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Kompromisændringsforslag 1
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag ECON 3)

Betragtning 4

(4) Den nuværende EU-lovgivning kan ikke 
i tilstrækkelig grad nå denne målsætning. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af direktiv 
2001/34/EF pålægger udstedere at stille 
visse oplysninger og dokumenter med 
relevans for generalforsamlinger til 
rådighed, men disse oplysninger og 

(4) Den nuværende EU-lovgivning kan ikke 
i tilstrækkelig grad nå denne målsætning. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i 
forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et 
reguleret marked, og om ændring af direktiv 
2001/34/EF pålægger udstedere en pligt til
at stille visse oplysninger og dokumenter 
med relevans for generalforsamlinger til 
rådighed, men disse oplysninger og 



PE 382.348v01-00 2/24 AM\642528DA.doc

DA

dokumenter skal stilles til rådighed i 
udstederens hjemland. Desuden fokuserer 
direktiv 2001/34/EF på de oplysninger, som 
udstederne skal give til offentligheden, og 
beskæftiger sig således ikke med selve 
aktionærernes afstemningsproces.

dokumenter skal stilles til rådighed i 
udstederens hjemland. Desuden fokuserer 
direktiv 2001/34/EF på de oplysninger, som 
udstederne skal give til offentligheden, og 
beskæftiger sig således ikke med selve 
aktionærernes afstemningsproces. Der bør 
derfor indføres visse minimumsstandarder 
med henblik på at beskytte investorer og 
fremme en smidig og effektiv udøvelse af 
aktionærrettigheder i tilknytning til aktier 
med stemmeret. For så vidt angår andre 
rettigheder end stemmerettigheder, kan 
medlemsstaterne frit udvide anvendelsen af 
minimumsstandarderne til aktier uden 
stemmeret, hvis disse aktier ikke allerede er 
omfattet af sådanne standarder.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 2
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslags 49 og ECON 5)

Betragtning 6

(6) Aktionærerne bør kunne afgive deres 
stemme på et velorienteret grundlag på eller 
forud for generalforsamlingen, uanset hvor 
de bor. Alle aktionærer bør have 
tilstrækkelig med tid til at tage stilling til de 
dokumenter, der skal forelægges på 
generalforsamlingen, og beslutte, hvordan de 
vil stemme med deres aktier. Til dette formål 
bør generalforsamlingen annonceres i 
tilstrækkelig god tid, og aktionærerne bør i 
god tid have alle de oplysninger, der efter 
planerne skal forelægges for 
generalforsamlingen til godkendelse. 
Aktionærerne bør i princippet også have 
mulighed for at tilføje punkter til 
dagsordenen for generalforsamlingen, 
fremsætte forslag og stille spørgsmål, der 
har relation til punkter på dagsordenen. De 
muligheder, som moderne teknologi tilbyder 
med hensyn til at gøre oplysninger 
umiddelbart tilgængelige, bør udnyttes, også 

(6) Aktionærerne bør kunne afgive deres 
stemme på et velorienteret grundlag på eller 
forud for generalforsamlingen, uanset hvor 
de bor. Alle aktionærer bør have 
tilstrækkelig med tid til at tage stilling til de 
dokumenter, der skal forelægges på 
generalforsamlingen, og beslutte, hvordan de 
vil stemme med deres aktier. Til dette formål 
bør generalforsamlingen annonceres i god 
tid, og aktionærerne bør have alle de 
oplysninger, der skal forelægges for 
generalforsamlingen. De muligheder, som 
moderne teknologi tilbyder med hensyn til at 
gøre oplysninger umiddelbart tilgængelige, 
bør udnyttes. Det forudsættes i dette 
direktiv, at alle børsnoterede selskaber 
allerede har en internetadresse.
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med henblik på at gøre oplysninger om 
resultaterne af afstemningen tilgængelige 
efter generalforsamlingen.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 3
(Nyt Ændringsforslag)
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Aktionærerne bør i princippet have 
mulighed for at sætte punkter på 
dagsordenen for generalforsamlingen og 
fremsætte forslag til punkter på 
dagsordenen. 
Med forbehold for de forskellige 
tidsrammer og bestemmelser, der gælder 
rundt om i Fællesskabet, bør udøvelsen af 
disse rettigheder være underlagt to 
grundlæggende regler, henholdsvis at en 
tærskel for udøvelse af disse rettigheder 
højst må være på 5% af selskabets 
aktiekapital, og at alle aktionærer i hvert 
enkelt tilfælde bør modtage den endelige 
udgave af dagsordenen tilstrækkeligt tidligt 
til at kunne forberede drøftelsen og 
afstemningen om hvert enkelt punkt på 
dagsordenen. 

