

Τροπολογία 151
ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον για κάθε 
ψήφισμα τον αριθμό μετοχών σε σχέση με 

διαγράφεται
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τις οποίες εκφράστηκε ψήφος καθώς και 
τα ποσοστά των ψήφων υπέρ και κατά 
κάθε ψηφίσματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατά γράμμα ερμηνεία της διάταξης αυτής θα απαιτούσε ενδεχομένως την "καταμέτρηση των 
ψήφων" προκειμένου αυτές "να ληφθούν υπόψη", πράγμα το οποίο θα δημιουργούσε σημαντικά 
και δυνητικά ανυπέρβλητα πρακτικά προβλήματα δεδομένου ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι 
ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση της χειρός. Οι εταιρείες δεν πρέπει να εξαναγκαστούν για 
το λόγο αυτό να θεσπίζουν ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας που θα δημιουργούσαν 
ενδεχομένως επιπρόσθετες δαπάνες σε αυτές, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 152
ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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. 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. Για τα ψηφίσματα που 
εγκρίνονται με ψηφοφορία, τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
περιλαμβάνουν για κάθε ψήφισμα τον 
αριθμό των μετοχών σε σχέση με τις 
οποίες εκφράστηκε ψήφος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ψηφοφορίες δι' ανατάσεως της χειρός. Στις περιπτώσεις 
αυτές δεν είναι δυνατόν να γίνει γνωστός ο αριθμός των μετοχών σε σχέση με τις οποίες έλαβε 
χώρα ψηφοφορία, θα ήταν ωστόσο δυνατόν να εξειδικευθεί το ποσοστό των ψήφων υπέρ και 
κατά ενός συγκεκριμένου ψηφίσματος.
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 153
ΑΡΘΡΟ 17 Α (νέο)

Άρθρο 17α
Αναθεώρηση

Η Επιτροπή* υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της 
παρούσας οδηγίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίδεται στην αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των προθεσμιών του 
άρθρου 5 όσον αφορά τη σύγκληση των 
γενικών συνελεύσεων και την ανάγκη 
αναθεώρησής τους.
* Τρία χρόνια μετά την ημερομηνία του 
άρθρου 16

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει συστηματικά τη 
λειτουργία των οδηγιών που εγκρίθηκαν πρόσφατα. Ειδικότερα, οι περίοδοι κοινοποίησης του 
άρθρου 5 πρέπει να επανεξετάζονται υπό το φως των τεχνολογικών εξελίξεων που ενδέχεται να 
καθιστούν δυνατή τη θέσπιση βραχύτερων προθεσμιών.
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