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Voorstel voor een richtlijn betreffende de uitoefening van stemrechten door aandeelhouders 
van ondernemingen die hun statutaire zetel in een lidstaat hebben en waarvan aandelen tot de 
handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 
2004/109/EG

Voorstel voor een richtlijn (COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 46
OVERWEGING 3

Houders van aandelen waaraan stemrechten 
verbonden zijn, moeten deze rechten ook 
kunnen uitoefenen, aangezien deze tot 
uiting komen in de prijs die voor het 
verwerven van de aandelen moet worden 
betaald. Effectieve zeggenschap van de 
aandeelhouders is bovendien een eerste 
vereiste voor een goede corporate 
governance en dient bijgevolg te worden 
vergemakkelijkt en aangemoedigd. Het is 
dan ook noodzakelijk dat maatregelen 
worden genomen met het oog op een 
onderlinge aanpassing van het 
desbetreffende recht van de lidstaten. 
Belemmeringen die aandeelhouders 

Als eigenaars van de onderneming moeten 
zowel houders van aandelen waaraan 
stemrechten verbonden zijn, als houders van 
aandelen waaraan geen stemrechten 
verbonden zijn alle rechten die aan hun 
soort aandelen verbonden zijn ook kunnen 
uitoefenen. Effectieve zeggenschap van de 
aandeelhouders is een eerste vereiste voor 
een goede corporate governance en dient 
bijgevolg te worden vergemakkelijkt en 
aangemoedigd. Het is dan ook noodzakelijk 
dat maatregelen worden genomen met het 
oog op een onderlinge aanpassing van het 
recht van de lidstaten. Belemmeringen die 
aandeelhouders ontmoedigen om te 
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ontmoedigen om te stemmen, bijvoorbeeld 
door de uitoefening van de stemrechten
afhankelijk te stellen van de blokkering van 
de aandelen door de aandeelhouder, dienen 
te worden opgeheven. Deze richtlijn laat 
evenwel de bestaande communautaire 
wetgeving onverlet die betrekking heeft op 
deelnemingsrechten die door instellingen 
voor collectieve belegging worden 
uitgegeven of die door dergelijke 
instellingen worden verworven of van de 
hand worden gedaan.

stemmen, bijvoorbeeld door de uitoefening
van de stemrechten afhankelijk te stellen van 
de blokkering van de aandelen door de 
aandeelhouder, dienen te worden opgeheven. 
Deze richtlijn laat evenwel de bestaande 
communautaire wetgeving onverlet die 
betrekking heeft op deelnemingsrechten die 
door instellingen voor collectieve belegging 
worden uitgegeven of die door dergelijke 
instellingen worden verworven of van de 
hand worden gedaan.

Or. en

Motivering

Aandeelhouders moeten het economisch risico van hun investering dragen. Daarom ook 
moeten zij alle aan hun soort aandelen verbonden rechten kunnen uitoefenen. De richtlijn 
moet niet alleen van toepassing zijn op aandelen waaraan stemrechten zijn verbonden, maar 
op alle soorten aandelen, aangezien deze niet alleen betrekking heeft op stemrechten, maar 
bijvoorbeeld ook op het recht om punten aan de agenda toe te voegen, het recht om resoluties 
in te dienen, enz.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 47
OVERWEGING 3

(3) Houders van aandelen waaraan 
stemrechten verbonden zijn, moeten deze 
rechten ook kunnen uitoefenen, aangezien 
deze tot uiting komen in de prijs die voor 
het verwerven van de aandelen moet 
worden betaald. Effectieve zeggenschap van 
de aandeelhouders is bovendien een eerste 
vereiste voor een goede corporate 
governance en dient bijgevolg te worden 
vergemakkelijkt en aangemoedigd. Het is 
dan ook noodzakelijk dat maatregelen 
worden genomen met het oog op een 
onderlinge aanpassing van het 
desbetreffende recht van de lidstaten. 
Belemmeringen die aandeelhouders 
ontmoedigen om te stemmen, bijvoorbeeld 
door de uitoefening van de stemrechten

(3) Als eigenaars van de onderneming 
moeten aandeelhouders alle rechten die 
aan de aandelen verbonden zijn, kunnen 
uitoefenen en de uitoefening van deze 
rechten kunnen controleren, als zij deze 
hebben moeten delegeren hetzij via een 
geregistreerde tussenpersoon hetzij via een 
volmachthouder. Effectieve zeggenschap 
van de aandeelhouders is een eerste vereiste 
voor een goede corporate governance en 
dient bijgevolg te worden vergemakkelijkt 
en aangemoedigd. Het is dan ook 
noodzakelijk dat maatregelen worden 
genomen met het oog op een onderlinge 
aanpassing van het desbetreffende recht van 
de lidstaten. Belemmeringen die 
aandeelhouders ontmoedigen om te 
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afhankelijk te stellen van de blokkering van 
de aandelen door de aandeelhouder, dienen 
te worden opgeheven. Deze richtlijn laat 
evenwel de bestaande communautaire 
wetgeving onverlet die betrekking heeft op 
deelnemingsrechten die door instellingen 
voor collectieve belegging worden 
uitgegeven of die door dergelijke 
instellingen worden verworven of van de 
hand worden gedaan.

stemmen, bijvoorbeeld door de uitoefening 
van de stemrechten afhankelijk te stellen van 
de blokkering van de aandelen door de 
aandeelhouder, dienen te worden opgeheven. 
Deze richtlijn laat evenwel de bestaande 
communautaire wetgeving onverlet die 
betrekking heeft op deelnemingsrechten die 
door instellingen voor collectieve belegging 
worden uitgegeven of die door dergelijke 
instellingen worden verworven of van de 
hand worden gedaan.

Met het oog hierop is het ook een vereiste 
dat voor de lidstaten de mogelijkheid 
behouden blijft om op proportionele wijze 
de verzameling van volmachten door 
rechtspersonen te regelen, de 
geldigheidsduur van volmachten te 
beperken en het gebruik ervan uit te 
sluiten, als zij niet ondertekend zijn en 
vergezeld gaan van instructies van de 
aandeelhouder die het financiële risico van 
de investering draagt. 

Or. fr

Motivering

De aandeelhouders dragen het economische risico van hun investering. Zij moeten dus alle 
rechten kunnen uitoefenen die aan hun aandelen verbonden zijn.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 48
OVERWEGING 5 BIS (nieuw)

(5 bis) De jaarlijkse algemene vergadering 
van de onderneming is elk jaar de 
belangrijkste gelegenheid voor de raad van 
bestuur om tegenover de aandeelhouders 
rekenschap af te leggen over zijn prestaties 
met betrekking tot het beheer van de 
onderneming. Een en ander moet worden 
weerspiegeld in het karakter en het verloop 
van die vergadering, waar aandeelhouders 
de gelegenheid moeten krijgen kwesties in 
verband met de corporate governance aan 



PE 378.495v04-00 4/82 AM\631042NL.doc

NL

de orde te stellen. Van een dergelijke 
gelegenheid dient geen sprake te zijn op 
andere algemene vergaderingen waartoe 
door de onderneming wordt opgeroepen, 
die normaliter vereist zijn om de 
noodzakelijke instemming van de 
aandeelhouders te verkrijgen voor aspecten 
van een specifieke transactie of 
financiering en waarop een ruimere 
behandeling van de bezorgdheden van de 
aandeelhouders waarschijnlijk niet 
wenselijk is. Een minderheid van 
aandeelhouders moet de mogelijkheid
hebben een algemene vergadering te 
vorderen, als de bezorgdheden van dien 
aard zijn dat in de periode tussen jaarlijkse 
algemene vergaderingen een algemene 
vergadering nodig wordt geacht. 

Or. en

Motivering

Om het belangrijke onderscheid duidelijk te maken tussen de jaarlijkse algemene vergadering 
van een onderneming en andere algemene vergaderingen (buitengewone algemene 
vergaderingen) en het verschillende doel dat de twee typen vergaderingen dienen.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 49
OVERWEGING 6

(6) Aandeelhouders dienen in staat te zijn op 
de aandeelhoudersvergadering of van 
tevoren met kennis van zaken te stemmen, 
ongeacht waar zij verblijven. Alle 
aandeelhouders dienen derhalve genoeg tijd 
te hebben om de documenten te bestuderen 
die aan de algemene vergadering zullen 
worden voorgelegd, alsook om uit te maken 
hoe zij de aan hun aandelen verbonden 
stemmen zullen uitbrengen. Te dien einde is 
het noodzakelijk dat de algemene 
vergadering ver genoeg van tevoren wordt 
aangekondigd en dat aan de aandeelhouders 
tijdig alle informatie wordt verstrekt die ter 

(6) Aandeelhouders dienen in staat te zijn op 
de aandeelhoudersvergadering of van 
tevoren met kennis van zaken te stemmen, 
ongeacht waar zij verblijven. Alle 
aandeelhouders dienen derhalve genoeg tijd 
te hebben om de documenten te bestuderen 
die aan de algemene vergadering zullen 
worden voorgelegd, alsook om uit te maken 
hoe zij de aan hun aandelen verbonden 
stemmen zullen uitbrengen. Te dien einde is 
het noodzakelijk dat de algemene 
vergadering ver genoeg van tevoren wordt 
aangekondigd en dat aan de aandeelhouders 
tijdig alle informatie wordt verstrekt die ter 
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goedkeuring aan de algemene vergadering 
zal worden voorgelegd. Aandeelhouders 
dienen in beginsel eveneens over de 
mogelijkheid te beschikken punten aan de 
agenda van de vergadering toe te voegen, 
resoluties in te dienen en vragen te stellen 
die met punten op de agenda verband 
houden. De door de moderne technologieën 
geboden mogelijkheden om informatie 
onmiddellijk beschikbaar te stellen en 
toegankelijk te maken, dienen te worden 
benut, ook om informatie over de resultaten 
van de stemming beschikbaar te stellen 
nadat de algemene vergadering heeft 
plaatsgevonden.

goedkeuring aan de algemene vergadering 
zal worden voorgelegd. Aandeelhouders 
dienen in beginsel eveneens over de 
mogelijkheid te beschikken punten aan de 
agenda van de vergadering toe te voegen, 
resoluties in te dienen en vragen te stellen 
die met punten op de agenda verband 
houden. De regels betreffende illegaal en 
lasterlijk materiaal en het recht van de 
onderneming om te weigeren dergelijk 
materiaal te verspreiden, gelden onverkort. 
Alle wettelijke of administratieve 
beperkingen moeten in acht worden 
genomen, wanneer ondernemingen vragen 
van aandeelhouders beantwoorden. De 
door de moderne technologieën geboden 
mogelijkheden om informatie onmiddellijk 
beschikbaar te stellen en toegankelijk te 
maken, dienen te worden benut, ook om 
informatie over de resultaten van de 
stemming beschikbaar te stellen nadat de 
algemene vergadering heeft plaatsgevonden.

Or. en

Motivering

Er is geen reden waarom deze richtlijn het recht van een bedrijf moet aantasten om te 
weigeren illegaal of lasterlijk materiaal te verspreiden.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 50
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) Voor een goede corporate 
governance is een soepel en doeltreffend 
proces voor het stemmen bij volmacht 
noodzakelijk. Bestaande beperkingen en 
formaliteiten die stemmen bij volmacht 
omslachtig en duur maken, dienen te 
worden afgeschaft. Voor een goede 
corporate governance moeten er ook goede 
beveiligingen komen tegen mogelijk 
misbruik van stemmen bij volmacht. De 
volmachthouder dient derhalve te worden 
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gehouden aan het naleven van instructies 
die hij van de aandeelhouder heeft 
gekregen. Verder kunnen maatregelen 
tegen mogelijk misbruik in het bijzonder 
bestaan in regelingen die de lidstaten 
uitvaardigen ter regulering van het gedrag 
van personen die actief volmachten 
verzamelen of daadwerkelijk meer dan een 
bepaald, beduidend aantal volmachten 
hebben verzameld.

Or. en

Motivering

Het is aan te raden deze extra overweging die het Voorzitterschap in zijn laatste 
compromistekst voorstelt, over te nemen. De lidstaten moeten namelijk maatregelen kunnen 
vaststellen om de activiteiten van personen die actief volmachten verzamelen, te regelen, 
teneinde misbruik te voorkomen. 

De laatste zin van het compromisvoorstel is evenwel behoorlijk onduidelijk en heeft geen 
toegevoegde waarde. De lidstaten moeten adequate regels en sancties kunnen vaststellen.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 51
OVERWEGING 7

(7) Aandeelhouders dienen een keuze te 
kunnen maken uit eenvoudige 
mogelijkheden om hun stem uit te brengen 
zonder dat zij de aandeelhoudersvergadering 
bijwonen. Stemmen zonder de algemene 
vergadering persoonlijk bij te wonen, mag 
niet aan andere beperkingen onderworpen 
zijn dan die welke noodzakelijk zijn voor de 
verificatie van de identiteit en de veiligheid 
van de communicatie. Bestaande 
beperkingen en administratieve formaliteiten 
die stemmen op afstand of bij volmacht 
omslachtig en duur maken, dienen te worden 
afgeschaft.

(7) Aandeelhouders dienen een keuze te 
kunnen maken uit eenvoudige 
mogelijkheden om hun stem uit te brengen 
zonder dat zij de aandeelhoudersvergadering 
bijwonen. Stemmen zonder de algemene 
vergadering persoonlijk bij te wonen, mag 
niet aan andere beperkingen onderworpen 
zijn dan die welke noodzakelijk zijn voor de 
verificatie van de identiteit en de veiligheid 
van de communicatie. Bestaande 
beperkingen en administratieve formaliteiten 
die stemmen op afstand of bij volmacht 
omslachtig en duur maken, dienen te worden 
afgeschaft. Hoewel een volmachthouder 
gehouden is alle ontvangen instructies op te 
volgen, mogen uitgebrachte stemmen of 
door de onderneming genomen besluiten 
niet op grond van deze richtlijn nietig 
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worden verklaard, als een volmachthouder 
niet volgens de instructies stemt. Evenmin 
mag deze richtlijn nationale wetgeving of 
contractuele afspraken in de weg staan 
waarbij een volmachthouder of 
tussenpersoon discretionaire bevoegdheid 
krijgt met betrekking tot de stemmen die hij 
in de algemene vergadering uitbrengt. 

Or. en

Motivering

Deze bepalingen van de richtlijn mogen er niet toe leiden dat besluiten die ondernemingen op 
hun algemene vergadering hebben genomen, worden aangevochten op grond van het feit dat 
een volmachthouder niet volgens de instructies heeft gestemd. De nationale wetgeving blijft 
bepalen wat de wettelijke gevolgen van een dergelijk optreden zijn. Regelingen waarbij de 
aandeelhouder of klant of een tussenpersoon de volmachthouder of tussenpersoon toestaat 
discretionair te stemmen, moeten mogelijk blijven.

Amendement ingediend door Diana Wallis en Sharon Bowles

Amendement 52
OVERWEGING 7

(7) Aandeelhouders dienen een keuze te 
kunnen maken uit eenvoudige 
mogelijkheden om hun stem uit te brengen 
zonder dat zij de 
aandeelhoudersvergadering bijwonen. 
Stemmen zonder de algemene vergadering 
persoonlijk bij te wonen, mag niet aan 
andere beperkingen onderworpen zijn dan 
die welke noodzakelijk zijn voor de 
verificatie van de identiteit en de veiligheid 
van de communicatie. Bestaande 
beperkingen en administratieve formaliteiten 
die stemmen op afstand of bij volmacht 
omslachtig en duur maken, dienen te worden 
afgeschaft.

(7) Aandeelhouders dienen een keuze te 
kunnen maken uit eenvoudige 
mogelijkheden om hun stem uit te brengen 
zonder dat zij de algemene vergadering
bijwonen. Stemmen zonder de algemene 
vergadering persoonlijk bij te wonen, mag 
niet aan andere beperkingen onderworpen 
zijn dan die welke noodzakelijk zijn voor de 
verificatie van de identiteit en de veiligheid 
van de communicatie. Bestaande 
beperkingen en administratieve formaliteiten 
die stemmen per brief, langs elektronische 
weg of bij volmacht omslachtig en duur 
maken, dienen te worden afgeschaft.

Or. en

Motivering

De term "op afstand" komt niet in de richtlijn voor en dient derhalve te worden vervangen 
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door een opsomming van de concrete mogelijkheden om te stemmen zonder de algemene 
vergadering bij te wonen.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 53
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Voor het vaststellen van de 
resultaten van de stemming moeten 
methoden worden gebruikt die alle 
stemintenties van de aandeelhouders zo 
nauwkeurig mogelijk weerspiegelen, en de 
resultaten moeten na de algemene 
vergadering transparant  worden gemaakt, 
op zijn minst via de website van de 
onderneming. Zulke maatregelen mogen 
geen afbreuk doen aan wetgeving in de 
lidstaten volgens welke op  algemene 
vergaderingen van ondernemingen bij 
handopsteken mag worden gestemd.   

Or. en

Motivering

De eerste zin geeft de voorlopige tekst van de Raad weer. De laatste zin is bedoeld om ervoor 
te zorgen dat de mogelijkheid blijft bestaan dat op algemene vergaderingen van 
ondernemingen bij handopsteken kan worden gestemd. Dit komt niet naar voren in het 
Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Diana Wallis en Sharon Bowles

Amendement 54
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Hoewel een volmachthouder 
gehouden is alle ontvangen instructies op te 
volgen, mogen uitgebrachte stemmen of 
door de onderneming genomen besluiten 
niet op grond van deze richtlijn nietig 
worden verklaard, als een volmachthouder 
niet volgens de instructies stemt. Evenmin 
mag deze richtlijn nationale wetgeving of 
contractuele afspraken in de weg staan 
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waarbij een volmachthouder of 
tussenpersoon discretionaire bevoegdheid 
krijgt met betrekking tot de stemmen die hij 
in de algemene vergadering uitbrengt. 

Or. en

Motivering

Wanneer een volmachthouder zich bij de stemming niet heeft gehouden aan de instructies, is 
het aan de aandeelhouder juridische stappen te ondernemen; de uitslag van de stemming 
wordt evenwel (om redenen van rechtszekerheid) niet nietig verklaard.

Een aandeelhouder kan het wenselijk achten de volmachthouder of tussenpersoon 
discretionaire stembevoegdheid te geven naargelang van bijvoorbeeld in de vergadering 
afgelegde verklaringen. Duidelijk dient naar voren te komen dat deze richtlijn hiervoor geen 
belemmering vormt. 

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 55
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Een volmachthouder dient 
gerechtigd te zijn dezelfde rechten uit te
oefenen als die welke  de aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouder 
gerechtigd zou zijn uit te oefenen. De 
aanwijzing van een vertegenwoordiger 
houdt in dat de persoon met een volmacht 
namens de aandeelhouder mag optreden. 
De volmacht dient vergezeld te gaan van 
specifieke steminstructies van de 
vertegenwoordigde aandeelhouder. 
Volmachthouders dienen altijd 
overeenkomstig deze instructies te 
handelen. 