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 4
(Nyt ændringsforslag)
Betragtning 6 b (ny)

(6b) Enhver aktionær bør i princippet have 
mulighed for at stille spørgsmål om emner, 
der er opført på dagsordenen for 
generalforsamlingen, og for at få dem 
besvaret, mens reglerne om, hvordan og 
hvornår spørgsmål skal stilles og besvares,
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bør fastlægges af medlemsstaterne. 

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 5
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslags 51, 52 og ECON 10)

Betragtning 7

(7) Aktionærerne bør have et udvalg af 
enkle midler til at afgive deres stemmer 
uden at deltage i 
aktionærgeneralforsamlingen. 
Stemmeafgivning uden at deltage personligt 
i generalforsamlingen bør ikke være 
underlagt andre begrænsninger end dem, der 
er nødvendige for at fastslå identitet og for 
sikker kommunikation. Eksisterende 
begrænsninger og administrative 
hindringer, der gør stemmeafgivelse in 
absentia eller ved stedfortræder 
omstændeligt og dyrt, bør fjernes.

(7) Selskaber bør ikke møde juridiske 
forhindringer, hvis de ønsker at give deres 
aktionærer mulighed for at deltage i 
generalforsamlingen ad elektronisk vej. 
Stemmeafgivning uden at deltage personligt 
i generalforsamlingen, hvad enten det drejer 
sig om stemmeafgivning pr. 
korrespondance eller ad elektronisk vej, bør 
ikke være underlagt andre begrænsninger 
end dem, der er nødvendige for at fastslå 
identitet og for sikker kommunikation. 
Dette bør imidlertid ikke være til hinder for, 
at medlemsstater kan vedtage regler, der
skal sikre, at afstemningsresultaterne 
under alle omstændigheder afspejler 
aktionærernes hensigter, herunder regler, 
der har til formål at løse situationer, hvor 
nye omstændigheder opstår eller afsløres,
efter at en aktionær har afgivet sin stemme 
pr. korrespondance eller ad elektronisk vej.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 6
(Nyt ændringsforslag)
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Hvor finansielle mellemmænd er 
indblandet, er en effektiv stemmeafgivning 
efter instrukser i vid udstrækning afhængig 
af, at der findes en effektiv kæde af 
mellemmænd, eftersom investorer ofte ikke 
er i stand til at udøve de stemmerettigheder, 
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der er knyttet til deres aktier, hvis ikke hver 
enkelt mellemmand i kæden, uanset om 
disse har en økonomisk andel i aktierne 
eller ej, samarbejder. For at sikre, at 
investorer kan udøve deres 
stemmerettigheder i grænseoverskridende 
situationer, er det derfor vigtigt, at 
mellemmændene fremmer udøvelsen af 
stemmerettigheder.  
Kommissionen bør uddybe denne 
problematik i en henstilling for at sikre, at 
investorer får adgang til effektive 
stemmeafgivningstjenester, og at 
stemmerettigheder udøves i 
overensstemmelse med investorernes 
instrukser. I forbindelse med mellemmænd 
og afstemningsinstrukser bør 
Kommissionen også undersøge den særlige 
situation i managementselskaber, hvis 
hovedvirksomhed består i forvaltning af 
kollektive investeringsordninger. 
Kommissionen bør yderligere undersøge
opfattelsen af begreberne "investor", 
"aktionær" og "kunde", problemerne med 
at identificere aktionærer, gennemsigtighed 
omkring ejerskab, stadigt eksisterende 
forhindringer for udøvelsen af aktionærers 
rettigheder, omkostningerne ved at oprette 
effektive kommunikationskanaler samt 
midlerne til tilsyn med, at mellemmændene 
varetager deres opgaver.  