Or. fr

Motivering

Om de democratie onder de aandeelhouders te bevorderen, is het van belang dat de 
aandeelhouder in de volmacht die hij zijn vertegenwoordiger geeft, actief is via de instructies 
die hij geeft, en dat de vertegenwoordiger de instructies van de aandeelhouder opvolgt, 
aangezien laatstgenoemde het financiële risico draagt.
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Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 56
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Voor een goede corporate 
governance is een soepel en doeltreffend 
proces voor het stemmen bij volmacht 
noodzakelijk. Bestaande beperkingen en 
formaliteiten die stemmen bij volmacht 
omslachtig en duur maken, dienen te 
worden afgeschaft. Voor een goede 
corporate governance moeten er ook goede 
beveiligingen komen tegen mogelijk 
misbruik van stemmen bij volmacht. De 
volmachthouder dient derhalve te worden 
gehouden aan het naleven van instructies 
die hij van de aandeelhouder heeft 
gekregen en de lidstaten moeten adequate 
maatregelen kunnen nemen, om te 
garanderen dat de volmachthouder geen 
andere belangen dient dan die van de 
aandeelhouder, ongeacht de oorzaak van 
het belangenconflict. Verder kunnen 
maatregelen tegen mogelijk misbruik in het 
bijzonder bestaan in regelingen die de 
lidstaten uitvaardigen ter regulering van 
het gedrag van personen die actief 
volmachten verzamelen of daadwerkelijk 
meer dan een bepaald, beduidend aantal 
volmachten hebben verzameld. Deze 
richtlijn laat door de lidstaten aan 
dergelijke personen opgelegde regels of 
sancties onverlet. 

Or. fr

Motivering

Overgenomen van de Raadstekst.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 57
OVERWEGING 7 BIS (nieuw)
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(7 bis) Voor een goede corporate 
governance is een soepel en doeltreffend 
proces voor het stemmen bij volmacht 
noodzakelijk. Bestaande beperkingen en 
formaliteiten die stemmen bij volmacht 
omslachtig en duur maken, dienen te 
worden afgeschaft. Voor een goede 
corporate governance moeten er ook goede 
beveiligingen komen tegen mogelijk
misbruik van stemmen bij volmacht. De 
volmachthouder dient derhalve te worden 
gehouden aan het naleven van instructies 
die hij van de aandeelhouder heeft 
gekregen. Verder kunnen maatregelen 
tegen mogelijk misbruik in het bijzonder 
bestaan in regelingen die de lidstaten 
uitvaardigen ter regulering van het gedrag 
van personen die actief volmachten 
verzamelen of daadwerkelijk meer dan een 
bepaald, beduidend aantal volmachten 
hebben verzameld. Volmachthouders 
dienen gerechtigd te zijn dezelfde rechten 
uit te oefenen als die welke de aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouder 
gerechtigd zou zijn uit te oefenen. De 
aanwijzing van een volmachthouder houdt 
in dat de volmachthouder gemachtigd is in 
naam van de aandeelhouder op te treden. 
De aanwijzing kan, maar hoeft niet 
vergezeld te gaan van specifieke 
(stem)instructies door de volmachtgevende 
aandeelhouder.

Or. en

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 58
ARTIKEL 1, LID 1

1. Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor 
de uitoefening van stemrechten in algemene 
vergaderingen van uitgevende instellingen 
die hun statutaire zetel in een lidstaat 
hebben en waarvan aandelen tot de handel 
op een gereglementeerde markt zijn 

1. Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor 
de uitoefening van aandeelhoudersrechten 
met betrekking tot algemene vergaderingen 
van ondernemingen die zijn gevestigd in 
een lidstaat en waarvan aandelen tot de 
handel op een gereglementeerde markt in 
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toegelaten. een lidstaat zijn toegelaten.

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
coöperaties.

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn betreft niet alleen aan aandelen verbonden stemrechten, maar ook 
specifieke aandeelhoudersrechten met betrekking tot algemene vergaderingen, zoals het recht 
punten aan de agenda toe te voegen.

De term "statutaire zetel" heeft in het Verenigd Koninkrijk en Ierland een technische 
betekenis, maar in andere lidstaten mogelijkerwijs niet; vandaar dat deze term vervangen 
moet worden door een verwijzing naar de lidstaat van vestiging.

Daarnaast moet worden verduidelijkt dat de gereglementeerde markt waar de aandelen tot de 
handel zijn toegelaten, in een lidstaat van de Europese Unie ligt.

Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 59
ARTIKEL 1, LID 2, INLEIDENDE FORMULE

2. De lidstaten mogen de volgende 
uitgevende instellingen van de toepassing 
van deze richtlijn vrijstellen:

2. De lidstaten stellen de volgende 
uitgevende instellingen van de toepassing 
van deze richtlijn vrij:

Or. en

Motivering

Alhoewel besloten is om instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) uit te 
sluiten, dient dit niet aan de beoordeling van de lidstaten te worden overgelaten. Op grond 
van de beginselen van risicospreiding en aangezien er geen redenen zijn voor controle voor 
wat betreft een icbe als investeringsinstrument komt de icbe voldoende en permanent in 
aanmerking voor een uitzondering. Deze redenering is mutatis mutandis van toepassing op 
niet-icbe's. 

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 60
ARTIKEL 2, LETTER C)

c) "aandeelhouder": elke natuurlijke c) "aandeelhouder": de natuurlijke of 
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persoon, dan wel publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke rechtspersoon die houder 
is,

rechtspersoon die op grond van het 
toepasselijke recht gerechtigd is ten 
aanzien van de onderneming de aan de 
aandelen verbonden rechten uit te oefenen;

i) in eigen naam en voor eigen rekening, 
van aandelen van de uitgevende instelling;
ii) in eigen naam maar voor rekening van 
een andere natuurlijke of rechtspersoon, 
van aandelen van de uitgevende instelling;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om ervoor te zorgen dat uitsluitend de persoon die 
alle rechten heeft als aandeelhouder wordt beschouwd. Bijgevolg worden zowel de 
"wettelijke" aandeelhouder en de "economische" aandeelhouder of "ultieme belegger" 
uitgesloten; zij komen evenwel later in artikel 13 ter sprake. Indien zij in de definities worden 
opgenomen, zou er sprake zijn van overlappingen en zou meer dan een persoon aanspraak 
kunnen maken op het recht op toelating, enz.

Amendement ingediend door Diana Wallis en Sharon Bowles

Amendement 61
ARTIKEL 2, LETTER C)

c) "aandeelhouder": elke natuurlijke 
persoon, dan wel publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke rechtspersoon die houder 
is,

c) "aandeelhouder": de natuurlijke of 
rechtspersoon die krachtens de toepasbare 
wetgeving erkend is als aandeelhouder;

i) in eigen naam en voor eigen rekening, 
van aandelen van de uitgevende instelling;
ii) in eigen naam maar voor rekening van 
een andere natuurlijke of rechtspersoon, 
van aandelen van de uitgevende instelling;

Or. en

Motivering

De definitie van aandeelhouder verschilt sterk van lidstaat tot lidstaat. De voorgestelde 
wijziging stelt de lidstaten in de gelegenheid hun eigen systeem van eigendom van aandelen te 
handhaven en introduceert geen nieuwe vereisten die van invloed zouden kunnen zijn op de 
nationale definities van aandeelhouder.
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Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 62
ARTIKEL 2, LETTER E)

e) "volmacht": door een aandeelhouder aan 
een natuurlijke of rechtspersoon verleende 
machtiging om sommige of alle rechten van 
die aandeelhouder in de algemene 
vergadering in zijn naam en voor zijn 
rekening uit te oefenen;

e) "volmacht": door een aandeelhouder aan 
een natuurlijke of rechtspersoon verleende 
machtiging om sommige of alle rechten van 
die aandeelhouder in de algemene 
vergadering in naam van de aandeelhouder 
uit te oefenen;

Or. en

Motivering

Het gewijzigde artikel 13, lid 5 verplicht wettige aandeelhouders om hun cliënten op verzoek 
een volmacht te verlenen. In dit geval oefent de cliënt de volmachtrechten uit in naam van de 
wettige aandeelhouder, maar voor zijn  eigen rekening. Om deze mogelijkheid op te nemen, 
moet "en voor zijn rekening" worden geschrapt.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 63
ARTIKEL 2, LETTER E)

e) "volmacht": door een aandeelhouder aan 
een natuurlijke of rechtspersoon verleende 
machtiging om sommige of alle rechten van 
die aandeelhouder in de algemene 
vergadering in zijn naam en voor zijn 
rekening uit te oefenen;

e) "volmacht": door een aandeelhouder aan 
een natuurlijke of rechtspersoon verleende 
machtiging om sommige of alle rechten van 
die aandeelhouder in een algemene 
vergadering in zijn naam uit te oefenen;

Or. fr

Motivering

In het gewijzigde artikel 13, lid 5 worden de wettelijke aandeelhouders verplicht op verzoek 
een volmacht aan hun klanten te geven. In dit geval oefent de klant de rechten waarvoor een 
volmacht is gegeven niet uit namens de wettelijke aandeelhouder, maar voor zijn eigen 
rekening. Om deze mogelijkheid op te nemen, moeten de woorden "en voor zijn rekening" 
worden geschrapt. 
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Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 64
ARITKEL 3

De lidstaten mogen uitgevende instellingen 
waarvan de statutaire zetel op hun 
grondgebied gelegen is, strengere 
verplichtingen dan die uit hoofde van deze 
richtlijn opleggen.

De lidstaten mogen met het oog op het 
vergemakkelijken van de uitoefening van 
aandeelhoudersrechten strengere of 
aanvullende verplichtingen vaststellen dan 
die bij deze richtlijn zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn stoelt op een benadering van minimumharmonisatie en beoogt de 
uitoefening van aandeelhoudersrechten te vergemakkelijken. Hiertoe kunnen in een 
grensoverschrijdende context niet alleen voor ondernemingen, maar ook voor andere 
natuurlijke en rechtspersonen (zoals tussenpersonen) die bij de uitoefening van 
aandeelhoudersrechten betrokken zijn strengere, maar ook aanvullende nationale 
verplichtingen worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 65
ARITKEL 3

De lidstaten mogen uitgevende instellingen 
waarvan de statutaire zetel op hun 
grondgebied gelegen is, strengere
verplichtingen dan die uit hoofde van deze 
richtlijn opleggen.

Deze richtlijn belet de lidstaten niet de 
ondernemingen verdere verplichtingen op te
leggen of op andere wijze verdere 
maatregelen te nemen om het de 
aandeelhouders gemakkelijker te maken de 
in deze richtlijn genoemde rechten uit te 
oefenen.

Or. en

Motivering

Het doel van artikel 3 is duidelijk te maken dat met de richtlijn eigenlijk een minimum-
harmonisatie wordt beoogd. Dit betekent dat het de lidstaten vrijstaat verder te gaan dan de 
richtlijn bij het vaststellen van wetgeving ter vergemakkelijking van de uitoefening van 
aandeelhoudersrechten. 



PE 378.495v04-00 16/82 AM\631042NL.doc

NL

Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 66
ARITKEL 3

De lidstaten mogen uitgevende instellingen 
waarvan de statutaire zetel op hun 
grondgebied gelegen is, strengere 
verplichtingen dan die uit hoofde van deze 
richtlijn opleggen.

De lidstaten mogen ondernemingen alsook 
natuurlijke of rechtspersonen die in naam 
van een aandeelhouder optreden strengere 
verplichtingen dan die uit hoofde van deze 
richtlijn opleggen. Voornoemde 
verplichtingen zijn ook van toepassing op  
buitenlandse entiteiten die via vrijheid van 
vestiging of vrijheid van dienstverlening 
opereren.

Or. en

Motivering

Het moet de lidstaten in het kader van de richtlijn zijn toegestaan strengere verplichtingen op 
te leggen aan ondernemingen en personen die namens een aandeelhouder optreden. Het is 
inderdaad noodzakelijk de lidstaten met name de mogelijkheid te bieden specifieke 
verplichtingen op te leggen voor wat betreft de traceerbaarheid van steminstructies en 
transparantie. Bovendien moet het de lidstaten worden toegestaan deze strengere 
verplichtingen op te leggen aan buitenlandse entitieten die in een lidstaat via vrijheid van 
vestiging of vrijheid van dienstverlening opereren.

Amendement ingediend door Hans-Peter Mayer

Amendement 67
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
bewaarinstellingen die de aandelen in 
beheer hebben, voor wat betreft aandelen 
op naam, worden verplicht in het bezit te 
zijn van de naam, de geboortedatum, het 
adres en het aantal aandelen van de in het 
aandelenregister registreerde ultieme 
economische eigenaar, tenzij de ultieme 
economische eigenaar uitdrukkelijk anders 
bepaalt. Indien de ultieme economische 
eigenaar niet is opgenomen in het 
aandelenregister, dient de bewaarinstelling 
die de aandelen van de ultieme 
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economische eigenaar in beheer heeft, 
verplicht apart in zijn/haar plaats in het 
aandelenregister te worden vermeld.  

Or. en

Motivering

De beste manier om de rechten van aandeelhouders te versterken is de totstandbrenging van  
rechtstreekse communicatie tussen de onderneming en de aandeelhouder. In geval van  
aandelen op naam is dit gemakkelijk te verwezenlijken, wanneer de onderneming weet wie 
haar aandeelhouders zijn. Derhalve dient als wettelijk beginsel te worden vastgelegd dat de 
ultieme eigenaar (en niet de tussenpersoon) in het aandelenregister van de onderneming 
wordt geregistreerd.

Deze verplichting tot transparantie geldt reeds in talrijke lidstaten en is de meest rendabele 
oplossing met het oog op rechtstreeks contact tussen aandeelhouders en de onderneming.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 68
ARTIKEL 5, LID 1

1. Onverminderd artikel 9, lid 4, van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad verzendt de 
uitgevende instelling een eerste bericht tot 
oproeping tot de algemene vergadering 
uiterlijk 30 kalenderdagen voordat de 
vergadering plaatsvindt.

1. Het aantal dagen tussen de datum van 
de eerste oproeping tot een jaarlijkse 
algemene vergadering en de datum van de 
vergadering zelf mag niet minder dan 20 
volle kalenderdagen zijn.

Voor alle andere algemene vergaderingen 
mag het aantal dagen niet minder zijn dan 
is vastgesteld bij nationaal recht ter 
uitvoering van de artikelen 9, lid 4 en 11, 
lid 4 van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Onverminderd nadere kennisgevings- of 
bekendmakingsverplichtingen die zijn 
opgelegd door de bevoegde lidstaat, moet 
de onderneming de oproeping doen op 
een wijze die snelle toegang tot de 
oproeping op niet-discriminerende basis 
garandeert en de oproeping beschikbaar 
stelt voor het officieel aangewezen 
mechanisme voor centrale opslag, bedoeld 
in artikel 21, lid 2 van Richtlijn 
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2004/109/EG.

Or. en

Motivering

Duidelijk dient te worden vermeld dat het voor ondernemingen voldoende is de oproeping op 
hun website bekend te maken via een aankondiging ter attentie van de aandeelhouders. Dit 
kan de administratieve lasten van ondernemingen verlichten.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 69
ARTIKEL 5, LID 1

1. Onverminderd artikel 9, lid 4, van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad verzendt de 
uitgevende instelling een eerste bericht tot 
oproeping tot de algemene vergadering 
uiterlijk 30 kalenderdagen voordat de 
vergadering plaatsvindt.

1. Onverminderd andere kennisgevings- of 
bekendmakingsverplichtingen die door de 
lidstaten zijn opgelegd, wordt door de 
ondernemingen een bericht van oproeping 
tot de algemene vergadering 

a) op hun website geplaatst; en
b) beschikbaar gesteld voor het officieel 
aangewezen mechanisme bedoeld in artikel 
21, lid 2 van Richtlijn 2004/109/EG van het 
Europees Parlement en de Raad; en/of
c) toegezonden aan de natuurlijke of 
rechtspersoon die in hun lijst van 
aandeelhouders staat geregistreerd.

Or. fr

Motivering

Met deze formulering worden de voorwaarden gecreëerd voor een gemakkelijkere transmissie 
van de informatie aan de aandeelhouders, zonder dat tegelijk specifieke toezending van de 
oproeping aan de centrale effectenbewaarinstelling verplicht wordt gesteld. 

Zonder richtlijn over de back office die de naleving van de mededingingsregels garandeert, 
zou het gevaarlijk zijn de centrale effectenbewaarinstellingen aan te moedigen commerciële 
diensten op het gebied van organisatie te ontwikkelen en in concurrentie met hun gebruikers 
te treden. Een en ander zou onder de huidige omstandigheden gevaarlijk kunnen zijn, 
aangezien er nog geen clearings- en afwikkelingsrichtlijn is ter regulering van deze 
concurrentie.
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Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 70
ARTIKEL 5, LID 1

1. Onverminderd artikel 9, lid 4, van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad verzendt de 
uitgevende instelling een eerste bericht tot 
oproeping tot de algemene vergadering 
uiterlijk 30 kalenderdagen voordat de 
vergadering plaatsvindt.

1. Onverminderd artikel 9, lid 4, van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad publiceert de 
uitgevende instelling waar toepasselijk een 
eerste bericht tot oproeping tot de jaarlijkse 
algemene vergadering uiterlijk 30 
kalenderdagen voordat de vergadering 
plaatsvindt.

Berichten tot oproeping tot algemene 
vergaderingen, andere dan jaarlijkse 
vergaderingen of vergaderingen als bedoeld 
in artikel 9, lid 4 van Richtlijn 2004/25/EG, 
worden ten minste 15 kalenderdagen vóór 
de vergadering door de onderneming 
bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

a) The wording “sent out” and comments on this topic earlier in the text suggest that 
information concerning the notice convening a general shareholder meeting is to be pushed 
directly to shareholders. The notice can in practice only be sent to registered shareholders. 
Listed companies publish the meeting notice in a journal of legal notices or specialised 
newspapers. In addition the use of electronic means can significantly reduce costs involved 
with disseminating general meeting related information and preference should be given to 
systems where information is pulled from the website rather than pushed to the shareholder. 
Nevertheless, companies should still have the possibility to address shareholders directly, if 
they choose so.
b) Article 5 does not provide for a shorter notice period for general meetings dealing with 
specific issues. It is made clear in the text that such a provision does not affect the general 
meeting convened for the purpose of obtaining the prior authorisation to the board in the case 
of a take-over (Article 9 (4) of Directive 2004/25/EC). However we should not exclude the 
possibility of general meetings with an urgent matter outside the scope of a take-over.

Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 71
ARTIKEL 5, LID 1
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1. Onverminderd artikel 9, lid 4, van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad verzendt de
uitgevende instelling een eerste bericht tot 
oproeping tot de algemene vergadering 
uiterlijk 30 kalenderdagen voordat de 
vergadering plaatsvindt.

1. Een eerste bericht tot oproeping tot de 
algemene vergadering wordt uiterlijk 30 
kalenderdagen voordat de vergadering 
plaatsvindt, door de onderneming 
bekendgemaakt. Als de wetgeving van een 
lidstaat voorschrijft dat vóór de hierboven 
bedoelde oproeping een bericht  tot 
aankondiging van het houden van een 
algemene vergadering moet worden 
gepubliceerd, geldt voornoemde termijn 
voor dat bericht. 

Or. en

Motivering

It is satisfactory to have a uniform notice period applying to both ordinary and extraordinary 
general meeting and to the same in calendar days.

However, the period of thirty calendar days is obviously excessive if it has to apply only to the 
notice convening the meeting. Indeed, French law imposes on issuers the obligation to 
publish first a notice announcing the meeting, and then a notice convening the meeting. As a 
consequence, it is necessary to set forth that where Member States provide for a notice 
announcing the general meeting, the notice period of 30 calendar days apply to this notice 
and not to the notice convening the general meeting.

In addition, the notice should not be sent to shareholders (which would suppose that all 
shares are in registered form) but must simply be published.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 72
ARTIKEL 5, LEDEN 1 EN 1 BIS (nieuw)

1. Onverminderd artikel 9, lid 4, van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad verzendt de 
uitgevende instelling een eerste bericht tot 
oproeping tot de algemene vergadering 
uiterlijk 30 kalenderdagen voordat de 
vergadering plaatsvindt.

1. Onverminderd artikel 9, lid 4 en artikel 
11, lid 4 van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad zorgen de 
lidstaten ervoor dat de onderneming de 
oproeping tot een algemene vergadering 
doet uitgaan op een van de in lid 1bis 
bedoelde manieren, en dit ten minste 21 
dagen voor de dag van de vergadering. 
De lidstaten hoeven deze minimumperiode 
niet aan te houden voor de tweede  
oproeping van een algemene vergadering, 
gedaan ter wille van een bij de eerste 
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oproeping vereist quorum, mits voor de 
eerste oproeping aan dit artikel is voldaan 
en er geen nieuw punt op de agenda is 
gezet. 
1 bis. Onverminderd nadere voorschriften 
betreffende kennisgeving of bekendmaking 
die zijn opgelegd door de bevoegde lidstaat, 
moet de onderneming de in lid 1 bedoelde 
oproeping doen op een wijze die snelle 
toegang tot de oproeping op niet-
discriminerende basis garandeert en de 
oproeping beschikbaar stelt voor het 
officieel aangewezen mechanisme, bedoeld 
in artikel 21, lid 2 van Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. De lidstaat verplicht de 
onderneming ertoe gebruik te maken van 
media waarvan redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat zij voor een doeltreffende 
verspreiding van de informatie in de gehele 
Gemeenschap kunnen zorgen. De lidstaat 
mag er niet toe verplichten alleen gebruik 
te maken van media waarvan de 
exploitanten op zijn grondgebied gevestigd 
zijn. 
De lidstaten hoeven de voorgaande alinea 
niet toe te passen op ondernemingen die de 
namen en adressen van hun 
aandeelhouders uit een bestaand register 
van aandeelhouders kunnen halen, mits de 
onderneming verplicht is de oproeping aan 
elk van haar geregistreerde aandeelhouders 
te sturen. 
In geen geval mag de onderneming 
specifieke kosten in rekening brengen voor 
het op de voorgeschreven wijze doen 
uitgaan van de oproeping. 

Or. fr

Motivering

Tekst overgenomen uit het compromisvoorstel van het Oostenrijks voorzitterschap. Aldus 
wordt gezorgd voor efficiënte oproepingsmethoden, zonder dat er meer wordt 
geharmoniseerd dan noodzakelijk is. Bovendien vereenvoudigt deze formulering de 
formaliteiten voor een tweede oproeping tot algemene vergadering, wanneer voor de eerste 
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algemene vergadering het quorum niet is gehaald. Aangezien de agenda dezelfde is, is er 
geen reden om nogmaals dezelfde termijnen voor te schrijven.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 73
ARTIKEL 5, LID 1

1. Onverminderd artikel 9, lid 4, van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad verzendt de 
uitgevende instelling een eerste bericht tot 
oproeping tot de algemene vergadering 
uiterlijk 30 kalenderdagen voordat de 
vergadering plaatsvindt.

1.  Het aantal dagen tussen de datum van 
de eerste oproeping tot een jaarlijkse 
algemene vergadering en de datum van de 
vergadering zelf mag niet minder dan 20 
volle kalenderdagen zijn.Voor alle andere 
algemene vergaderingen mag het aantal 
dagen niet minder zijn dan is vastgesteld bij 
nationaal recht ter uitvoering van de 
artikelen 9, lid 4 en 11, lid 4 van Richtlijn 
2004/25/EG van het Europees Parlement en 
de Raad. 

Onverminderd nadere voorschriften 
betreffende kennisgeving of bekendmaking 
die zijn opgelegd door de bevoegde lidstaat, 
moet de onderneming de in lid 1 bedoelde 
oproeping doen op een wijze die snelle 
toegang tot de oproeping op niet-
discriminerende basis garandeert en de 
oproeping beschikbaar stelt voor het 
officieel aangewezen mechanisme voor 
centrale opslag, bedoeld in artikel 21, lid 2 
van Richtlijn 2004/109/EG. 
1 bis. De lidstaten hoeven deze 
minimumperiode niet aan te houden voor 
de tweede of daaropvolgende oproeping van 
een algemene vergadering, gedaan ter wille 
van een bij de eerste oproeping vereist 
quorum, mits voor de eerste oproeping aan 
dit artikel is voldaan en er geen nieuw punt 
op de agenda is gezet.  

Or. en

Motivering

Het zou voorspelbaar moeten zijn wanneer er grotere behoefte aan een quorum is. Er kan 
herhaaldelijk tot algemene vergadering worden opgeroepen ten einde het vereiste quorum 
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aan aandeelhouders te bereiken.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 74
ARTIKEL 5, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Onverminderd artikel 9, lid 4 van 
Richtlijn 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad is de termijn voor de 
oproeping tot algemene vergaderingen niet 
minder dan 21 kalenderdagen, de datum 
van het eerste bericht van oproeping en de 
datum van de algemene vergadering niet 
meegerekend. Het is evenwel mogelijk de 
aandeelhouders op kortere termijn tot een 
algemene vergadering op te roepen in geval 
van bijzondere of uitzonderlijke 
omstandigheden.

Or. fr

Motivering

Het verschil tussen een gewone en een buitengewone algemene vergadering is geen kwestie 
van urgentie of termijnen, maar van soort meerderheid: gewone of gekwalificeerde. De 
mogelijkheid om de aandeelhouders in uitzonderlijke omstandigheden op te roepen op korte 
termijn is geïnspireerd op de Richtlijn betreffende het openbaar aanbod tot aankoop. 

Met de nieuwe formulering wordt gepreciseerd dat de dag van het bericht tot oproeping en de 
dag van de algemene vergadering niet meetellen voor de berekening van de termijn voor de 
kennisgeving, om uiteenlopende rekenresultaten te voorkomen.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 75
ARTIKEL 5, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Voor algemene vergaderingen die 
worden gehouden in bijzondere 
omstandigheden, mag het in lid 1 bedoelde 
aantal dagen niet lager liggen dan dat van 
de termijn waarin in de nationale 
uitvoeringsmaatregelen van artikel 9, lid 4 
en artikel 11, lid 4 van Richtlijn 
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2004/25/EG van het Europees Parlement 
en de Raad is voorzien. 

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt het mogelijk gemaakt de algemene vergadering op korte termijn 
samen te roepen, wanneer zij wordt gehouden in bijzondere omstandigheden, ongeacht of het 
gaat om een gewone of een buitengewone vergadering. Aangezien de begrippen gewone en 
buitengewone algemene vergadering niet in alle lidstaten dezelfde betekenis hebben, is het 
verkieslijk het karakter van de vergadering niet te bepalen en de urgentie alleen te laten 
afhangen van het onderwerp van de vergadering.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 76
ARTIKEL 5, LID 2

2. Het in lid 1 bedoelde bericht bevat ten 
minste het volgende:

2. Het in lid 1 bedoelde bericht bevat ten 
minste het volgende:

a) de precieze vermelding van de plaats, het 
tijdstip en de ontwerpagenda van de 
vergadering;

a) de precieze vermelding van de plaats, de 
datum, het tijdstip en de ontwerpagenda van 
de vergadering;

b) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de procedures die aandeelhouders in 
acht moeten nemen om te mogen deelnemen 
aan en hun stem te mogen uitbrengen in de 
algemene vergadering, met inbegrip van de 
toepasselijke registratiedatum;

b) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de procedures die aandeelhouders in 
acht moeten nemen om te mogen deelnemen 
aan en hun stem te mogen uitbrengen in de 
algemene vergadering, met inbegrip van de 
in de artikelen 6, lid 3, en 7, lid 2, 
genoemde data;

c) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de middelen waarover de 
aandeelhouders beschikken om deel te 
nemen aan en hun stem uit te brengen in de 
algemene vergadering. Bij wijze van 
alternatief kan worden aangegeven waar 
deze informatie kan worden verkregen;

c) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de middelen waarover de 
aandeelhouders beschikken om deel te 
nemen aan en hun stem uit te brengen in de 
algemene vergadering. Bij wijze van 
alternatief kan worden aangegeven waar 
deze informatie kan worden verkregen;

d) een vermelding van de plaats waar en de 
wijze waarop de onverkorte tekst kan 
worden verkregen van de resoluties en de 
documenten die ter goedkeuring aan de 
algemene vergadering zullen worden 
voorgelegd;

d) een vermelding van de plaats waar, het 
tijdstip waarop en de wijze waarop de 
onverkorte tekst kan worden verkregen van 
de ontwerpresoluties en de documenten die 
ter goedkeuring aan de algemene 
vergadering zullen worden voorgelegd;
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e) een vermelding van het adres van de 
internetsite waarop de in lid 3 bedoelde 
informatie zal worden geplaatst.

e) een vermelding van het adres van de 
internetsite waarop de in lid 3 bedoelde 
informatie beschikbaar zal worden gesteld.

Or. en

Motivering

d): It is appropriate to use the notions “proposal of resolution” or “draft resolution” as such 
proposal may be modified. Such a provision would be consistent with the right to add items to 
the agenda and to table draft resolutions (Article 6). Furthermore, it can be difficult to 
provide all underlying documentation at the moment of sending the notice to convene the 
meeting. Indeed those documents are not always already available in their final version (such 
as the report of external auditors in case of mergers and acquisitions). The same is true for 
resolutions where these may change due to additional items or additional resolutions tabled 
by a shareholder.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 77
ARTIKEL 5, LID 2, INLEIDENDE FORMULE EN LETTER A)

2. Het in lid 1 bedoelde bericht bevat ten 
minste het volgende:

2. De in lid 1 bedoelde oproeping bevat ten 
minste het volgende:

a) de precieze vermelding van de plaats, het 
tijdstip en de ontwerpagenda van de 
vergadering;

a) de precieze vermelding van de plaats, de 
datum, het tijdstip en de agenda van de 
vergadering;

Or. en

Motivering

Duidelijk dient te worden aangegeven dat de lidstaten niet verplicht zijn in hun nationale 
wetgeving bepalingen op te nemen volgens welke ondernemingen eerst een ontwerpagenda en 
vervolgens een definitieve agenda moeten publiceren.

Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 78
ARTIKEL 5, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Binnen de in lid 1 vastgestelde termijn 
plaatsen uitgevende instellingen op hun 
internetsites ten minste de volgende 

3. Uiterlijk 15 kalenderdagen voor de dag 
van de algemene vergadering stellen
ondernemingen op hun internetsites ten 



PE 378.495v04-00 26/82 AM\631042NL.doc

NL

informatie: minste de volgende informatie beschikbaar:

Or. en

Motivering

De in het voorstel voor een richtlijn voorziene termijn van 30 kalenderdagen is excessief. Het 
is namelijk zeer waarschijnlijk dat 30 dagen voor de algemene vergadering sommige 
documenten nog niet beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 79
ARTIKEL 5, LID 3, INLEIDENDE FORMULE

3. Binnen de in lid 1 vastgestelde termijn 
plaatsen uitgevende instellingen op hun 
internetsites ten minste de volgende 
informatie:

3. Binnen de in lid 1 vastgestelde termijn 
stellen ondernemingen op hun internetsites 
ten minste de volgende informatie 
beschikbaar:

Or. en

Motivering

Zowel de formulering van de tekst van het voorzitterschap als die van de amendementen van 
ECON en JURI is te ingewikkeld en te gedetailleerd, hetgeen niet de doelstelling van een 
richtlijn zou moeten zijn. Amendement 36 van de Commissie ECON en amendement 15 van de 
Commissie JURI gaan te ver en brengen veel te veel rompslomp voor de onderneming met 
zich.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 80
ARTIKEL 5, LID 3, LETTER C)

c) de tekst van de in lid 2, onder d), 
bedoelde resoluties en documenten;

schrappen

Or. en
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Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 81
ARTIKEL 5, LID 3, LETTER C BIS) (nieuw)

c bis) een door een aandeelhouder 
voorafgaand aan de algemene vergadering 
op te stellen ontwerpresolutie;

Or. en

Motivering

Een bepaling met algemene strekking, aangezien aandeelhouders gerechtigd, doch niet 
verplicht zijn ontwerpresoluties in te dienen. Eventuele ontwerpresoluties moeten vergezeld 
van de relevante documentatie worden ingediend.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 82
ARTIKEL 5, LID 3, ALINEA 2

Bij wijze van alternatief voor de onder d) 
bedoelde formulieren wordt op de site 
aangegeven waar en hoe deze formulieren 
kunnen worden verkregen.

In plaats van de onder d) bedoelde 
formulieren beschikbaar te stellen op het 
internet, kan de onderneming deze per post 
en kosteloos toezenden aan iedere 
aandeelhouder die daarom vraagt.

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement kan geen misbruik worden gemaakt van dit artikel (een onderneming 
zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de formulieren op maandagochtenden bij een 
verafgelegen kantoor verkrijgbaar zijn).

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 83
ARTIKEL 5, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Uiterlijk 15 kalenderdagen voor de   
vergadering stellen ondernemingen de 
teksten van de in lid 2, onder d) bedoelde 
ontwerpresoluties en documenten op hun 
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Internetsites beschikbaar. 

Or. en

Motivering

Het publiceren van onverkorte teksten van resoluties en documenten die aan de algemene 
vergadering zullen worden voorgelegd, uiterlijk 30 kalenderdagen voor de vergadering 
betekent te veel rompslomp voor de uitgevende instellingen. Bovendien zijn die teksten dan 
vaak niet eens beschikbaar, omdat de uitgevende instellingen maar al te vaak afhankelijk zijn 
van derden, bijvoorbeeld in het geval van accountantsrapporten.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 84
ARTIKEL 5, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Ondernemingen publiceren op hun 
internetsite de oproeping, de teksten van de 
ontwerpresoluties en het totale aantal 
aandelen en stemrechten in de officiële taal 
van de lidstaat waar het bedrijf is 
ingeschreven. Documenten die vrijwillig 
worden verstrekt in een andere taal, zijn 
niet rechtsgeldig.

Or. fr

Motivering

De taalregeling valt onder de bevoegdheid van de lidstaten. Als documenten worden verstrekt 
in een andere taal dan de officiële taal van het land van inschrijving, hebben deze een louter 
informatief karakter. 

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 85
ARTIKEL 5 BIS (nieuw)

Artikel 5 bis
1. Als aandelen alleen tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten in 
de lidstaat waar de onderneming is 
gevestigd, wordt de in artikel 5 genoemde 
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informatie alleen verstrekt in een taal die 
door de bevoegde autoriteit van het land in 
kwestie wordt aanvaard. 
2. Als aandelen zowel in de lidstaat waar de 
onderneming is gevestigd, als in andere 
lidstaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten, 
wordt de in artikel 5 genoemde informatie 
verstrekt
a) in de taal die door de bevoegde autoriteit 
van het land waar de onderneming is 
gevestigd, wordt aanvaard; en
b) naar keuze van de onderneming, hetzij 
in een taal die door de bevoegde 
autoriteiten van de andere lidstaten in 
kwestie wordt aanvaard, hetzij in een taal 
die in de internationale financiële wereld 
gangbaar is.
3. Als aandelen tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten in 
een of meer andere lidstaten dan daar waar 
de onderneming is gevestigd, wordt de in 
artikel 5 genoemde informatie naar keuze 
van de onderneming hetzij verstrekt in een 
taal die door de bevoegde autoriteiten van 
de andere lidstaten in kwestie wordt 
aanvaard, hetzij in een taal die in de 
internationale financiële wereld gangbaar 
is. Bovendien mag de lidstaat waar de 
onderneming is gevestigd, bij wet, 
regelgeving of administratieve bepaling 
voorschrijven dat de in artikel 5 genoemde 
informatie naar keuze van de onderneming 
hetzij wordt verstrekt in een taal die door de 
bevoegde autoriteit wordt aanvaard, hetzij 
in een taal die in de internationale 
financiële wereld gangbaar is. 

Or. en

Motivering

Om de participatie in algemene vergaderingen te vergroten moeten de aandeelhouders een 
reële mogelijkheid krijgen het bericht tot oproeping en de ontwerpresoluties te begrijpen. 
Overeenkomstig Richtlijn 2004/109/EG (transparantierichtlijn) mag een onderneming 
waarvan de aandelen maar op één markt worden verhandeld (gewoonlijk middelgrote 
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ondernemingen), evenwel niet worden verplicht de genoemde documenten in een tweede taal 
te vertalen. Als de aandelen van een onderneming op diverse markten worden verhandeld, 
moet de onderneming in kwestie de mogelijkheid hebben maar één taal te gebruiken die in de 
internationale financiële wereld gebruikelijk is.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 86
ARTIKEL 6, LID 1

1. Aandeelhouders, hetzij individueel, 
hetzij collectief optredend, hebben het 
recht punten aan de agenda van algemene 
vergaderingen toe te voegen en op 
algemene vergaderingen ontwerpresoluties 
in te dienen.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
aandeelhouders, hetzij individueel, hetzij 
collectief optredend,
a) het recht hebben punten aan de agenda 
voor de volgende algemene vergadering 
toe te voegen of van de onderneming te 
verlangen dat zij punten aan de agenda 
toevoegt; en

b) het recht hebben ontwerpresoluties in te 
dienen over op de agenda van een 
algemene vergadering opgenomen of op te 
nemen punten.

Deze rechten dienen schriftelijk ( per post 
of langs elektronische weg) te worden 
uitgeoefend. De lidstaten kunnen bepalen 
dat deze rechten alleen met betrekking tot 
de jaarlijkse algemene vergadering 
kunnen worden uitgeoefend, voor zover 
de aandeelhouders, hetzij individueel, 
hetzij collectief optredend, het recht 
hebben buiten de de jaarlijkse algemene 
vergadering een algemene vergadering 
met een door die aandeelhouders 
opgestelde agenda, die op zijn minst alle 
punten bevat waarom door hen is 
verzocht, bijeen te roepen of te verlangen 
dat de onderneming een dergelijke 
algemene vergadering bijeenroept.

Or. en

Motivering

Gezien het specifieke karakter van de op buitengewone algemene vergaderingen te bespreken 
onderwerpen, is het terecht dat aandeelhouders het wettelijke recht hebben voor jaarlijkse 
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algemene vergaderingen punten aan de agenda toe te voegen en ontwerpresoluties in te 
dienen. Minimumdrempels moeten worden ingesteld om ervoor te zorgen dat er reeds 
minimale steun is voor zulke agendapunten of ontwerpresoluties. Daar aandeelhouders bij 
andere algemene vergaderingen niet een soortgelijk recht hebben om punten aan de agenda 
toe te voegen of ontwerpresoluties in te dienen, zou het recht om een algemene vergadering 
over een bepaald onderwerp te vorderen een passende tegemoetkoming zijn en een adequate 
methode om aandeelhouders in de gelegenheid te stellen tussen de jaarlijkse algemene 
vergaderingen corporate governance kwesties aan de orde te stellen.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 87
ARTIKEL 6, LID 1

1. Aandeelhouders, hetzij individueel, hetzij 
collectief optredend, hebben het recht punten 
aan de agenda van algemene vergaderingen 
toe te voegen en op algemene
vergaderingen ontwerpresoluties in te 
dienen.

1. Aandeelhouders, hetzij individueel, hetzij 
collectief optredend, hebben het recht 

a) punten aan de agenda van een jaarlijkse 
algemene vergadering toe te voegen of van 
de onderneming te verlangen dat zij punten 
aan de agenda toevoegt, en 
ontwerpresoluties over punten op die 
agenda in te dienen; en

b) ontwerpresoluties over punten op de 
agenda van een andere algemene 
vergadering dan de jaarlijkse algemene 
vergadering in te dienen.

Or. en

Motivering

Aandeelhouders dienen alleen het recht te hebben punten toe te voegen aan de agenda van 
jaarlijkse algemene vergaderingen, omdat buitengewone algemene vergaderingen betrekking 
hebben op zeer specifieke en beperkte aspecten en de agenda ervan niet mag worden 
overladen met bijkomende punten. 

Voorts mogen niet alleen ontwerpresoluties worden ingediend over punten die al op de 
agenda staan, maar ook over punten die door andere aandeelhouders zijn toegevoegd. 