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 7
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag ECON 12)

Betragtning 7 b (ny)

(7b) Afstemningsresultater bør fastslås ved 
hjælp af metoder, der viser, hvordan 
aktionærerne har ønsket at forholde sig ved 
afstemningen, og dette bør derfor som 
minimum offentliggøres på selskabets 
hjemmeside efter generalforsamlingen.
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Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 8
(Nyt ændringsforslag)

Betragtning 9

(9)For at undgå overlapning med 
bestemmelser om samme emne bør direktiv 
2004/109/EF ændres

udgår

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 9
(Nyt ændringsforslag)
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Ifølge punkt 34 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning1 bør medlemsstaterne tilskyndes 
til, både i egen og Fællesskabets interesse, 
at udarbejde og offentliggøre deres egne 
oversigter, der så vidt muligt viser 
overensstemmelsen mellem dette direktiv og 
gennemførelsesforanstaltningerne.
----------------------
1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.  

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 10
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslags 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, 

ECON 14 og ECON 15)
Artikel 1

1. Dette direktiv fastsætter krav med hensyn 
til udøvelse af stemmerettigheder på
generalforsamlinger, der afholdes af 

1. Dette direktiv fastsætter krav med hensyn 
til aktionærers udøvelse af visse rettigheder
i tilknytning til aktier med stemmeret i 
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udstedere, der har deres vedtægtsmæssige 
hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er 
optaget til handel på et reguleret marked.

forbindelse med generalforsamlinger i 
selskaber, der har deres vedtægtsmæssige
hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
som hører hjemme eller opererer i en 
medlemsstat.

1a. Den medlemsstat, der har kompetence 
til at regulere spørgsmål under dette 
direktiv, er den medlemsstat, hvori 
selskabet har sit vedtægtsmæssige 
hjemsted, og "gældende lovgivning" er 
denne medlemsstats lovgivning.

2. Medlemsstaterne kan fra bestemmelserne 
i dette direktiv fritage udstedere, som er

2. Medlemsstaterne kan fra bestemmelserne 
i dette direktiv fritage følgende 
selskabsformer:

i) kollektive investeringsforetagender af 
selskabstypen i den i artikel 1, stk. 2, i 
direktiv 65/611/EØF anvendte betydning og

i) kollektive investeringsforetagender i den i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 65/611/EØF 
anvendte betydning

ii) virksomheder, hvis eneste formål er 
kollektiv investering af kapital fra 
offentligheden, som opererer efter princippet 
om risikospredning, og som ikke søger at 
erhverve retlig eller ledelsesmæssig kontrol 
med nogen af udstederne af de 
underliggende investeringer, forudsat at 
disse kollektive investeringsforetagender er 
godkendte og underkastet tilsyn fra 
kompetente myndigheders side, og at de 
udøver funktioner som værdipapirdepot 
svarende til funktionerne i henhold til 
direktiv 85/611/EØF.

ii) virksomheder, hvis eneste formål er 
kollektiv investering af kapital fra 
offentligheden, som opererer efter princippet 
om risikospredning, og som ikke søger at 
erhverve retlig eller ledelsesmæssig kontrol 
med nogen af udstederne af de 
underliggende investeringer, forudsat at 
disse kollektive investeringsforetagender er 
godkendte og underkastet tilsyn fra 
kompetente myndigheders side, og at de 
udøver funktioner som værdipapirdepot 
svarende til funktionerne i henhold til 
direktiv 85/611/EØF; og
iia) kooperative selskaber.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 11
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslags 10, 64, 65, 66 og ECON 23)

Artikel 3

Strengere nationale krav Yderligere nationale foranstaltninger 
Medlemsstaterne kan pålægge udstedere, 
som har deres vedtægtsmæssige hjemsted 

Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne kan pålægge selskaber 
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på deres område, strengere krav end dem, 
der fastsat i dette direktiv.

yderligere forpligtelser eller kan træffe 
yderligere foranstaltninger for at lette 
aktionærers udøvelse af de rettigheder, der 
er omhandlet i dette direktiv. 

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 12
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslags 11, ECON 24)

Artikel 4

Udstederen skal sikre ligebehandling af alle 
aktionærer, som er i samme situation med 
hensyn til deltagelse og stemmeafgivning
ved generalforsamlingerne.

Selskabet skal sikre ligebehandling af alle 
aktionærer, som er i samme situation med 
hensyn til udøvelse af stemmerettigheder
ved generalforsamlingen.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 13
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslags 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27, 
ECON 28)
Artikel 5

Indkaldelse til generalforsamling Oplysninger forud for generalforsamlingen
1. Udstederen udsender den første 
indkaldelse til en generalforsamling mindst 
30 kalenderdage før generalforsamlingen, 
jf. dog artikel 9, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF.