Om actieve grensoverschrijdende participatie te vergemakkelijken moeten aandeelhouders 
deze rechten ook langs elektronische weg kunnen uitoefenen.
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Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 88
ARTIKEL 6, LID 2

2. Ingeval het recht om punten aan de 
agenda van algemene vergaderingen toe te 
voegen en op algemene vergaderingen 
ontwerpresoluties in te dienen, afhankelijk 
is gesteld van de voorwaarde dat de 
betrokken aandeelhouder of aandeelhouders 
een minimumdeelneming in het 
aandelenkapitaal van de uitgevende 
instelling moeten bezitten, dan mag deze 
vereiste minimumdeelneming niet hoger 
worden vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal van de uitgevende 
instelling, dan wel op een nominale waarde 
van 10 miljoen EUR, al naargelang welke 
waarde de laagste is.

2. Lidstaten stellen de in lid 1 vermelde 
rechten afhankelijk van de voorwaarde dat 
de betrokken aandeelhouder of 
aandeelhouders een minimumdeelneming in 
de onderneming moeten bezitten. Deze 
vereiste minimumdeelneming mag niet 
hoger worden vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal van de uitgevende 
instelling, dan wel op een nominale waarde 
van 10 miljoen EUR, al naargelang welke 
waarde de laagste is. Lidstaten kan het 
uitgevende instellingen toestaan het 
verspreiden van illegaal en lasterlijk 
materiaal  te weigeren.

Or. en

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 89
ARTIKEL 6, LID 2

2. Ingeval het recht om punten aan de 
agenda van algemene vergaderingen toe te 
voegen en op algemene vergaderingen 
ontwerpresoluties in te dienen, afhankelijk is 
gesteld van de voorwaarde dat de betrokken 
aandeelhouder of aandeelhouders een 
minimumdeelneming in het aandelenkapitaal 
van de uitgevende instelling moeten 
bezitten, dan mag deze vereiste 
minimumdeelneming niet hoger worden 
vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal van de uitgevende 
instelling, dan wel op een nominale waarde 
van 10 miljoen EUR, al naargelang welke 
waarde de laagste is.

2. Ingeval het recht om punten aan de 
agenda van algemene vergaderingen toe te 
voegen en op algemene vergaderingen 
ontwerpresoluties in te dienen, afhankelijk is 
gesteld van de voorwaarde dat de betrokken 
aandeelhouder of aandeelhouders een 
minimumdeelneming in het aandelenkapitaal 
van de uitgevende instelling moeten 
bezitten, dan mag deze vereiste 
minimumdeelneming niet hoger worden 
vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal van de uitgevende 
instelling.
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Or. fr

Motivering

Het lijkt  niet wenselijk met betrekking tot beurszaken te verwijzen naar een nominale waarde, 
omdat dit als gevolg van de koersschommelingen tot geschillen zou kunnen leiden.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 90
ARTIKEL 6, LID 2

2. Ingeval het recht om punten aan de 
agenda van algemene vergaderingen toe te 
voegen en op algemene vergaderingen 
ontwerpresoluties in te dienen, afhankelijk 
is gesteld van de voorwaarde dat de 
betrokken aandeelhouder of aandeelhouders 
een minimumdeelneming in het
aandelenkapitaal van de uitgevende 
instelling moeten bezitten, dan mag deze 
vereiste minimumdeelneming niet hoger 
worden vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal van de uitgevende 
instelling, dan wel op een nominale waarde 
van 10 miljoen EUR, al naargelang welke 
waarde de laagste is.

2. Ingeval een van de in lid 1 vermelde 
rechten afhankelijk is gesteld van de 
voorwaarde dat de betrokken aandeelhouder 
of aandeelhouders een minimumdeelneming 
in de onderneming moeten bezitten, dan 
mag deze vereiste minimumdeelneming niet 
hoger worden vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal.  Lidstaten kunnen 
ondernemingen toestaan ontwerpresoluties 
te verwerpen, indien deze de belangen van 
de onderneming ernstig schaden.

Or. en

Motivering

Ten einde misbruik van het recht om punten aan de agenda toe te voegen tegen te gaan, zou 
het voor lidstaten mogelijk moeten zijn in hun nationale wetgeving bepalingen op te nemen 
volgens welke ontwerpresoluties die de belangen van de onderneming ernstig schaden, 
kunnen worden verworpen.

Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 91
ARTIKEL 6, LID 2

2. Ingeval het recht om punten aan de 
agenda van algemene vergaderingen toe te 
voegen en op algemene vergaderingen

2. Lidstaten kunnen het recht om punten 
aan de agenda van de algemene vergadering 
toe te voegen en op de algemene 
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ontwerpresoluties in te dienen, afhankelijk is
gesteld van de voorwaarde dat de betrokken 
aandeelhouder of aandeelhouders een 
minimumdeelneming in het aandelenkapitaal 
van de uitgevende instelling moeten
bezitten, dan mag deze vereiste 
minimumdeelneming niet hoger worden 
vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal van de uitgevende 
instelling, dan wel op een nominale waarde 
van 10 miljoen EUR, al naargelang welke 
waarde de laagste is.

vergadering ontwerpresoluties in te dienen, 
afhankelijk stellen van het in bezit hebben
van een minimumdeelneming in het 
aandelenkapitaal van de onderneming; deze 
vereiste deelneming mag niet hoger worden 
vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal van de onderneming. Dit 
percentage kan worden vastgesteld met 
lagere drempels naargelang van het bedrag 
van het kapitaal van de onderneming, 
zonder evenwel lager te zijn dan 0,5% van 
het aandelenkapitaal.

Or. en

Motivering

The principle according to which « shareholders, acting individually or collectively, shall 
have the right to add items to the agenda of general meetings and table draft resolutions at 
general meetings » must be endorsed. However, the Directive should not set the thresholds 
that may be imposed by Member States as regards the exercise of these rights. In any events, 
if such solution where to be adopted, it would be necessary to enhance the proposed 
mechanism. The thresholds should be expressed only as percentages of the company’s capital 
without exceeding 5% of the amount of the share capital and might be declining according to 
the amount of  company’s capital, with a floor of 0.5% of the share capital (in order to take 
into account the nominal value of the stake). 

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 92
ARTIKEL 6, LID 3

3. De in lid 1 bedoelde rechten worden 
vroeg genoeg voor de datum van de 
algemene vergadering uitgeoefend zodat 
andere aandeelhouders de herziene agenda 
of de voorgestelde resoluties kunnen 
ontvangen of inkijken voordat de algemene
vergadering plaatsvindt.

3. Elke lidstaat stelt een uiterste termijn 
vast voor het uitoefenen van het recht door 
aandeelhouders om punten aan de agenda 
van de jaarlijkse algemene vergadering toe 
te voegen, of van de onderneming te 
verlangen dat zij dit doet. De lidstaten 
kunnen ook een uiterste termijn vaststellen 
voor het uitoefenen van het recht om 
resoluties in te dienen over punten op de 
agenda van algemene vergaderingen.
Tussen deze uiterste termijn en de 
algemene vergadering zitten tenminste 7 
kalenderdagen, de laatste dag van de 
termijn en de datum van de algemene
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vergadering niet meegerekend.

Or. en

Motivering

Sommige lidstaten staan toe dat ook tijdens de algemene vergadering nog ontwerpresoluties 
worden ingediend. Dit moet niet middels een tijdslimiet worden verboden. Het toevoegen van 
punten aan de agenda daarentegen moet gekoppeld worden aan een uiterste termijn 
(tenminste 7 dagen vóór de datum van de vergadering) om ondernemingen voldoende tijd te 
geven voor het publiceren van de herziene agenda en aandeelhouders in de gelegenheid te 
stellen zich te informeren over de recente wijzigingen. Het staat de lidstaten vrij om dezelfde 
uiterste termijn ook aan te houden voor het indienen van ontwerpresoluties, maar ze zijn 
hiertoe niet verplicht.

Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 93
ARTIKEL 6, LID 3

3. De in lid 1 bedoelde rechten worden 
vroeg genoeg voor de datum van de 
algemene vergadering uitgeoefend zodat 
andere aandeelhouders de herziene agenda 
of de voorgestelde resoluties kunnen 
ontvangen of inkijken voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

3. Iedere lidstaat bepaalt, onder verwijzing 
naar een specifiek aantal dagen 
voorafgaand aan de algemene vergadering 
of naar de oproeping, tot welke datum de 
aandeelhouders de in lid 1, onder a) en 
onder b) bedoelde rechten kunnen 
uitoefenen.

Or. en

Motivering

Er moeten geen verschillende regelingen gelden voor het recht om punten aan de agenda toe 
te voegen en het recht om ontwerpresoluties over agendapunten in te dienen.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 94
ARTIKEL 6, LID 3

3. De in lid 1 bedoelde rechten worden 
vroeg genoeg voor de datum van de 
algemene vergadering uitgeoefend zodat 
andere aandeelhouders de herziene agenda 
of de voorgestelde resoluties kunnen 

3. Elke lidstaat stelt een uiterste termijn 
vast voor de uitoefening van het recht door 
de aandeelhouders om punten aan de 
agenda van de jaarlijkse algemene 
vergadering toe te voegen, of van de 
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ontvangen of inkijken voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

onderneming te verlangen dat zij dit doet. 
De lidstaten kunnen ook een uiterste 
termijn vaststellen voor het uitoefenen van 
het recht om resoluties in te dienen over 
punten op de agenda van algemene 
vergaderingen.
Tussen deze uiterste termijn en de 
algemene vergadering zitten tenminste 7 
kalenderdagen, de laatste dag van de 
termijn en de datum van de algemene 
vergadering niet meegerekend.

Or. fr

Motivering

Sommige lidstaten staan toe dat ook tijdens de algemene vergadering nog ontwerpresoluties 
worden ingediend, een mogelijkheid die moet blijven bestaan. Het toevoegen van punten aan 
de agenda daarentegen moet gekoppeld worden aan een uiterste termijn (tenminste 7 dagen 
vóór de datum van de vergadering) om ondernemingen voldoende tijd te geven voor het 
publiceren van de herziene agenda en aandeelhouders in de gelegenheid te stellen zich te 
informeren.

Het verschil tussen een gewone en een buitengewone algemene vergadering is een kwestie  
van soort meerderheid. De mogelijkheid om de aandeelhouders in uitzonderlijke 
omstandigheden op te roepen op korte termijn is geïnspireerd op de Richtlijn betreffende het 
openbaar aanbod tot aankoop.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 95
ARTIKEL 6, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Indien de in lid 1 bedoelde rechten 
zijn uitgeoefend overeenkomstig het 
bepaalde in lid 3 en in gevallen waarin de 
uitoefening van de rechten tot een wijziging 
van het reeds bekendgemaakte bericht tot 
oproeping tot de algemene vergadering 
leidt, publiceert de onderneming 
onmiddellijk na de in lid 3 genoemde 
uiterste termijn een herzien bericht tot 
oproeping op haar website, onverminderd 
de verdere kennisgevings- en 
bekendmakingsverplichtingen van de 
lidstaten.

Or. en
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Motivering

Met het nieuwe lid wordt ervoor gezorgd dat aandeelhouders zich ruim vóór de algemene 
vergadering kunnen informeren over eventuele wijzigingen. Daarnaast wordt rekening 
gehouden met het feit dat er lidstaten zijn waar het recht om punten aan de agenda toe te 
voegen alleen kan worden uitgeoefend vóór de bekendmaking van het bericht tot oproeping, 
zodat er nooit een herziene agenda hoeft te worden gepubliceerd.

Om dubbele verzending te voorkomen en de administratieve last te verlichten, publiceren 
ondernemingen alleen de herziene agenda en aanvullende resoluties op hun website, tenzij de 
nationale wetgeving nog andere verplichtingen bevat.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 96
ARTIKEL 7, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat:
(a) de rechten om deel te nemen aan een 
algemene vergadering en te stemmen op 
aandelen, niet ondergeschikt worden 
gemaakt aan de eis dat de aandelen 
voorafgaand aan de algemene vergadering 
worden gedeponeerd bij, of overgedragen 
naar, of geregistreerd op naam van een 
andere natuurlijke of rechtspersoon; en
(b) voor de rechten om aandelen te 
verkopen of op andere wijze over te dragen 
gedurende de periode tussen de 
registratiedatum en de algemene 
vergadering in kwestie, geen beperkingen 
gelden die op andere momenten niet 
gelden.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste praktische overwegingen is het bepalen van de registratiedatum. Het 
is niet haalbaar een enkele registratiedatum voor alle ondernemingen in alle lidstaten vast te 
stellen. Elke lidstaat zou daarentegen, realistisch gezien, een enkele registratiedatum moeten 
hebben (of ten minste twee registratiedata, een voor aandelen aan toonder en een voor  
aandelen op naam, met dien verstande echter dat wanneer een onderneming beide soorten 
aandelen heeft uitgegeven, slechts een van beide data geldt).  
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Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 97
ARTIKEL 7, LID 2

2. Het recht om deel te nemen aan en te 
stemmen in een algemene vergadering van 
een uitgevende instelling mag afhankelijk 
worden gesteld van de voorwaarde dat de 
natuurlijke of rechtspersoon zich op een 
bepaalde datum voordat de desbetreffende 
algemene vergadering plaatsvindt, 
kwalificeert als aandeelhouder van de
betrokken uitgevende instelling. 

Het bewijs van de kwalificatie als 
aandeelhouder mag alleen worden 
onderworpen aan de vereisten die nodig zijn 
om aandeelhouders te identificeren, mits 
deze vereisten in verhouding staan tot de 
beoogde doelstelling, namelijk het
garanderen van de identificatie.

2. Het recht om deel te nemen aan en te 
stemmen in een algemene vergadering van 
een  onderneming wordt afhankelijk gesteld 
van de voorwaarde dat de natuurlijke of 
rechtspersoon zich op een bepaalde datum 
voordat de desbetreffende algemene 
vergadering plaatsvindt, kwalificeert als 
aandeelhouder van de betrokken 
onderneming.

Het bewijs van de kwalificatie als 
aandeelhouder mag alleen worden 
onderworpen aan de vereisten die nodig zijn 
om aandeelhouders te identificeren.

Or. en

Motivering

Het is voor uitgevende instellingen van het allergrootste belang dat aandeelhouders 
voorafgaand aan de algemene vergadering kunnen worden geïdentificeerd. Kwalificatie als 
aandeelhouder op een bepaalde datum dient geen optie maar een verplichting te zijn. Anders 
zou er totaal geen harmonisatie op dit niveau zijn.  Niet amendement 22 van JURI, maar 
amendement 46 van ECON dient te worden gesteund; de laatste zin beginnend met "Het 
bewijs van de kwalificatie" moet echter niet worden geschrapt. 

De verwijzing naar "in verhouding staan tot" wordt geschrapt om te voorkomen dat teveel 
excuses kunnen worden aangevoerd voor het niet identificeren van de aandeelhouder. 

Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 98
ARTIKEL 7, LID 2, ALINEA 1

2. Het recht om deel te nemen aan en te 
stemmen in een algemene vergadering van 
een uitgevende instelling mag afhankelijk 
worden gesteld van de voorwaarde dat de 
natuurlijke of rechtspersoon zich op een 

2. De lidstaten kunnen aandeelhouders 
beletten of ondernemingen toestaan 
aandeelhouders te beletten aan een 
algemene vergadering deel te nemen en op  
aandelen in hun bezit te stemmen,  indien 
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bepaalde datum voordat de desbetreffende
algemene vergadering plaatsvindt, 
kwalificeert als aandeelhouder van de 
betrokken uitgevende instelling.

zij op een welbepaalde datum voorafgaand 
aan de algemene vergadering (de 
"registratiedatum") geen aandeelhouder
zijn. Voor houders van aandelen aan 
toonder kan een andere registratiedatum 
gelden dan voor houders van aandelen op 
naam.

Or. en

Motivering

In alle lidstaten zou een registratiedatummechanisme moeten worden ingesteld.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 99
ARTIKEL 7, LID 2, ALINEA 1

2. Het recht om deel te nemen aan en te 
stemmen in een algemene vergadering van 
een uitgevende instelling mag afhankelijk 
worden gesteld van de voorwaarde dat de 
natuurlijke of rechtspersoon zich op een 
bepaalde datum voordat de desbetreffende 
algemene vergadering plaatsvindt, 
kwalificeert als aandeelhouder van de 
betrokken uitgevende instelling.

2. Het recht om deel te nemen aan en te 
stemmen in een algemene vergadering van 
een onderneming wordt afhankelijk gesteld 
van de voorwaarde dat de natuurlijke of 
rechtspersoon zich op een bepaalde datum 
voordat de desbetreffende algemene 
vergadering plaatsvindt (de 
registratiedatum), kwalificeert als 
aandeelhouder van de betrokken 
onderneming.

De lidstaten hoeven voorgaande bepaling 
niet toe te passen op ondernemingen die op 
de dag van de vergadering de namen en 
adressen van hun aandeelhouders uit een 
bestaand aandeelhoudersregister kunnen 
halen.

Or. en

Motivering

Een in de hele EU geldend systeem - dat van de registratiedatum - geeft de aandeelhouder 
beter inzicht in de ingewikkelde materie van participatie in een algemene vergadering.

In de toekomst kan het technisch mogelijk worden aandeelhouders te identificeren op de dag 
van de algemene vergadering, zodat geen registratiedatum meer nodig is.
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Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 100
ARTIKEL 7, LID 3

3. Elke lidstaat stelt de in lid 2, eerste 
alinea, bedoelde datum vast voor de 
algemene vergaderingen van uitgevende 
instellingen waarvan de statutaire zetel in 
de betrokken lidstaat gelegen is.

3. De lidstaten mogen verschillende 
registratiedata vaststellen voor, enerzijds, 
ondernemingen die aandelen aan toonder 
uitgeven en, anderzijds, ondernemingen die 
aandelen op naam uitgeven. Voor elke 
soort onderneming geldt één 
registratiedatum in een lidstaat.

Deze datum mag evenwel niet vroeger zijn 
dan 30 kalenderdagen voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

De minimumperiode tussen de datum van 
het bericht van oproeping tot de algemene 
vergadering en de registratiedatum, de 
datum van het bericht van oproeping en de 
registratiedatum niet meegerekend, 
bedraagt tenminste:

Elke lidstaat deelt de aldus vastgestelde 
datum mee aan de Commissie, die deze data 
bekendmaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

a) 10 kalenderdagen voor jaarlijkse 
algemene vergaderingen; en

b) 5 kalenderdagen voor buitengewone 
jaarlijkse vergaderingen;

Or. en

Motivering

Eén registratiedatum voor zowel geregistreerde aandelen, als aandelen aan toonder 
benadeelt geregistreerde aandelen aangezien hun registratiedatum eenvoudiger kan worden 
georganiseerd en derhalve in tijd veel dichter bij de datum van de algemene vergadering kan 
liggen dan die van aandelen aan toonder.

In beide gevallen moet de registratiedatum in tijd zo dicht mogelijk bij de datum van de 
algemene vergadering liggen en er dient een voldoende lange periode tussen de datum van 
het bericht van oproeping en de registratiedatum te zitten, teneinde met name institutionele 
beleggers de gelegenheid te bieden uitgeleende aandelen terug te roepen.

De laatste alinea is overgeheveld naar artikel 16.
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Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 101
ARTIKEL 7, LID 3

3. Elke lidstaat stelt de in lid 2, eerste 
alinea, bedoelde datum vast voor de 
algemene vergaderingen van uitgevende 
instellingen waarvan de statutaire zetel in 
de betrokken lidstaat gelegen is.
Deze datum mag evenwel niet vroeger zijn 
dan 30 kalenderdagen voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.
Elke lidstaat deelt de aldus vastgestelde 
datum mee aan de Commissie, die deze data 
bekendmaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

3. Elke lidstaat zorgt ervoor dat één 
registratiedatum geldt voor alle 
ondernemingen; een lidstaat mag echter 
een registratiedatum bepalen voor 
ondernemingen die aandelen aan toonder 
hebben uitgegeven en een andere 
registratiedatum voor ondernemingen die 
aandelen op naam hebben uitgegeven, op
voorwaarde dat er voor elke onderneming 
die beide soorten aandelen heeft 
uitgegeven, slechts één datum geldt. De 
registratiedatum mag niet meer dan 30 
dagen zijn voordat de desbetreffende
algemene vergadering plaatsvindt. Bij het 
uitvoeren van deze bepaling en van artikel 
5, lid 1 zorgt elke lidstaat ervoor dat een 
periode van tenminste 10 dagen verstrijkt
tussen de uiterst toelaatbare datum voor de 
oproeping tot de algemene vergadering en 
de registratiedatum, en dat bij de 
berekening van deze periode deze twee data 
niet worden meegeteld.

Or. en

Motivering

Bij een systeem met zeer lange aankondigingstermijnen (bijvoorbeeld 60 dagen), zou volgens 
het tweede deel van het amendement de registratiedatum nog te ver weg liggen van de datum 
van de algemene vergadering.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 102
ARTIKEL 7, LID 3

3. Elke lidstaat stelt de in lid 2, eerste 
alinea, bedoelde datum vast voor de 
algemene vergaderingen van uitgevende 
instellingen waarvan de statutaire zetel in 
de betrokken lidstaat gelegen is.

3. De lidstaten kunnen verschillende 
registratiedata vaststellen voor, enerzijds, 
ondernemingen die aandelen aan toonder
uitgeven en, anderzijds, ondernemingen die 
aandelen op naam uitgeven.
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Deze datum mag evenwel niet vroeger zijn 
dan 30 kalenderdagen voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

De minimumtermijn tussen de datum van 
het bericht tot oproeping tot de algemene 
vergadering en de registratiedatum, de 
datum van het bericht van de oproeping en 
de datum van de algemene vergadering niet 
meegerekend, bedraagt:

Elke lidstaat deelt de aldus vastgestelde 
datum mee aan de Commissie, die deze data 
bekendmaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

a) 21 kalenderdagen voor algemene 
vergaderingen, en

b) 5 kalenderdagen voor vergaderingen die 
worden aangekondigd in bijzondere of 
buitengewone omstandigheden.

Or. fr

Motivering

Eén enkele registratiedatum voor zowel aandelen aan toonder, als aandelen op naam is 
ongunstig voor de laatsten, aangezien hun registratiedatum eenvoudiger kan worden 
georganiseerd en dichter bij de datum van de algemene vergadering kan liggen.

De laatste alinea is overgeheveld naar artikel 16.

Het verschil tussen een gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene 
vergadering heeft niets te maken met urgentie of termijnen maar is een kwestie van 
eenvoudige of gekwalificeerde meerderheid. De mogelijkheid om in bijzondere 
omstandigheden een vergadering "op korte termijn" bij aandeelhouders aan te kondigen, is 
overgenomen uit de O.A.B.-richtlijn.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 103
ARTIKEL 7, LID 3

3. Elke lidstaat stelt de in lid 2, eerste alinea, 
bedoelde datum vast voor de algemene 
vergaderingen van uitgevende instellingen
waarvan de statutaire zetel in de betrokken 
lidstaat gelegen is.

3. Elke lidstaat stelt de in lid 2, eerste alinea, 
bedoelde datum vast voor de algemene 
vergaderingen van ondernemingen waarvan 
de statutaire zetel in de betrokken lidstaat 
gelegen is.

Deze datum mag evenwel niet vroeger zijn 
dan 30 kalenderdagen voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

Deze datum mag in geen geval vroeger zijn 
dan 15 kalenderdagen voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

Elke lidstaat deelt de aldus vastgestelde 
datum mee aan de Commissie, die deze data 

Elke lidstaat deelt de aldus vastgestelde 
datum mee aan de Commissie, die deze data 
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bekendmaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

bekendmaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Als algemeen principe moet gelden dat er naar een zo groot mogelijke harmonisatie moet 
worden gestreefd. De betreffende datum moet zo dicht mogelijk bij de algemene vergadering 
zijn om zoveel mogelijk het risico van deelname van 'ex' aandeelhouders aan de vergadering 
te vermijden.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 104
ARTIKEL 7, LID 3

3. Elke lidstaat stelt de in lid 2, eerste alinea, 
bedoelde datum vast voor de algemene 
vergaderingen van uitgevende instellingen 
waarvan de statutaire zetel in de betrokken
lidstaat gelegen is.
Deze datum mag evenwel niet vroeger zijn 
dan 30 kalenderdagen voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

Elke lidstaat deelt de aldus vastgestelde 
datum mee aan de Commissie, die deze data 
bekendmaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

3. De in lid 2, eerste alinea, bedoelde datum 
mag niet vroeger zijn dan 30 kalenderdagen 
voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de bedoeling van dit artikel, namelijk dat een onderneming de 
mogelijkheid moet hebben de registratiedatum aan te passen aan zijn specifieke situatie.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 105
ARTIKEL 8, ALINEA 1

De lidstaten verbieden de aandeelhouders
niet om langs elektronische weg aan de 

De lidstaten staan ondernemingen toe hun 
aandeelhouders in de gelegenheid te stellen 
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algemene vergadering deel te nemen. om langs elektronische weg aan de algemene 
vergadering deel te nemen, met name 
deelname in één of alle van de volgende 
vormen:
a) een "real-time" transmissie van de 
algemene vergadering;
b) een "real-time" tweewegcommunicatie 
die aandeelhouders in staat stelt om tijdens 
de vergadering vanaf een andere locatie 
vragen te stellen en resoluties in te dienen;
c) een mechanisme voor het uitbrengen van 
stemmen, hetzij voorafgaand aan, hetzij 
tijdens de algemene vergadering.
Indien stemmen voorafgaand aan de 
algemene vergadering worden uitgebracht, 
zorgt de onderneming ervoor dat de 
resultaten van de stemming niet van 
tevoren aan de administratieve, bestuurs- of 
toezichthoudende organen openbaar 
worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Met name de raad van bestuur en de raad van toezicht moeten niet exclusief en voorafgaand 
op de hoogte zijn van de verdeling van de op afstand uitgebrachte stemmen. Het resultaat 
moet hetzij uitsluitend bij een onafhankelijke derde partij bekend zijn (zoals de 
civielrechtelijke notaris), hetzij bij iedereen.

Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 106
ARTIKEL 9

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.
2. Uitgevende instellingen beantwoorden de 
vragen die aandeelhouders hun stellen, met 
inachtneming van de maatregelen die 
lidstaten kunnen nemen of uitgevende 

schrappen
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instellingen kunnen toestaan te nemen om 
de goede orde van algemene vergaderingen 
en de voorbereiding ervan, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en 
de zakelijke belangen van de uitgevende 
instellingen te waarborgen. Aangenomen 
wordt dat een antwoord is gegeven wanneer 
de gevraagde informatie beschikbaar is op 
de internetsite van de uitgevende instelling 
in de vorm van "vaak gestelde vragen".
3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders worden via de 
internetsite van de uitgevende instelling 
aan alle aandeelhouders beschikbaar 
gesteld.

Or. en

Motivering

Het maakt deel uit van een goede corporate governance voor ondernemingen in Europa in te 
gaan op vragen van hun aandeelhouders. Veel uitgevende instellingen hebben afdelingen 
speciaal voor deze taak opgezet. Het zou contraproductief zijn om de communicatie tussen 
aandeelhouders en uitgevende instellingen te belasten met juridische bepalingen en 
bureaucratische eisen. Regelgeving in deze moet worden overgelaten aan nationale codes 
voor corporate governance.

Amendement ingediend door Hans-Peter Mayer

Amendement 107
ARTIKEL 9

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.
2. Uitgevende instellingen beantwoorden de 
vragen die aandeelhouders hun stellen, met 
inachtneming van de maatregelen die 
lidstaten kunnen nemen of uitgevende 
instellingen kunnen toestaan te nemen om 
de goede orde van algemene vergaderingen 
en de voorbereiding ervan, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en 

schrappen
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de zakelijke belangen van de uitgevende 
instellingen te waarborgen. Aangenomen 
wordt dat een antwoord is gegeven wanneer 
de gevraagde informatie beschikbaar is op 
de internetsite van de uitgevende instelling 
in de vorm van "vaak gestelde vragen".
3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders worden via de 
internetsite van de uitgevende instelling 
aan alle aandeelhouders beschikbaar 
gesteld.

Or. de

Motivering

Betere wetgeving betekent ook regelgeving alleen daar waar nodig is. Uitgevende instellingen 
beantwoorden ook nu al vrijwillig en nauwgezet vragen van hun aandeelhouders. Naar 
aanleiding van de uitbreiding van verplichtingen inzake berichtgeving en openbaarmaking -
niet in de laatste plaats door het Europese recht - staat belanghebbenden meer informatie 
over op de kapitaalmarkt gerichte ondernemingen ter beschikking als nooit tevoren. Daarom 
kan en moet van deze voorschriften worden afgezien.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 108
ARTIKEL 9, LID 1

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.

1. Aandeelhouders hebben het recht om op 
de algemene vergadering mondelinge
vragen te stellen die verband houden met 
punten op de agenda van die algemene 
vergadering. Indien hierin voorzien door de 
onderneming mogen aandeelhouders van 
elektronische middelen gebruik maken om 
in de algemene vergadering vragen te 
stellen. De lidstaten kunnen 
aandeelhouders toestaan schriftelijke 
vragen te stellen voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Om het karakter van de algemene vergadering als een forum voor debat te handhaven, 
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moeten aandeelhouders altijd het recht hebben mondeling vragen te stellen tijdens de 
algemene vergadering. Het staat de lidstaten vrij hen ook het recht te geven van tevoren 
schriftelijke vragen te stellen. De verplichting om beide mogelijkheden (inclusief e-mail) toe 
te staan, nodigt uit tot een grootschalig misbruik van dit recht en zou voor de onderneming te 
veel tijd in beslag nemen en te duur zijn.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 ligt het besluit betreffende het gebruik van 
elektronische middelen bij de onderneming.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 109
ARTIKEL 9, LID 1

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.

1. Aandeelhouders die aan de voorwaarden 
voldoet om te worden toegelaten tot de 
algemene vergadering hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen over punten op 
de agenda op de algemene vergadering en/of 
vragen in schriftelijke of elektronische vorm 
te stellen voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt.

Or. en

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 110
ARTIKEL 9, LID 1

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
vragen in schriftelijke of elektronische vorm 
te stellen voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Aandeelhouders een wettelijk recht geven om mondeling vragen te stellen op algemene 
vergaderingen kan grote praktische problemen creëren en de leiding van vergaderingen 
verstoren. Ondernemingen verwachten vragen van aandeelhouders te behandelen, met name 
tijdens hun algemene vergaderingen, maar het zou nuttig zijn als het recht van de voorzitter 
van de vergadering om discussie in goede banen te leiden uitdrukkelijk gehandhaafd wordt.
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Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 111
ARTIKEL 9, LID 1

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen over punten op 
de agenda tijdens de algemene vergadering 
of schriftelijke vragen te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt. Zij 
moeten hun kwalificatie bewijzen op de 
datum waarop zij deze rechten uitoefenen.
De lidstaten kunnen, met als 
referentietermijn een bepaald aantal dagen 
voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt, één specifieke datum 
vaststellen en kunnen bepalen dat een 
onderneming niet verplicht is op vragen te 
antwoorden die na die datum worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

The principle according to which shareholders have the right to ask questions should be 
approved, but EU regulations should not delve into the detailed implementing terms of the 
exercise of such right.

In any event, the terms proposed by the Commission could not be maintained in their current 
drafting, as they are likely to further the unfair exercise of the right to ask questions. Indeed, 
if the practise of asking questions is not strictly organised, it may quickly become a source a 
abuses, as malicious shareholders might use such right in order to disrupt the meeting’s 
progress by asking numerous and irrelevant questions.

It should not be possible to ask questions in electronic form. Indeed, such solution is 
impracticable: this would require from officers ongoing monitoring of their e-mail address 
and the company’s website. This would also be dangerous, as malicious shareholders might 
ask offensive or disparaging questions. In addition, an alternative solution must be imposed 
on shareholders, who must be required to choose between a written question and an oral 
question.

In addition, it is not admissible to impose on issuers the obligation to answer any questions of 
any nature whatsoever (the proposal for a directive imposes on issuers the obligation to 
respond to all questions asked, subject only to the measures aimed at ensuring the proper 
progress of meetings and the protection of confidentiality as well as the issuer’s commercial 
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interests). This mechanism is overly lenient. At least, it is necessary to state that questions 
must have a direct link with the agenda.

Moreover, the Directive must set forth that persons intending to ask questions are required to 
prove that they are shareholders. Such a requirement, which is useful when shares are in 
registered form, is indispensable when shares are in bearer form.

Finally, the Directive should allow Member States to provide for a minimum time between the 
submission of the written question and the date of the general meeting, in order to enable 
officers to prepare responses under acceptable conditions.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 112
ARTIKEL 9, LID 1

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.

Or. fr

Motivering

De algemene vergadering moet het karakter van een discussieforum houden en daarom 
moeten de aandeelhouders altijd het recht hebben mondelinge vragen te stellen op de 
algemene vergadering.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 113
ARTIKEL 9, LID 1

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.

1. De lidstaten geven aandeelhouders het 
recht om mondeling vragen te stellen over 
punten die verband houden met de agenda 
op de algemene vergadering en/of vragen in 
schriftelijke vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt. Vragen 
in elektronische vorm zijn toegestaan 
indien de statuten daarin voorzien.

Or. fr
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Motivering

De lidstaten moeten aandeelhouders de mogelijkheid bieden mondelinge vragen te stellen 
tijdens de algemene vergadering en/of vragen in schriftelijke vorm te stellen voorafgaand aan 
de algemene vergadering, en deze kunnen met elektronische middelen worden doorgegeven. 
Voor een goed verloop van algemene vergaderingen dienen de vragen verband te houden met 
de punten op de agenda.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 114
ARTIKEL 9, LID 2

2. Uitgevende instellingen beantwoorden de 
vragen die aandeelhouders hun stellen, met 
inachtneming van de maatregelen die
lidstaten kunnen nemen of uitgevende 
instellingen kunnen toestaan te nemen om 
de goede orde van algemene vergaderingen
en de voorbereiding ervan, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en de 
zakelijke belangen van de uitgevende 
instellingen te waarborgen. Aangenomen 
wordt dat een antwoord is gegeven wanneer 
de gevraagde informatie beschikbaar is op 
de internetsite van de uitgevende instelling
in de vorm van "vaak gestelde vragen".

2. De onderneming beantwoordt mondeling 
in de algemene vergadering de vragen die 
aandeelhouders haar vóór en tijdens de 
algemene vergadering stellen.

De lidstaten kunnen maatregelen nemen of 
de onderneming toestaan te nemen om de 
goede orde van algemene vergadering en de 
voorbereiding ervan, alsook de bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de zakelijke 
belangen van de onderneming te 
waarborgen. De lidstaten staan 
ondernemingen toe vragen met dezelfde 
inhoud te groeperen en ze collectief te 
beantwoorden.
Aangenomen wordt dat een antwoord is 
gegeven wanneer de gevraagde informatie 
reeds beschikbaar was op de internetsite van 
de onderneming in de vorm van "vraag-en-
antwoord".

Or. en
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Motivering

De algemene vergadering is het forum waar alle gevraagde informatie moet worden verstrekt 
teneinde de aandeelhouder in staat te stellen een duidelijk en volledig beeld te krijgen van de 
prestaties van de onderneming. Daarom moeten alle mondelinge en schriftelijke vragen 
mondeling tijdens de algemene vergadering worden beantwoord, eventueel collectief (indien 
ze betrekking hebben op hetzelfde antwoord). Dit stelt ondernemingen in staat een groot 
aantal vragen te beantwoorden, én stelt de in de algemene vergadering participerende 
aandeelhouders in staat weloverwogen besluiten te nemen.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 115
ARTIKEL 9, LID 2

2. Uitgevende instellingen beantwoorden de 
vragen die aandeelhouders hun stellen, met 
inachtneming van de maatregelen die 
lidstaten kunnen nemen of uitgevende 
instellingen kunnen toestaan te nemen om de 
goede orde van algemene vergaderingen en 
de voorbereiding ervan, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en de 
zakelijke belangen van de uitgevende 
instellingen te waarborgen. Aangenomen 
wordt dat een antwoord is gegeven wanneer 
de gevraagde informatie beschikbaar is op 
de internetsite van de uitgevende instelling 
in de vorm van "vaak gestelde vragen".

2. Uitgevende instellingen nemen alle 
redelijke maatregelen om de vragen die 
aandeelhouders hun stellen te 
beantwoorden, met inachtneming van de 
maatregelen die lidstaten kunnen nemen of 
uitgevende instellingen kunnen toestaan te 
nemen, in het bijzonder met betrekking tot 
de beslissingsbevoegdheid van de voorzitter 
van de vergadering, om de goede orde van 
algemene vergaderingen en de voorbereiding 
ervan, alsook de bescherming van de 
vertrouwelijkheid en de zakelijke belangen 
van de uitgevende instellingen, alsmede de 
inachtneming van wettelijke of regulerende 
beperkingen te waarborgen. Aangenomen 
wordt dat een antwoord is gegeven wanneer 
de gevraagde informatie beschikbaar is op 
de internetsite van de uitgevende instelling 
in de vorm van "vaak gestelde vragen".

Or. en

Motivering

Aandeelhouders een wettelijk recht geven om mondeling vragen te stellen op algemene 
vergaderingen kan grote praktische problemen creëren en de leiding van vergaderingen 
verstoren. Ondernemingen verwachten vragen van aandeelhouders te behandelen, met name 
tijdens hun algemene vergaderingen, maar het zou nuttig zijn dat het recht van de voorzitter 
van de vergadering om discussie in goede banen te leiden uitdrukkelijk gehandhaafd wordt.
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Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 116
ARTIKEL 9, LID 2

2. Uitgevende instellingen beantwoorden de 
vragen die aandeelhouders hun stellen, met 
inachtneming van de maatregelen die 
lidstaten kunnen nemen of uitgevende 
instellingen kunnen toestaan te nemen om 
de goede orde van algemene vergaderingen 
en de voorbereiding ervan, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en de 
zakelijke belangen van de uitgevende 
instellingen te waarborgen. 

2. Ondernemingen beantwoorden de vragen 
die aandeelhouders hun stellen uiterlijk 
tijdens de algemene vergadering voordat de 
stemming plaatsheeft.
De verplichting om vragen die door 
aandeelhouders worden gesteld te 
beantwoorden is onderworpen aan de 
maatregelen die lidstaten kunnen nemen of 
ondernemingen kunnen toestaan te nemen 
om de goede voorbereiding en leiding van 
algemene vergaderingen en de voorbereiding 
ervan, alsook de bescherming van de 
vertrouwelijkheid en de zakelijke belangen 
van de uitgevende instellingen te 
waarborgen. 

De lidstaten staan ondernemingen toe 
vragen met dezelfde inhoud te groeperen en 
ze collectief te beantwoorden.

Aangenomen wordt dat een antwoord is 
gegeven wanneer de gevraagde informatie 
beschikbaar is op de internetsite van de 
uitgevende instelling in de vorm van "vaak 
gestelde vragen".

Aangenomen wordt dat een antwoord is 
gegeven wanneer de gevraagde informatie 
beschikbaar is op de internetsite van de 
onderneming in de vorm van "vraag en 
antwoord".