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskabet på 
en af de i stk. 1a anførte måder udsender
indkaldelsen til generalforsamling senest 
den 21. dag før datoen for 
generalforsamlingens afholdelse, jf. dog 
artikel 9, stk. 4, og artikel 11, stk. 4, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at en 
generalforsamling, såfremt det pågældende 
selskab giver aktionærer mulighed for at 
stemme ad elektronisk vej på en måde, som 
alle aktionærer har adgang til, kan beslutte
at udsende indkaldelse til en 
generalforsamling, som ikke er en årlig 
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generalforsamling, på en af de måder, der 
er anført i stk. 1a, senest den 14. dag før
datoen for generalforsamlingens 
afholdelse. En sådan beslutning skal 
vedtages af et flertal på mindst to tredjedele
af de stemmer, der er knyttet til de 
værdipapirer eller den tegnede kapital, der 
er repræsenteret, og er højst gyldig frem til 
den næste årlige generalforsamling.
Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at 
anvende den ovennævnte 
minimumsperiode for så vidt angår anden 
eller efterfølgende indkaldelser til 
generalforsamling, der udsendes, fordi der 
ikke kunne opnås beslutningsdygtighed ved 
den første generalforsamling, forudsat at 
betingelserne i denne artikel var opfyldt ved 
første indkaldelse, at der ikke er sat nye 
punkter på dagsordenen, og at der er 
mindst ti dage mellem den endelige 
indkaldelse og datoen for 
generalforsamlingen.
1a. Uden at dette anfægter øvrige krav med 
hensyn til indkaldelse eller offentliggørelse, 
som den kompetente medlemsstat som 
defineret i artikel 1, stk. 1a, har fastsat, skal 
selskabet udsende den indkaldelse, der er 
omhandlet i stk. 1, på en måde, der sikrer 
hurtig adgang hertil på et ikke-
diskriminerende grundlag. Medlemsstaten 
forpligter selskabet til at anvende medier, 
som med rimelighed kan forventes at sørge 
for, at oplysningerne rent faktisk når ud til 
offentligheden i hele Fællesskabet. 
Medlemsstaten må ikke kræve, at der kun 
anvendes medier, hvis operatører er 
etableret på dens eget område.
Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at 
anvende første afsnit på selskaber, der kan 
identificere deres aktionærers navne og 
adresser i en gældende fortegnelse, 
forudsat at selskabet er omfattet af en 
forpligtelse til at sende indkaldelsen til hver 
enkelt af sine registrerede aktionærer.
Selskabet må under ingen omstændigheder 
afkræve nogen specifik betaling for 
udsendelse af indkaldelsen på den 
foreskrevne måde.
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2. Indkaldelsen i stk. 1 skal mindst omfatte 
følgende:

2. Indkaldelsen i stk. 1 skal mindst:

a) en nøjagtig angivelse af sted og tid samt 
et udkast til dagsorden for 
generalforsamlingen

a) angive nøjagtigt, hvor og hvornår 
generalforsamlingen finder sted, samt 
indeholde et udkast til dagsorden for 
generalforsamlingen

b) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de 
procedurer, som aktionærerne skal 
overholde for at kunne deltage og afgive 
deres stemme på generalforsamlingen, 
herunder den gældende registreringsdato

b) indeholde en tydelig og nøjagtig 
beskrivelse af de procedurer, som 
aktionærerne skal overholde for at kunne 
deltage og afgive deres stemme på 
generalforsamlingen, herunder oplysninger 
om:
i) aktionærernes rettigheder i henhold til 
artikel 6, i det omfang disse kan udøves 
efter udsendelsen af indkaldelsen, og i 
henhold til artikel 9 samt fristen, inden for 
hvilken disse rettigheder kan udøves; 
indkaldelsen kan være begrænset til 
oplysninger om fristen, inden for hvilken 
de pågældende rettigheder kan udøves, hvis 
indkaldelsen indeholder en henvisning til 
mere detaljerede oplysninger om 
rettighederne på selskabets hjemmeside
ii) proceduren for stemmeafgivelse ved 
fuldmagt, navnlig de formularer, der skal 
anvendes, og de midler, hvormed selskabet 
accepterer elektroniske meddelelser om 
udpegning af fuldmægtige, og
iii) eventuelt proceduren for 
stemmeafgivelse pr. korrespondance eller 
ad elektronisk vej.

c) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de 
disponible midler, hvormed aktionærerne 
kan deltage i generalforsamlingen og 
afgive deres stemme. Alternativt kan den 
angive, hvor disse oplysninger kan fås

c) eventuelt indeholde registreringsdatoen i 
henhold til artikel 7, stk. 2, og forklare, at 
kun personer, som er aktionærer på denne 
dato, har ret til at deltage og stemme på 
generalforsamlingen

d) en angivelse af, hvor og hvordan den 
komplette, uforkortede tekst til beslutninger 
og de dokumenter, der efter planen skal 
forelægges for generalforsamlingen til 
godkendelse, kan fås

d) angive, hvor og hvordan den komplette, 
uforkortede tekst til beslutninger og de 
dokumenter, der henvises til i stk. 3, litra c) 
og ca), kan fås

e) en angivelse af den internetadresse, hvor 
de oplysninger, der er omtalt i stk. 3, vil 
blive offentliggjort.

e) angive den internetadresse, hvor de 
oplysninger, der er omtalt i stk. 3, vil blive 
offentliggjort.

3. Inden for den frist, der er fastsat i stk. 1, 3. Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne i 
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offentliggør udstederne på deres 
internetsteder som et minimum følgende 
oplysninger:

en sammenhængende periode, der indledes 
senest 21 dage før datoen for 
generalforsamlingen, inklusive datoen for 
generalforsamlingen, på deres 
internetsteder som et minimum gør følgende 
oplysninger tilgængelige:

a) den indkaldelse til generalforsamling, der 
er nævnt i stk. 1

a) den indkaldelse til generalforsamling, der 
er nævnt i stk. 1a;

b) det samlede antal aktier og 
stemmerettigheder

b) det samlede antal aktier og 
stemmerettigheder på datoen for 
indkaldelsen (herunder særskilte tal for 
hver aktieklasse, hvis selskabets kapital er 
opdelt i to eller flere klasser)

c) teksterne til de beslutninger og
dokumenter, der er nævnt i stk. 2, litra d)

c) de dokumenter, der skal forelægges på 
generalforsamlingen
ca) et beslutningsforslag eller, hvis der ikke 
er indsendt forslag til vedtagelse, en 
kommentar fra et kompetent organ i 
selskabet ifølge gældende lovgivning til 
hvert punkt på forslaget til dagsorden for 
generalforsamlingen; beslutningsforslag, 
som indsendes af aktionærer, tilføjes 
endvidere hurtigst muligt til dagsordenen, 
efter at selskabet har modtaget dem

d) de formularer, der skal anvendes til 
afstemning pr. korrespondance og ved 
fuldmagt.

d) eventuelt de formularer, der skal 
anvendes til afstemning ved fuldmagt og pr. 
korrespondance, medmindre disse 
formularer sendes direkte til hver enkelt 
aktionær.

Alternativt kan der i stedet for de 
formularer, der er omtalt i litra d), på 
netstedet være en oplysning om, hvor og 
hvordan formularerne kan fås.

Hvis de formularer, der er omtalt i litra d), 
ikke kan gøres tilgængelige på netstedet af 
tekniske årsager, angiver selskabet på 
netstedet, hvor og hvordan en papirudgave 
af formularerne kan fås. I dette tilfælde er 
selskabet forpligtet til vederlagsfrit at sende 
formularerne pr. post til enhver aktionær, 
som anmoder herom.
Hvis indkaldelsen til generalforsamling i 
henhold til artikel 9, stk. 4, eller artikel 11, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/25/EF eller i henhold til stk.
1, andet afsnit, i denne artikel udsendes 
senere end den 24. dag inden 
generalforsamlingen, forkortes den i dette 
stykke anførte periode tilsvarende.
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Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 14
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslags 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31, ECON 32)
Artikel 6

Ret til at tilføje punkter til dagsordenen for 
generalforsamlingen og til at fremsætte 
beslutningsforslag

Ret til at sætte punkter på dagsordenen for 
generalforsamlingen og til at fremsætte 
beslutningsforslag