Or. en

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn legt terecht de ondernemingen niet de plicht op om vragen van 
aandeelhouders vóór de algemene vergadering te beantwoorden. De algemene vergadering is 
namelijk het forum waar informatie moet worden gegeven. Derhalve moet de richtlijn, het 
huidige systeem in de lidstaten in aanmerking genomen, uitgevende instellingen toestaan vóór 
of tijdens de algemene vergadering vragen te beantwoorden.

Daarnaast moet de uitgevende instelling de mogelijkheid hebben vragen over hetzelfde 
onderwerp en bloc te beantwoorden: zo kunnen uitgevende instellingen een groot aantal 
vragen behandelen.
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Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 117
ARTIKEL 9, LID 2

2. Uitgevende instellingen beantwoorden de 
vragen die aandeelhouders hun stellen, met 
inachtneming van de maatregelen die
lidstaten kunnen nemen of uitgevende 
instellingen kunnen toestaan te nemen om 
de goede orde van algemene vergaderingen 
en de voorbereiding ervan, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en de 
zakelijke belangen van de uitgevende 
instellingen te waarborgen.

2. De onderneming beantwoordt mondeling
de vragen die aandeelhouders haar voor en 
tijdens de algemene vergadering stellen. De
lidstaten kunnen maatregelen nemen of de 
onderneming toestaan maatregelen te 
nemen om de goede orde van de algemene 
vergadering en de voorbereiding ervan, 
alsook de bescherming van de 
vertrouwelijkheid en de zakelijke belangen 
van de onderneming te waarborgen. De 
lidstaten staan ondernemingen toe vragen 
met dezelfde inhoud te groeperen en ze 
collectief te beantwoorden.

Aangenomen wordt dat een antwoord is 
gegeven wanneer de gevraagde informatie 
beschikbaar is op de internetsite van de 
uitgevende instelling in de vorm van "vaak 
gestelde vragen".

Or. fr

Motivering

De algemene vergadering is het forum waar alle gevraagde informatie moet worden verstrekt 
teneinde de aandeelhouder in staat te stellen een beslissing te nemen. Daarom moeten alle 
mondelinge en schriftelijke vragen mondeling tijdens de algemene vergadering worden 
beantwoord, eventueel collectief (indien ze betrekking hebben op hetzelfde onderwerp). Zo 
kunnen ondernemingen een grootaantal vragen behandelen en kunnen aandeelhouders die 
deelnemen aan de algemene vergadering op basis van de verstrekte informatie hun 
beslissingen nemen.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 118
ARTIKEL 9, LID 2

2. Uitgevende instellingen beantwoorden de 
vragen die aandeelhouders hun stellen, met 
inachtneming van de maatregelen die 
lidstaten kunnen nemen of uitgevende 
instellingen kunnen toestaan te nemen om 

2. De onderneming beantwoordt de vragen 
die aandeelhouders haar stellen, uiterlijk in 
de algemene vergadering vóór de 
stemming. Het recht om vragen te stellen 
en de verplichting om deze te beantwoorden 
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de goede orde van algemene vergaderingen
en de voorbereiding ervan, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en de 
zakelijke belangen van de uitgevende 
instellingen te waarborgen. Aangenomen 
wordt dat een antwoord is gegeven wanneer 
de gevraagde informatie beschikbaar is op 
de internetsite van de uitgevende instelling 
in de vorm van "vaak gestelde vragen".

zijn onderworpen aan de maatregelen die de 
lidstaten kunnen nemen of die zij 
ondernemingen kunnen toestaan te nemen 
om de voorbereiding en de goede orde van 
de algemene vergadering, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en de 
zakelijke belangen van de onderneming of 
daaraan gelieerde ondernemingen te 
waarborgen.
De onderneming is niet verplicht specifiek 
op een bepaalde vraag te antwoorden
wanneer de gevraagde informatie reeds in de 
vorm van "vraag- en antwoord"beschikbaar 
is op de internetsite van de onderneming.

De lidstaten kunnen voorschrijven dat de 
onderneming binnen een redelijke termijn 
op de haar door een aandeelhouder of 
aandeelhouders gestelde vragen dient te 
antwoorden wanneer de betrokken 
aandeelhouder(s) minimaal 1% van het 
aandelenkapitaal van die onderneming
bezit(ten).

Or. en

Motivering

Om misbruik van het recht vragen te stellen te voorkomen moet het mogelijk zijn voor de 
lidstaten in hun nationale wetgeving te bepalen dat ondernemingen maatregelen mogen 
nemen om de voorbereiding en de goede orde van de algemene vergadering te waarborgen.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 119
ARTIKEL 9, LID 3

3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders worden via de 
internetsite van de uitgevende instelling
aan alle aandeelhouders beschikbaar 
gesteld.

schrappen

Or. en
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Motivering

Lid 3 zou tot de dure verplichting leiden om van de hele algemene vergadering 
gecertificeerde notulen te moeten maken. De publicatie van de antwoorden zou tot 
tijdrovende en dure geschillen en juridische procedures kunnen leiden over de juiste 
weergave van hetgeen is gezegd en de mate waarin de antwoorden bevredigend waren.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 120
ARTIKEL 9, LID 3

3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders worden via de 
internetsite van de uitgevende instelling 
aan alle aandeelhouders beschikbaar 
gesteld.

schrappen

Or. en

Motivering

De communicatie tussen een onderneming en zijn aandeelhouders is een cruciaal element van 
goede corporate governance. Ondernemingen beantwoorden vrijwillig en afzonderlijk vragen 
van aandeelhouders. Bovendien heeft het Europees en internationaal recht een hecht kader 
van verplichtingen inzake transparantie en informatieverstrekking gecreëerd. Daarom is 
artikel 9, lid 3 overbodig en zal alleen maar leiden tot nog meer bureaucratie zonder dat de 
directe communicatie wordt verbeterd of dat aan werkelijke behoeften van beleggers worden 
beantwoord.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 121
ARTIKEL 9, LID 3

3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders worden via de 
internetsite van de uitgevende instelling aan 
alle aandeelhouders beschikbaar gesteld.

3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders kunnen via de 
internetsite van de onderneming aan alle 
aandeelhouders beschikbaar worden gesteld.

Or. en
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Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 122
ARTIKEL 9, LID 3

3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders worden via de 
internetsite van de uitgevende instelling aan 
alle aandeelhouders beschikbaar gesteld.

3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders, of 
samenvattingen hiervan, worden via de 
internetsite van de uitgevende instelling aan 
alle aandeelhouders beschikbaar gesteld.

Or. en

Motivering

Aandeelhouders een wettelijk recht geven om mondeling vragen te stellen op algemene 
vergaderingen kan grote praktische problemen creëren en de leiding van vergaderingen 
verstoren. Ondernemingen verwachten vragen van aandeelhouders te behandelen, met name 
tijdens hun algemene vergaderingen, maar het zou nuttig zijn dat het recht van de voorzitter 
van de vergadering om discussie in goede banen te leiden uitdrukkelijk gehandhaafd wordt

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 123
ARTIKEL 10, LID 1

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering. Er gelden geen 
andere beperkingen ten aanzien van de 
persoon aan wie een volmacht kan worden 
verleend dan de voorwaarde dat de 
betrokken persoon rechtsbevoegdheid bezit.

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om in zijn naam
deel te nemen aan of te stemmen in een 
algemene vergadering. De volmachthouder 
geniet dezelfde rechten om in de algemene 
vergadering het woord te nemen en vragen 
te stellen als die welke de aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouder zou 
hebben genoten.

De lidstaten kunnen het recht van 
volmachthouders om stemrechten uit te 
oefenen, naar eigen inzicht beperken in de 
volgende gevallen:

Afgezien van de eis dat de volmachthouder 
rechtsbevoegdheid bezit, schaffen de 
lidstaten alle rechtsvoorschriften af die de 
mogelijkheid voor personen om tot 
volmachthouder te worden benoemd, 
beperken of die de ondernemingen toelaten 
deze mogelijkheid te beperken.

a) de volmachthouders hebben een 
zakelijke, familiale of andere band met de 

1 bis. De lidstaten kunnen de benoeming 
van een volmachthouder beperken tot één 
vergadering of tot de vergaderingen 
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uitgevende instelling; gedurende een bepaalde periode.
Niettegenstaande artikel 13, lid 5, kunnen 
de lidstaten het aantal personen beperken 
dat een aandeelhouder mag aanwijzen om 
in een bepaalde algemene vergadering voor 
hem als volmachthouder op te treden.

b) de volmachthouders zijn een 
aandeelhouder met overheersende invloed 
op de uitgevende instelling,

1 ter. Afgezien van de beperkingen die 
volgens de voorgaande leden uitdrukkelijk 
zijn toegestaan, mogen de lidstaten het bij 
volmacht uitoefenen van 
aandeelhoudersrechten uitsluitend 
beperken, of toestaan dat ondernemingen
dit doen, ter behandeling van potentiële 
belangenconflicten tussen de 
volmachthouder en de aandeelhouder voor 
wiens belang de volmachthouder geacht 
wordt op te komen, en daarbij mogen de 
lidstaten uitsluitend de hierna volgende 
eisen stellen:

c) de volmachthouders maken deel uit van 
het bestuur van de uitgevende instelling of 
van een van de aandeelhouders met 
overheersende invloed op de uitgevende 
instelling.

a) De lidstaten mogen voorschrijven dat de 
volmachthouder bepaalde nader 
omschreven feiten onthult die voor de 
aandeelhouders van belang kunnen zijn bij 
het beoordelen van mogelijke 
belangenconflicten.

Een aandeelhouder mag slechts één 
persoon aanwijzen om op een bepaalde 
algemene vergadering als volmachthouder 
voor hem op te treden.

b) De lidstaten mogen het bij volmacht 
uitoefenen van aandeelhoudersrechten 
zonder specifieke steminstructies voor 
iedere resolutie waarover de 
volmachthouder namens de aandeelhouder 
moet stemmen, beperken of uitsluiten.
c) De lidstaten mogen de overdracht van 
een volmacht aan een ander beperken of 
uitsluiten, maar dit belet een 
volmachthouder die een rechtspersoon is 
niet om de hem verleende bevoegdheden uit 
te oefenen via een lid van zijn bestuurs- of 
beheersorgaan of via een van zijn 
werknemers.
Er kan een belangenconflict in de zin van 
dit lid ontstaan wanneer de 
volmachthouder:
i) een aandeelhouder is met zeggenschap 
over de onderneming, of een andere entiteit 
die onder zeggenschap van een dergelijke 



PE 378.495v04-00 58/82 AM\631042NL.doc

NL

aandeelhouder staat;
ii) lid van het leidinggevend, het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan of 
werknemer of accountant is van de 
onderneming of van een aandeelhouder 
met zeggenschap of een onder zeggenschap 
staande entiteit als bedoeld in punt i);
iii) een familieband heeft met een 
natuurlijke persoon als bedoeld in punt ii).

Or. en

Motivering

De liberalisering van beperkende nationale voorschriften over de aanwijzing van wat de 
richtlijn "volmachthouders" noemt om namens de aandeelhouders te stemmen is cruciaal 
voor het succes van de richtlijn in de praktijk. De benadering in dit amendement gaat uit van 
een zorgvuldig gekozen middenweg tussen gewettigde zorg over belangenconflicten en 
bescherming van de keuze van de aandeelhouders.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 124
ARTIKEL 10, LID 1

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering.

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om in zijn naam
deel te nemen aan of te stemmen in een 
algemene vergadering.

Een volmachthouder heeft alleen het recht 
om die rechten uit te oefenen, om te 
spreken, vragen te stellen, resoluties in te 
dienen en te stemmen in algemene 
vergaderingen die de volmachtgevende 
aandeelhouder zou mogen uitoefenen, en 
in overeenstemming met de instructies van 
de volmachtgevende aandeelhouder.

Er gelden geen andere beperkingen ten 
aanzien van de persoon aan wie een 
volmacht kan worden verleend dan de 
voorwaarde dat de betrokken persoon 
rechtsbevoegdheid bezit.

Er gelden geen andere beperkingen ten 
aanzien van de persoon aan wie een 
volmacht kan worden verleend dan de 
voorwaarde dat de betrokken persoon 
rechtsbevoegdheid bezit.

De lidstaten kunnen het recht van Wanneer de lidstaten evenwel beperkingen 
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volmachthouders om stemrechten uit te 
oefenen, naar eigen inzicht beperken in de 
volgende gevallen:

opleggen ten aanzien van de wijze waarop 
een volmachthouder stemmen mag 
uitbrengen, mogen deze niet verder gaan 
dan noodzakelijk is voor en evenredig aan
de oplossing van mogelijke
belangenconflicten tussen aandeelhouder 
en volmachthouder:

Dergelijke beperkingen en verplichtingen 
zijn van toepassing op elke volmachthouder 
die:

a) de volmachthouders hebben een 
zakelijke, familiale of andere band met de 
uitgevende instelling;

a) een aandeelhouder is met zeggenschap 
over de onderneming, of een andere entiteit 
die onder zeggenschap van een dergelijke 
aandeelhouder staat;

b) de volmachthouders zijn een 
aandeelhouder met overheersende invloed 
op de uitgevende instelling,

b) lid van het leidinggevend, het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan of 
werknemer of accountant is van de 
onderneming of van een aandeelhouder 
met zeggenschap of een onder zeggenschap 
staande entiteit als bedoeld in punt a);

c) de volmachthouders maken deel uit van 
het bestuur van de uitgevende instelling of 
van een van de aandeelhouders met 
overheersende invloed op de uitgevende 
instelling.

c) eenzakelijke of familieband heeft met 
een natuurlijke persoon als bedoeld in punt 
b).

Een aandeelhouder mag slechts één persoon 
aanwijzen om op een bepaalde algemene 
vergadering als volmachthouder voor hem 
op te treden.

De relatie tussen aandeelhouder en 
volmachthouder mag niet van invloed zijn 
op de door de volmachthouder met 
betrekking tot de onderneming uitgevoerde 
verrichtingen.

Or. en

Motivering

De wijziging geeft de lidstaten de mogelijkheid oplossingen te vinden voor belangenconflicten
tussen volmachthouders enerzijds en aandeelhouders of ondernemingen anderzijds. De 
lidstaten staat het vrij de geëigende maatregelen te nemen om deze conflicten op te lossen.

De lijst is niet volledig maar geeft enkele duidelijke gevallen waarin de lidstaten de rechten 
van volmachthouders zouden moeten beperken.
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Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 125
ARTIKEL 10, LID 1

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering. Er gelden geen 
andere beperkingen ten aanzien van de 
persoon aan wie een volmacht kan worden 
verleend dan de voorwaarde dat de 
betrokken persoon rechtsbevoegdheid bezit.

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een bepaalde algemene vergadering, 
afhankelijk van eventueel stringentere 
aanwijzingsvoorwaarden als vastgesteld 
door lidstaten. Bovengenoemde eisen zijn 
ook van toepassing op buitenlandse 
natuurlijke of rechtspersonen die in de 
lidstaat waar de onderneming is gevestigd 
de stemrechten uitoefent als 
volmachthouder op grond van de vrijheid 
van vestiging of de vrijheid van 
dienstverlening.

De lidstaten kunnen het recht van 
volmachthouders om stemrechten uit te 
oefenen, naar eigen inzicht beperken in de 
volgende gevallen:

De lidstaten mogen de uitoefening van de 
rechten van de aandeelhouder door 
volmachthouders alleen aan die 
beperkingen of voorwaarden onderwerpen 
die noodzakelijk zijn om
belangenconflicten te voorkomen.

a) de volmachthouders hebben een 
zakelijke, familiale of andere band met de 
uitgevende instelling;

De volmachthouder wordt gevraagd een 
stem uit te brengen in naam van de 
aandeelhouder.

b) de volmachthouders zijn een 
aandeelhouder met overheersende invloed 
op de uitgevende instelling,
c) de volmachthouders maken deel uit van 
het bestuur van de uitgevende instelling of 
van een van de aandeelhouders met 
overheersende invloed op de uitgevende 
instelling.
Een aandeelhouder mag slechts één persoon 
aanwijzen om op een bepaalde algemene 
vergadering als volmachthouder voor hem 
op te treden.

Voor een bepaalde algemene vergadering 
mag een aandeelhouder slechts één persoon 
aanwijzen voor de aandelen die op dezelfde 
effectenrekening worden aangehouden.

Or. en
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Motivering

While the proxy voting system is positive, a shareholder should not be given the possibility of 
appointing just any person to represent him at the general meeting. The Directive must enable
Member States to impose specific requirements as to the proxy holder’s identity, in particular 
to restrict access to the meeting to the sole shareholders. This possibility is essential for the 
proper functioning of the French system, which grants particularly important powers to 
shareholders’ meetings.

The Directive should allow Member States to provide for restrictions to the exercise of voting 
rights by a proxy holder in order to address all conflicts of interests that may occur, for 
example between the proxy holder and the shareholder or between the proxy holder and the 
issuer.

The Directive should impose on the proxy holder the obligation to vote in the shareholder’s 
name. This is necessary to ensure the reliability of the proxy system.

The clarification according to which the impossibility of appointing several persons only 
applies to shares held on a same securities account would enable shareholders holding, on 
several accounts shares of a same issuer to appoint each of the account-holding institutions
as proxy holder.

Amendement ingediend door Jean-Paul Gauzès

Amendement 126
ARTIKEL 10, LID 1

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering. Er gelden geen 
andere beperkingen ten aanzien van de 
persoon aan wie een volmacht kan worden 
verleend dan de voorwaarde dat de 
betrokken persoon rechtsbevoegdheid bezit.

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering.

De lidstaten kunnen het recht van 
volmachthouders om stemrechten uit te 
oefenen, naar eigen inzicht beperken in de 
volgende gevallen:

Afgezien van de eis dat de volmachthouder 
rechtsbevoegdheid bezit, mogen de lidstaten 
het bij volmacht uitoefenen van 
aandeelhoudersrechten uitsluitend aan die 
beperkingen of voorwaarden onderwerpen 
die noodzakelijk zijn om 
belangenconflicten te voorkomen, mits deze 
voorwaarden in redelijke verhouding staan 
tot het doel, en daarbij mogen de lidstaten 
uitsluitend de hierna volgende eisen 
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stellen:
a) de volmachthouders hebben een 
zakelijke, familiale of andere band met de 
uitgevende instelling;

a) de lidstaten mogen voorschrijven dat de 
volmachthouder bepaalde nader 
omschreven feiten onthult die voor de 
aandeelhouders van belang kunnen zijn bij 
het beoordelen van mogelijke
belangenconflicten.

b) de volmachthouders zijn een 
aandeelhouder met overheersende invloed 
op de uitgevende instelling,

b) de lidstaten mogen het bij volmacht 
uitoefenen van aandeelhoudersrechten 
zonder specifieke steminstructies voor 
iedere resolutie waarover de 
volmachthouder namens de aandeelhouder 
moet stemmen, beperken of uitsluiten.

c) de volmachthouders maken deel uit van 
het bestuur van de uitgevende instelling of 
van een van de aandeelhouders met 
overheersende invloed op de uitgevende 
instelling.

c) de lidstaten mogen de overdracht van 
een volmacht aan een ander beperken of 
uitsluiten, maar dit belet een 
volmachthouder die een rechtspersoon is 
niet om de hem verleende bevoegdheden uit 
te oefenen via een lid van zijn bestuurs- of 
beheersorgaan of via een van zijn 
werknemers.

Een aandeelhouder mag slechts één persoon 
aanwijzen om op een bepaalde algemene 
vergadering als volmachthouder voor hem 
op te treden.

Een aandeelhouder mag slechts één persoon 
aanwijzen om op een bepaalde algemene 
vergadering als volmachthouder voor hem 
op te treden.

Or. en

Motivering

Zo krijgen de lidstaten de mogelijkheid maatregelen te nemen tegen alle mogelijke 
belangenconflicten tussen aandeelhouder en volmachthouder. De lidstaten moeten het vrij
staan de geëigende maatregelen te kiezen om dergelijke conflicten aan te pakken. In het 
bijzonder de conflicten die worden genoemd in het compromisvoorstel van het 
voorzitterschap zijn relevanter dan die welke genoemd worden in het oorspronkelijke 
Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Adeline Hazan, Michel Rocard en Manuel Medina Ortega

Amendement 127
ARTIKEL 10, LID 1

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
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rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering. Er gelden geen 
andere beperkingen ten aanzien van de 
persoon aan wie een volmacht kan worden 
verleend dan de voorwaarde dat de 
betrokken persoon rechtsbevoegdheid bezit.

rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering.

De lidstaten kunnen het recht van 
volmachthouders om stemrechten uit te 
oefenen, naar eigen inzicht beperken in de 
volgende gevallen:

Een volmachthouder heeft alleen het recht 
om die rechten uit te oefenen, om te 
spreken, vragen te stellen, resoluties in te 
dienen en te stemmen in algemene 
vergaderingen die de volmachtgevende 
aandeelhouder zou mogen uitoefenen, en, 
indien van toepassing, in overeenstemming 
met de instructies van de volmachtgevende 
aandeelhouder.

a) de volmachthouders hebben een 
zakelijke, familiale of andere band met de 
uitgevende instelling;
b) de volmachthouders zijn een 
aandeelhouder met overheersende invloed 
op de uitgevende instelling,
c) de volmachthouders maken deel uit van 
het bestuur van de uitgevende instelling of 
van een van de aandeelhouders met 
overheersende invloed op de uitgevende 
instelling.
Een aandeelhouder mag slechts één 
persoon aanwijzen om op een bepaalde 
algemene vergadering als volmachthouder 
voor hem op te treden.

Or. fr

Motivering

Lid 3 is overgeheveld naar lid 1 omdat lid 1 over de grondrechten van een volmachthouder 
gaat. De nieuwe tekst houdt bovendien rekening met het feit dat er mogelijkerwijs geen 
instructies gegeven zijn. Het aanwijzen van een volmachthouder impliceert dat de laatste de 
bevoegdheid heeft ontvangen om te handelen in naam van de aandeelhouder. Een dergelijke 
aanwijzing kan, maar hoeft niet vergezeld te gaan van specifieke (stem)instructies. 
Volmachthouders handelen, indien van toepassing, in overeenstemming met de instructies van
de aandeelhouder.
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Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 128
ARTIKEL 10, LID 1

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering.

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering.

Er gelden geen andere beperkingen ten 
aanzien van de persoon aan wie een 
volmacht kan worden verleend dan de 
voorwaarde dat de betrokken persoon 
rechtsbevoegdheid bezit.

Er gelden geen andere beperkingen ten 
aanzien van de identiteit of het aantal 
personen aan wie een volmacht kan worden 
verleend dan de voorwaarde dat de 
betrokken persoon rechtsbevoegdheid bezit.

De lidstaten kunnen het recht van 
volmachthouders om stemrechten uit te 
oefenen, naar eigen inzicht beperken in de 
volgende gevallen:

Wanneer de lidstaten evenwel beperkingen 
opleggen ten aanzien van de wijze waarop 
een volmachthouder stemmen mag 
uitbrengen, mogen deze niet verder gaan 
dan wat noodzakelijk is voor en in 
verhouding staat tot het voorkomen van 
belangenconflicten.

a) de volmachthouders hebben een 
zakelijke, familiale of andere band met de 
uitgevende instelling;
b) de volmachthouders zijn een 
aandeelhouder met overheersende invloed 
op de uitgevende instelling,
c) de volmachthouders maken deel uit van 
het bestuur van de uitgevende instelling of 
van een van de aandeelhouders met 
overheersende invloed op de uitgevende 
instelling.
Een aandeelhouder mag slechts één persoon 
aanwijzen om op een bepaalde algemene 
vergadering als volmachthouder voor hem 
op te treden.

De relatie tussen aandeelhouder en 
volmachthouder mag niet van invloed zijn 
op de door de volmachthouder met 
betrekking tot de onderneming uitgevoerde 
verrichtingen.

Or. en

Motivering

Een aandeelhouder kan aandelen bezitten in dezelfde onderneming op verschillende wijzen, 
via discretionaire of collectieve investeringskanalen, die alle kunnen leiden tot de aanwijzing 
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van een verschillende volmachthouder. Deze bepaling weerspiegelt niet de realiteit en moet 
uit de voorgestelde richtlijn worden geschrapt. Daarnaast moeten de lidstaten bevoegd 
blijven om in het algemeen regulerend op te treden inzake belangenconflicten, die verder 
gaan dan de relatie tussen aandeelhouder en volmachthouder.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 129
ARTIKEL 10, LID 1

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering. Er gelden geen 
andere beperkingen ten aanzien van de 
persoon aan wie een volmacht kan worden 
verleend dan de voorwaarde dat de 
betrokken persoon rechtsbevoegdheid bezit.

1. Elke aandeelhouder heeft het recht een of 
meer andere natuurlijke of rechtspersonen
aan te wijzen als volmachthouder om voor 
zijn rekening deel te nemen aan of te 
stemmen in een algemene vergadering. Er 
gelden geen andere beperkingen ten aanzien 
van de persoon aan wie een volmacht kan 
worden verleend dan de voorwaarde dat de 
betrokken persoon rechtsbevoegdheid bezit.

De lidstaten kunnen het recht van 
volmachthouders om stemrechten uit te 
oefenen, naar eigen inzicht beperken in de 
volgende gevallen:

De lidstaten kunnen het recht van 
volmachthouders om stemrechten uit te 
oefenen, naar eigen inzicht beperken in de 
volgende gevallen:

a) de volmachthouders hebben een zakelijke, 
familiale of andere band met de uitgevende 
instelling;

a) de volmachthouders hebben een zakelijke, 
familiale of andere band met de uitgevende 
instelling;

b) de volmachthouders zijn een 
aandeelhouder met overheersende invloed 
op de uitgevende instelling,

b) de volmachthouders zijn een 
aandeelhouder met overheersende invloed 
op de uitgevende instelling,

c) de volmachthouders maken deel uit van 
het bestuur van de uitgevende instelling of 
van een van de aandeelhouders met 
overheersende invloed op de uitgevende 
instelling.

c) de volmachthouders maken deel uit van 
het bestuur van de uitgevende instelling of 
van een van de aandeelhouders met 
overheersende invloed op de uitgevende 
instelling.

Een aandeelhouder mag slechts één 
persoon aanwijzen om op een bepaalde 
algemene vergadering als volmachthouder 
voor hem op te treden.

Or. en

Motivering

Een aandeelhouder moet het recht hebben meer dan een volmachthouder aan te wijzen (mits 
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het aantal aandelen waarover door elke volmachthouders gestemd kan worden gespecificeerd 
wordt) en dit kan een praktische noodzaak zijn in situaties waarin het aandelenbezit 
verschillende onderliggende belangen vertegenwoordigt. De bepaling moet expliciet 
vastleggen dat een stem niet ongeldig wordt doordat een volmachthouder niet de instructies 
volgt. Artikel 10, lid 3 moet duidelijk stellen dat de onderneming niet geacht wordt te weten of 
een volmachthouder instructies heeft ontvangen of niet met betrekking tot het spreken en 
beantwoorden van vragen tijdens de vergadering.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 130
ARTIKEL 10, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Onverminderd artikel 13, lid 5, mag 
een aandeelhouder voor aandelen die op 
dezelfde effectenrekening worden 
aangehouden en voor een specifieke 
algemene vergadering slechts één 
volmachthouder aanwijzen.

Or. en

Motivering

Het gaat te ver om het aantal volmachthouders te beperken tot één per aandeelhouder. 
Aangezien een aandeelhouder aandelen van één en dezelfde onderneming op verschillende 
rekeningen kan aanhouden, moet hij net zo veel volmachthouders kunnen aanwijzen als hij 
rekeningen heeft.

Amendement ingediend door Diana Wallis en Sharon Bowles

Amendement 131
ARTIKEL 10, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten mogen van 
volmachthouders verlangen dat zij de 
instructies gedurende een bepaalde 
minimumperiode bewaren en dat zij, op 
verzoek, bevestigen dat de steminstructies 
zijn opgevolgd.

Or. en
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Motivering

De lidstaten willen mogelijkerwijs iets doen aan situaties waarin de tussenpersoon zich bij de 
stemming niet heeft gehouden aan de instructies van de volmachtgevende aandeelhouder. 
Daarom mogen de lidstaten eisen dat de instructies worden bewaard en dat wordt bevestigd 
dat de steminstructies zijn opgevolgd.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 132
ARTIKEL 10, LID 2

2. Een persoon die als volmachthouder 
optreedt, mag een volmacht van meer dan 
een aandeelhouder bezitten, waarbij geen 
beperking geldt wat het aantal aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouders betreft. 
Ingeval een volmachthouder een volmacht 
van meerdere aandeelhouders bezit, mag hij 
gelijktijdig voor en tegen een resolutie 
stemmen en/of zich van de stemming over 
een resolutie onthouden in 
overeenstemming met de steminstructies van 
de aandeelhouders die de volmachthouder 
vertegenwoordigt.

2. Een volmachthouder mag een volmacht 
van meer dan een aandeelhouder bezitten, 
waarbij geen beperking geldt wat het aantal 
aldus vertegenwoordigde aandeelhouders 
betreft. Een volmachthouder die volmachten
van meerdere aandeelhouders bezit, stemt 
verschillend namens verschillende 
aandeelhouders, in overeenstemming met 
eventuele steminstructies van de 
aandeelhouders die de volmacht heeft 
gegeven.

Or. en

Motivering

De nieuwe tekst maakt het duidelijk dat een volmachthouder die voor rekening handelt van 
één en dezelfde volmachtgevende aandeelhouder niet verdeeld mag stemmen. Daarnaast 
houdt de nieuwe tekst rekening met het feit dat er misschien niet altijd specifieke 
steminstructies zijn gegeven. Het aanwijzen van een volmachthouder impliceert dat de laatste 
de bevoegdheid heeft om te handelen in naam van de aandeelhouder. Een dergelijke 
aanwijzing kan, maar hoeft niet vergezeld te gaan van specifieke steminstructies.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 133
ARTIKEL 10, LID 2

2. Een persoon die als volmachthouder 
optreedt, mag een volmacht van meer dan 
een aandeelhouder bezitten, waarbij geen 

2. Een persoon die als volmachthouder 
optreedt, mag een volmacht van meer dan 
een aandeelhouder bezitten, waarbij geen 
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beperking geldt wat het aantal aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouders betreft. 
Ingeval een volmachthouder een volmacht 
van meerdere aandeelhouders bezit, mag hij 
gelijktijdig voor en tegen een resolutie 
stemmen en/of zich van de stemming over 
een resolutie onthouden in overeenstemming 
met de steminstructies van de 
aandeelhouders die de volmachthouder 
vertegenwoordigt.

beperking geldt wat het aantal aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouders betreft. 
Ingeval een volmachthouder een volmacht 
van meerdere aandeelhouders bezit, mag hij 
gelijktijdig voor en tegen een resolutie 
stemmen en/of zich van de stemming over 
een resolutie onthouden in overeenstemming 
met de steminstructies van de 
aandeelhouders die de volmachthouder 
vertegenwoordigt.

Een stem uitgebracht door een 
volmachthouder is niet ongeldig wanneer 
hij niet in overeenstemming is met de 
instructies van de relevante aandeelhouder.

Or. en

Motivering

Aandeelhouders moeten het recht hebben meer dan één volmachthouder aan te wijzen (op 
voorwaarde dat het aantal aandelen ten aanzien waarvan door elke volmachthouder mag 
worden gestemd, wordt gespecificeerd); dit kan een praktische noodzaak zijn in situaties 
waarin het aandelenbezit verschillende onderliggende belangen vertegenwoordigt. De tekst 
moet ondubbelzinnig aangeven dat een stem niet ongeldig is wanneer hij niet in 
overeenstemming is met de instructies. Uit artikel 10, lid 3 moet duidelijk blijken dat de 
onderneming niet verwacht wordt te weten of een volmachthouder al dan niet instructies heeft 
ontvangen betreffende het spreken en het beantwoorden van vragen tijdens de vergadering.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 134
ARTIKEL 10, LID 3

3. Een volmachthouder geniet dezelfde 
rechten om het woord te nemen en vragen te 
stellen in algemene vergaderingen als die 
welke de door hem vertegenwoordigde 
aandeelhouder geniet, behoudens 
andersluidende instructies van de 
aandeelhouder.

3. Een volmachthouder geniet dezelfde 
rechten om te stemmen, het woord te nemen 
en vragen te stellen in algemene 
vergaderingen als die welke de door hem 
vertegenwoordigde aandeelhouder geniet, 
behoudens andersluidende instructies van de 
aandeelhouder. Uitgevende instellingen zijn 
niet verantwoordelijk voor het verifiëren of 
volmachthouders zich tijdens algemene 
vergaderingen houden aan de instructies 
van de aandeelhouder.

Or. en



AM\631042NL.doc 69/82 PE 378.495v04-00

NL

Motivering

Aandeelhouders moeten het recht hebben meer dan één volmachthouder aan te wijzen (op 
voorwaarde dat het aantal aandelen ten aanzien waarvan door elke volmachthouder mag 
worden gestemd, wordt gespecificeerd); dit kan een praktische noodzaak zijn in situaties 
waarin het aandelenbezit verschillende onderliggende belangen vertegenwoordigt. De tekst 
moet ondubbelzinnig aangeven dat een stem niet ongeldig is wanneer hij niet in 
overeenstemming is met de instructies. Uit artikel 10, lid 3 moet duidelijk blijken dat de 
onderneming niet verwacht wordt te weten of een volmachthouder al dan niet instructies heeft 
ontvangen betreffende het spreken en het beantwoorden van vragen tijdens de vergadering.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 135
ARTIKEL 11, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aanwijzing van de volmachthouders en de 
bekendmaking van de aanwijzingen van 
volmachthouders aan de onderneming 
schriftelijk plaatsvinden. De lidstaten staan 
aandeelhouders toe een volmachthouder 
met elektronische middelen aan te wijzen. 
De lidstaten zorgen er verder voor dat 
ondernemingen instemmen met de 
bekendmaking van de aanwijzing per brief 
of elektronische middelen, overeenkomstig 
de keuze van de aandeelhouder.

Or. en

Motivering

De aanwijzing van een volmachthouder moet ook aan de onderneming bekend worden 
gemaakt, zodat de laatste kan natrekken voor hoeveel aandelen de desbetreffende 
volmachthouder optreedt. Om de aanwijzing van volmachthouders in een 
grensoverschrijdende context te vergemakkelijken en te versnellen, moeten het aanwijzen en 
bekendmaken ook met gebruikmaking van elektronische middelen mogelijk zijn.

Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 136
ARTIKEL 11, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
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volmachthouders alleen schriftelijk mogen 
worden aangewezen en dat de onderneming
alleen schriftelijk van hun aanwijzing in 
kennis mag worden gesteld, maar sluiten 
kennisgeving per post of langs 
elektronische weg niet uit. De lidstaten 
bieden ondernemingen de mogelijkheid om 
één enkele wijze van kennisgeving te 
kiezen.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet zijn dat elektronische ondertekening ook wordt aanvaard als geldige 
ondertekening van een volmacht en als waarmerking van de verzending hiervan.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 137
ARTIKEL 12, LID 1

1. Elke aandeelhouder van een 
beursgenoteerde onderneming beschikt 
over de mogelijkheid om per post te 
stemmen voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt, waarbij alleen vereisten gelden 
die noodzakelijk zijn voor het waarborgen 
van de identificatie van de aandeelhouders 
en die in verhouding staan tot de beoogde 
doelstelling.

1. De lidstaten mogen ondernemingen 
toestaan hun aandeelhouders de 
mogelijkheid te bieden om per post te 
stemmen voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt, waarbij alleen vereisten gelden 
die noodzakelijk zijn voor het waarborgen 
van de identificatie van de aandeelhouders 
en die in verhouding staan tot de beoogde 
doelstelling.

Or. en

Motivering

Stemmen per brief zal geleidelijk worden vervangen door elektronisch stemmen, aangezien 
dat goedkoper en sneller is. Vandaar dat de lidstaten niet verplicht worden om 
ondernemingen toe te staan die mogelijkheid aan te bieden.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 138
ARTIKEL 12, LID 1
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1. Elke aandeelhouder van een 
beursgenoteerde onderneming beschikt 
over de mogelijkheid om per post te 
stemmen voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt, waarbij alleen vereisten gelden 
die noodzakelijk zijn voor het waarborgen 
van de identificatie van de aandeelhouders 
en die in verhouding staan tot de beoogde 
doelstelling.

1. De lidstaten staan ondernemingen toe 
hun aandeelhouders de mogelijkheid te 
bieden om voorafgaand aan de algemene 
vergadering per correspondentie te 
stemmen, waarbij alleen vereisten gelden die 
noodzakelijk zijn voor het waarborgen van 
de identificatie van de aandeelhouders en die 
in verhouding staan tot de beoogde 
doelstelling.

Or. en

Motivering

De woorden 'per post' verwijzen naar een klassieke correspondentie. Ondernemingen moeten 
de mogelijkheid hebben moderne communicatiemiddelen te gebruiken.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 139
ARTIKEL 13

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke of rechtspersoon aan wie het 
overeenkomstig hun wetgeving is 
toegestaan in het kader van een 
bedrijfsactiviteit effecten voor rekening van 
een andere natuurlijke of rechtspersoon 
aan te houden, deze effecten op hetzij 
individuele, hetzij omnibusrekeningen mag 
aanhouden.

1. Dit artikel is van toepassing wanneer een 
natuurlijke of rechtspersoon die door het 
toepasselijke recht als aandeelhouder wordt 
erkend, tijdens een zakelijke transactie 
optreedt voor rekening van een andere 
natuurlijke of rechtspersoon (de "cliënt").

2. Ingeval de aandelen op 
omnibusrekeningen worden aangehouden, 
is het niet toegestaan te verlangen dat deze 
aandelen tijdelijk op individuele 
rekeningen worden geboekt om de aan deze 
aandelen verbonden stemrechten in een 
algemene vergadering te kunnen 
uitoefenen.

2. Wanneer het toepasselijke recht voor het 
uitoefenen van stemrechten door een 
aandeelhouder, bedoeld in lid 1, 
openbaarmaking eist, gaat zo'n eis niet 
verder dan een lijst waarin aan de 
onderneming de identiteit van iedere cliënt 
wordt bekendgemaakt evenals het aantal 
aandelen waarop namens hem is gestemd.

3. De in lid 1 bedoelde persoon wordt niet 
belet de stemmen uit te brengen die 
verbonden zijn aan de aandelen die hij voor 
rekening van een andere natuurlijke of 
rechtspersoon aanhoudt, mits hij daartoe 
instructies van deze andere persoon heeft 

3. Wanneer krachtens het toepasselijke 
recht formele vereisten gelden met 
betrekking tot het tot uitoefening van 
stemrechten machtigen van een 
aandeelhouder als bedoeld in lid 1, of met 
betrekking tot steminstructies, gaan die 
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ontvangen. De in lid 1 bedoelde persoon 
houdt tenminste gedurende een periode van 
een jaar gegevens bij over de instructies.

formele vereisten niet verder dan nodig is 
voor de identificatie van de cliënt, 
respectievelijk voor het eventueel 
inhoudelijk verifiëren van de 
steminstructies en staan zij in verhouding 
tot het verwezenlijken van het beoogde 
doel.

4. Ingeval een in lid 1 bedoelde persoon 
aandelen van dezelfde uitgevende instelling 
op een omnibusrekening aanhoudt, is het 
hem toegestaan om de aan sommige van de 
aandelen verbonden stemmen anders uit te 
brengen dan de aan de andere aandelen 
verbonden stemmen.

4. Een aandeelhouder als bedoeld in lid 1 
mag de aan sommige van de aandelen 
verbonden stemmen anders uitbrengen dan 
de aan de andere aandelen verbonden 
stemmen.

5. In afwijking van artikel 10, lid 1, derde 
alinea, heeft een in lid 1 bedoelde persoon 
die effecten op een omnibusrekening 
aanhoudt, het recht een volmacht te 
verlenen aan elke persoon voor wiens 
rekening hij op een dergelijke rekening 
aandelen aanhoudt, dan wel aan een door 
die persoon aangewezen derde.

5. Wanneer het toepasselijke recht een 
maximum stelt aan het aantal personen dat 
een aandeelhouder als volmachthouders 
mag aanwijzen overeenkomstig artikel 10, 
lid 1 bis, mag zo'n beperking een 
aandeelhouder als bedoeld in lid 1 niet 
beletten een volmacht te verlenen aan 
iedere cliënt of aan een door een cliënt 
aangewezen derde.

Or. en

Motivering

Artikel 13 betreft de situatie met betrekking tot de uitoefening van de stemrechten waar de 
persoon die krachten het nationale recht wordt erkend als de aandeelhouder niet de persoon 
is die het besluit heeft genomen om in de aandelen te beleggen. In dergelijke gevallen kan 
uiteindelijk één 'aandeelhouder' optreden op een algemene vergadering namens een groot 
aantal verschillende beleggers. Het is belangrijk om dergelijke aandeelhouders niet te 
onderwerpen aan beperkingen - die een discriminatie van dit soort beleggers zouden 
inhouden.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 140
ARTIKEL 13, LID 1

1. De lidstaten zien erop toe dat een 
natuurlijke of rechtspersoon aan wie het 
overeenkomstig hun wetgeving is toegestaan 
in het kader van een bedrijfsactiviteit 

1. Dit artikel is van toepassing wanneer 
krachtens het toepasselijke recht een 
natuurlijke of rechtspersoon die optreedt 
namens een andere natuurlijke of 
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effecten voor rekening van een andere 
natuurlijke of rechtspersoon aan te houden, 
deze effecten op hetzij individuele, hetzij 
omnibusrekeningen mag aanhouden.

rechtspersoon als aandeelhouder wordt 
erkend.

a) De lidstaten kunnen ondernemingen 
toestaan te eisen dat de identiteit van een 
persoon voor wie de in lid 1 bedoelde 
persoon optreedt bekend wordt gemaakt 
aan de onderneming, alsmede het aantal 
stemrechten en de steminstructies.
b) De in lid 1 bedoelde persoon brengt de 
stemmen uit die zijn verbonden aan de 
aandelen die hij voor rekening van de 
andere natuurlijke of rechtspersoon houdt, 
mits hij van de andere natuurlijke of 
rechtspersoon hiertoe instructies heeft 
gekregen.
De in lid 1 bedoelde persoon bewaart de 
instructies gedurende een periode van 
tenminste drie jaar.

Or. en

Motivering

1a: Identificatie moet worden geregeld. Dit is een vereiste die los staat van de vraag of de 
effecten op een gezamenlijke rekening worden aangehouden. De vereisten inzake 
bekendmaking beogen volledige transparantie te verzekeren.

1b: Deze bepaling is gebaseerd op lid 3 van de tekst van de Commissie en legt een 
stemverplichting op, op voorwaarde dat de in lid 1 bedoelde persoon instructies heeft 
ontvangen van de natuurlijke of rechtspersoon voor wie hij optreedt. Het is een verplichting 
en niet een mogelijkheid. Dit is in het begin van het artikel gezet aangezien het hier over het 
stemprincipe gaat.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 141
ARTIKEL 13, LID 2

2. Ingeval de aandelen op 
omnibusrekeningen worden aangehouden, 
is het niet toegestaan te verlangen dat deze 
aandelen tijdelijk op individuele rekeningen 
worden geboekt om de aan deze aandelen 

2. Ingeval de toepasselijke wetgeving een in 
lid 1 bedoelde persoon toestaat aandelen 
van een persoon voor wie hij optreedt op 
een gezamenlijke rekening te beheren op 
zijn eigen naam, mogen lidstaten toestaan
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verbonden stemrechten in een algemene 
vergadering te kunnen uitoefenen.

dat deze aandelen tijdelijk niet op de namen 
van de personen voor wie hij optreedt 
worden geregistreerd of naar individuele 
rekeningen worden overgeboekt om de aan 
deze aandelen verbonden stemrechten in een 
algemene vergadering te kunnen uitoefenen, 
op voorwaarde dat de in lid 1 bedoelde 
persoon de onderneming een specificatie 
geeft van de aandeelhouders die hij 
vertegenwoordigt, hun identiteit, het aantal 
van hun respectieve stemrechten en hun 
respectieve steminstructies.

Or. en

Motivering

Een absoluut verbod op segregatie kan leiden tot ernstige problemen in de praktijk, wanneer 
effectentransacties plaatsvinden nadat de steminstructies zijn ontvangen door de uitgevende 
instelling: bijvoorbeeld de uitgevende instelling ontvangt van een tussenpersoon 60 stemmen 
voor en 40 stemmen tegen. Dan ontvangt hij een bericht dat 20 aandelen zijn verkocht. Hoe 
moet hij weten of deze stemmen voor of tegen betroffen?

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 142
ARTIKEL 13, LID 3

3. De in lid 1 bedoelde persoon wordt niet 
belet de stemmen uit te brengen die 
verbonden zijn aan de aandelen die hij voor 
rekening van een andere natuurlijke of 
rechtspersoon aanhoudt, mits hij daartoe 
instructies van deze andere persoon heeft
ontvangen. De in lid 1 bedoelde persoon 
houdt ten minste gedurende een periode 
van een jaar gegevens bij over de 
instructies.

3. Wanneer de in lid 1 bedoelde persoon 
optreedt namens meer dan een 
aandeelhouder brengt hij stemmen uit 
overeenkomstig de ontvangen instructies, 
zelfs als dit betekent dat de aan sommige 
van de aandelen verbonden stemmen 
anders worden uitgebracht dan de aan de 
andere aandelen verbonden stemmen.

Or. en

Motivering

Het volstaat hier om te verwijzen naar de in lid 1 bedoelde persoon, zonder verdere details of 
nadere aanduiding van omstandigheden. De verplichting is niet beperkt tot het geval van een 
gezamenlijke rekening. In voorkomend geval moet het uitbrengen van tegenstrijdige stemmen 
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een plicht zijn en geen mogelijkheid.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 143
ARTIKEL 13, LID 3

3. De in lid 1 bedoelde persoon wordt niet 
belet de stemmen uit te brengen die 
verbonden zijn aan de aandelen die hij voor 
rekening van een andere natuurlijke of 
rechtspersoon aanhoudt, mits hij daartoe 
instructies van deze andere persoon heeft 
ontvangen. De in lid 1 bedoelde persoon 
houdt ten minste gedurende een periode van 
een jaar gegevens bij over de instructies.

3. De in lid 1 bedoelde persoon wordt niet 
belet de stemmen uit te brengen die 
verbonden zijn aan de aandelen die hij voor 
rekening van een andere natuurlijke of 
rechtspersoon aanhoudt, mits hij daartoe 
instructies van deze andere persoon heeft 
ontvangen. Evenmin zal hij worden belet te 
stemmen in gevallen waarin er regelingen 
bestaan betreffende het gebruik van zijn 
discretionaire bevoegdheid bij het 
uitbrengen van stemmen die verbonden zijn 
aan de effecten die hij voor rekening van 
een andere natuurlijke of rechtspersoon 
aanhoudt. De in lid 1 bedoelde persoon 
houdt ten minste gedurende een periode van 
een jaar gegevens bij over de instructies.

Or. en

Motivering

Veel aandelen worden momenteel aangehouden door tussenpersonen zoals 
beleggingsmanagers krachtens regelingen op grond waarvan zij over de discretionaire 
bevoegdheid beschikken die aandelen te stemmen. De ontwerptekst van de Commissie maakt 
niet duidelijk of dit al dan niet wordt verhinderd.

Amendement ingediend door Giuseppe Gargani

Amendement 144
ARTIKEL 13, LID 4

4. Ingeval een in lid 1 bedoelde persoon 
aandelen van dezelfde uitgevende instelling 
op een omnibusrekening aanhoudt, is het 
hem toegestaan om de aan sommige van de 
aandelen verbonden stemmen anders uit te 
brengen dan de aan de andere aandelen 

4. Een in lid 1 bedoelde persoon mag de 
persoon voor wiens rekening hij optreedt 
niet beletten de aan de aandelen verbonden 
stemrechten uit te oefenen, mits de 
onderneming hiervan in kennis is gesteld.
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verbonden stemmen.

Or. en

Motivering

De ultieme aandeelhouder moet altijd de mogelijkheid behouden om te stemmen, maar er 
moet rechtszekerheid zijn voor de uitgevende instelling. Kennisgeving is een algemeen begrip; 
de vraag of een volmacht nodig is moet worden geregeld in de contractuele bepalingen.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 145
ARTIKEL 13, LID 5

5. In afwijking van artikel 10, lid 1, derde 
alinea, heeft een in lid 1 bedoelde persoon 
die effecten op een omnibusrekening 
aanhoudt, het recht een volmacht te 
verlenen aan elke persoon voor wiens 
rekening hij op een dergelijke rekening 
aandelen aanhoudt, dan wel aan een door 
die persoon aangewezen derde.

5. Een in lid 1 bedoelde persoon verleent op 
verzoek van zijn cliënt een volmacht aan die 
cliënt of aan een door die cliënt aangewezen 
derde.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat de cliënt (de economische aandeelhouder) zijn stemrechten kan 
uitoefenen, moet hij het recht hebben de wettige aandeelhouder die zijn aandelen beheert te 
verzoeken hem een volmacht te verlenen.

Amendement ingediend door Wolf Klinz

Amendement 146
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)

Artikel 13 bis
Uitoefening van stemrechten via 

tussenpersonen
1. Dit artikel is van toepassing op elke 
natuurlijke of rechtspersoon die, als 
onderdeel van een gewone activiteit en in 
het kader van een transactie, toestemming 
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heeft effectenrekening aan te houden voor 
rekening van andere natuurlijke of 
rechtspersonen en die geen wettige
aandeelhouder is zoals bedoeld in artikel 
13, lid 1 (de "tussenpersoon").
2. Tussenpersonen oefenen stemrechten 
alleen uit op basis van het algemene 
contractuele kader tussen de tussenpersoon 
en de cliënt of op basis van specifieke 
instructies van de cliënt voor de 
desbetreffende stemming.
3. Tussenpersonen brengen of aan de 
aandelen verbonden stemmen uit op basis 
van de instructies van hun cliënten, of ze 
dragen de steminstructies over op een 
andere tussenpersoon met wie de aandelen 
worden gehouden.
4. De lidstaten mogen van tussenpersonen 
verlangen dat zij de steminstructies 
gedurende een bepaalde minimumperiode 
bewaren en dat zij desgevraagd bevestigen 
dat de steminstructies zijn opgevolgd.

Or. en

Motivering

Het nieuwe artikel 13 bis (nieuw) betreft tussenpersonen en moet gezien worden als een
aanvulling op artikel 10. In de regel houden aandeelhouders hun aandelen via een keten van 
tussenpersonen in verschillende jurisdicties. Om te vermijden dat tussenpersonen, die geen 
wettige aandeelhouders zijn, eigenmachtig gaan handelen, moet expliciet worden vermeld dat 
zij alleen stemrechten mogen uitoefenen indien zij daartoe zijn gemachtigd.

Amendement ingediend door Arlene McCarthy

Amendement 147
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)

Artikel 13 bis
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
verstaan onder:
a) "tussenpersoon": een natuurlijke of 
rechtspersoon die, in het kader van een 
transactie, namens andere natuurlijke of 
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rechtspersonen ("cliënten") 
overeenkomsten ("relevante 
overeenkomsten") aangaat om in verband 
met aandelen als aandeelhouder of 
depositaris op te treden, of op andere wijze 
belangen heeft in aandelen; maar
b) deze persoon is geen tussenpersoon in 
verband met aandelen waarin hij besloten 
heeft financiële middelen te beleggen die 
door cliënten ter beschikking zijn gesteld.
2. De lidstaten zien erop toe dat elke 
relevante overeenkomst voldoet aan het 
bepaalde in lid 3 of lid 4.
3. Een relevante overeenkomst voldoet aan 
hetgeen in dit lid wordt bepaald indien erin 
staat dat:
a) indien de cliënt de tussenpersoon 
instructies over de uitoefening van de aan 
de aandelen verbonden rechten doet 
toekomen, ziet de tussenpersoon erop toe 
dat deze instructies worden opgevolgd; en 
b) indien de tussenpersoon een oproep tot 
het bijwonen van een algemene 
vergadering ontvangt, geeft hij deze door 
aan, of in overeenstemming met de 
instructies van, de cliënt. 
De lidstaten mogen verlangen dat 
tussenpersonen gedurende een vastgestelde 
periode nadat cliënten instructies 
betreffende de uitoefening van stemrechten 
hebben gegeven deze instructies bewaren 
en bevestigen dat deze zijn nageleefd of zijn 
doorgegeven.
4. Een relevante overeenkomst voldoet aan 
hetgeen in dit lid wordt bepaald indien erin 
staat dat de cliënt niet gerechtigd is 
instructies te geven met betrekking tot de 
uitoefening van stemrechten.
5. De lidstaten zien erop toe dat 
tussenpersonen, voordat zij relevante 
overeenkomsten sluiten, cliënten uitleggen 
of, en zo ja op welke wijze, zij in staat 
zullen zijn instructies te geven met 
betrekking tot de uitoefening van 
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stemrechten.

Or. en

Motivering

Veel beleggers houden hun belangen in aandelen via "ketens van tussenpersonen".
In dergelijke gevallen hangt de mogelijkheid van de belegger om aan aandelen verbonden 
stemrechten uit te oefenen voor een groot deel af van de mate waarin de communicatie op en 
neer langs de keten effectief is. Elk artikel over dit onderwerp moet de communicatie mogelijk 
maken.

Amendement ingediend door Bert Doorn

Amendement 148
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)

Artikel 13 bis
De lidstaten bepalen dat professionele 
tussenpersonen, die tijdens een zakelijke 
transactie aandelen mogen hebben namens 
een andere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, de aan deze aandelen 
verbonden stemrechten moeten uitoefenen 
volgens de instructies van natuurlijke 
persoon of rechtspersoon (zijn client), of de 
steminstructies moeten doorgeven aan een 
andere professionele tussenpersoon die de 
aandelen houdt, mits er instructies zijn 
gegeven.

Or. en

Motivering

Er moet op Europees niveau geregeld worden dat professionele tussenpersonen de 
uitoefening van de stemrechten faciliteert. In een grensoverschrijdende context kan er een 
lange keten van tussenpersonen bestaan. Bovendien kunnen verschillende (nationale) 
voorschriften van toepassing zijn in de keten, hetgeen van invloed is op de vraag wie de 
stemrechten mag uitoefenen. Daarom moet worden gewaarborgd dat beleggers controle 
kunnen uitoefenen op de aan aandelen verbonden stemrechten.
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Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 149
ARTIKEL 14

Bij de telling van de stemmen wordt 
rekening gehouden met alle stemmen die 
met betrekking tot een ter goedkeuring aan 
de algemene vergadering voorgelegde 
resolutie zijn uitgebracht.

schrappen

Or. en

Motivering

Een letterlijke interpretatie van deze bepaling kan ertoe leiden dat in de praktijk alle stemmen 
moeten worden geteld om te garanderen dat er rekening mee wordt gehouden, hetgeen grote 
en mogelijk onoplosbare praktische problemen met zich mee zou brengen aangezien in de 
meeste gevallen stemmingen gebeuren via handopsteken. Ondernemingen moeten niet 
gedwongen worden elektronische stemsystemen in te voeren. Hiermee zouden extra kosten 
gemoeid zijn, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement ingediend door Jean-Pierre Audy

Amendement 150
ARTIKEL 15, LID 1

1. Binnen een tijdsspanne van niet meer dan 
15 kalenderdagen na het plaatsvinden van 
de algemene vergadering maakt de 
uitgevende instelling op haar internetsite de 
resultaten van de stemming over elke op de 
algemene vergadering behandelde resolutie 
bekend.

1. Binnen een tijdsspanne van niet meer dan 
15 kalenderdagen vanaf de datum van de 
algemene vergadering maakt de 
onderneming op haar internetsite de 
resultaten van de stemming over elke op de 
algemene vergadering behandelde resolutie 
bekend. De genoemde resultaten blijven 
beschikbaar op de internetsite van de 
onderneming tot het einde van een periode 
van uiterlijk twee jaar vanaf de datum van 
de publicatie op de internetsite.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet in een limiet voorzien voor de beschikbaarheid van de resultaten van de 
stemmingen. Een periode van twee jaar lijkt raadzaam.
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Amendement ingediend door Piia-Noora Kauppi

Amendement 151
ARTIKEL 15, LID 2

2. Voor elke resolutie omvatten de 
resultaten van de stemming ten minste het 
aantal aandelen dat aan de stemming heeft 
deelgenomen en het percentage van de voor 
en tegen elke resolutie uitgebrachte 
stemmen.

schrappen

Or. en

Motivering

Een letterlijke interpretatie van deze bepaling kan ertoe leiden dat in de praktijk alle stemmen 
moeten worden geteld om ervoor te zorgen dat er rekening mee wordt gehouden, hetgeen 
grote en mogelijk onoplosbare praktische problemen met zich mee zou brengen aangezien in 
de meeste gevallen stemmingen gebeuren via handopsteken. Ondernemingen moeten niet 
gedwongen worden elektronische stemsystemen in te voeren. Hiermee zouden extra kosten 
gemoeid zijn, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 152
ARTIKEL 15, LID 2

2. Voor elke resolutie omvatten de resultaten 
van de stemming ten minste het aantal 
aandelen dat aan de stemming heeft 
deelgenomen en het percentage van de voor 
en tegen elke resolutie uitgebrachte 
stemmen.

2. Voor elke resolutie omvatten de resultaten 
van de stemming ten minste het percentage 
van de voor en tegen elke resolutie 
uitgebrachte stemmen. Voor stemmingen in 
de vorm van handopsteken omvatten de 
resultaten van de stemming voor elke 
resolutie het aantal aandelen dat aan de 
stemming heeft deelgenomen.

Or. en

Motivering

Er dient te worden voorzien in stemmingen in de vorm van handopsteken. In dergelijke 
gevallen is het niet mogelijk op de hoogte te zijn van het aantal aandelen dat aan de stemming 
heeft deelgenomen, maar het is wel mogelijk het percentage van de voor en tegen elke 
resolutie uitgebrachte stemmen te specificeren.
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Amendement ingediend door Diana Wallis

Amendement 153
ARTIKEL 17 BIS (nieuw)

Artikel 17 bis 
Herziening

Op * brengt de Commissie het Europees 
Parlement en de Raad  verslag uit over de 
werking van deze richtlijn. Hierin wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan de 
effecten van de termijnen als bepaald in 
artikel 5 voor de oproeping tot algemene 
vergaderingen en aan eventuele 
noodzakelijke herziening hiervan.
* Drie jaar na de datum die is bepaald in 
artikel 16.

Or. en

Motivering

Als onderdeel van haar betere regelgevingsagenda moet de Commissie systematisch de 
werking van nieuw aangenomen richtlijnen evalueren. In het bijzonder de termijnen voor 
berichtgeving als bepaald in artikel 5 moeten worden geëvalueerd in het licht van 
technologische ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat kortere termijnen kunnen worden 
aangehouden.
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