1. Aktionærerne har ret til på egen hånd 
eller i forening at tilføje punkter til 
dagsordenen for generalforsamlinger og 
fremsætte beslutningsforslag på 
generalforsamlinger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at aktionærerne 
på egen hånd eller i forening

a) har ret til at sætte punkter på 
dagsordenen for generalforsamlingen, 
forudsat at sådanne punkter ledsages af en 
begrundelse eller et beslutningsforslag med 
henblik på vedtagelse på 
generalforsamlingen, og
b) har ret til at fremsætte 
beslutningsforslag til punkter, som er på 
dagsordenen, eller som skal på 
dagsordenen for en generalforsamling.
Medlemsstaterne kan fastlægge, at 
rettighederne i litra a) kun kan udøves i 
forbindelse med den årlige 
generalforsamling, forudsat at aktionærer 
på egen hånd eller i forening har ret til at 
indkalde eller kræve, at selskabet indkalder 
til en generalforsamling, som ikke er en 
årlig generalforsamling, med en dagsorden, 
der mindst omfatter alle de punkter, som 
disse aktionærer ønsker.
Medlemsstaterne vedtager eventuelt, at 
disse rettigheder skal udøves skriftligt (pr. 
post eller ad elektronisk vej).

2. I de tilfælde, hvor retten til at tilføje 
punkter til dagsordenen for 
generalforsamlinger og til at fremsætte 
beslutningsforslag på generalforsamlinger

2. I de tilfælde, hvor en hvilken som helst af 
de rettigheder, der er angivet i stk. 1, er 
betinget af, at de(n) relevante aktionær(er) 
besidder en minimumsandel af selskabets
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er betinget af, at de(n) relevante aktionær(er) 
besidder en minimumsandel af udstederens
aktiekapital, må denne minimumsandel ikke 
overstige 5 % af udstederens aktiekapital 
eller en nominel værdi på 10 mio. EUR, alt 
efter hvad der er lavest.

aktiekapital, må denne minimumsandel ikke 
overstige 2,5 % af aktiekapitalen.

3. De rettigheder, der er omtalt i stk. 1, skal 
udøves i så god tid inden datoen for 
generalforsamlingen, at andre aktionærer 
har mulighed for at modtage eller få 
adgang til den ændrede dagsorden eller de 
foreslåede beslutninger forud for 
generalforsamlingen.

3. Hver medlemsstat fastlægger en enkelt 
dato, med henvisning til et udspecificeret 
antal dage forud for generalforsamlingen, 
før hvilken aktionærerne kan udøve 
rettigheden i stk. 1, litra a). På samme 
måde kan medlemsstaterne fastsætte en 
dato, før hvilken aktionærerne kan udøve 
rettigheden i stk. 1, litra b).
3a. Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
selskabet, hvis udøvelsen af rettigheden i 
stk. 1, litra a), medfører en ændring af den 
dagsorden for generalforsamlingen, der 
allerede er rundsendt til aktionærerne, 
offentliggør en ændret dagsorden forud for 
den gældende registreringsdato eller, hvis 
der ikke er nogen registreringsdato, i 
tilstrækkelig god tid inden datoen for 
generalforsamlingen til, at andre 
aktionærer kan udpege en fuldmægtig eller 
eventuelt afgive deres stemme pr. 
korrespondance.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 15
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslags 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, ECON 33, ECON 34, ECON 35)
Artikel 7

Adgang til generalforsamlingen Betingelser for at kunne deltage i og 
stemme på en generalforsamling

1. Retten til at deltage og stemme på en 
generalforsamling må ikke være betinget 
af, at aktionæren blokerer de relevante 
aktier ved at deponere dem eller på anden 
måde spærre dem i et kreditinstitut eller 
hos en anden depositar forud for 

1. Medlemsstaterne sikrer
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generalforsamlingen, selv om blokeringen 
ikke har nogen indvirkning på muligheden 
for at handle med aktierne.

a) at en aktionærs ret til at deltage i en 
generalforsamling og til at stemme på 
grundlag af sine aktier, uanset hvilke, ikke 
er betinget af, at aktierne deponeres hos, 
overdrages til eller registreres i navnet på 
en anden fysisk eller juridisk person inden 
generalforsamlingen, og
b) at en aktionærs ret til at sælge eller på 
anden måde overdrage sine aktier i 
perioden mellem registreringsdatoen og 
den pågældende generalforsamling ikke 
gøres betinget af krav, som ikke gælder på 
andre tidspunkter.

2. Retten til at deltage og stemme på en 
udsteders generalforsamling kan gøres 
betinget af, at en fysisk eller juridisk person 
har status som aktionær hos den relevante 
udsteder på en bestemt dato forud for den 
relevante generalforsamling.

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
en aktionærs ret til at deltage på en 
generalforsamling og til at stemme i 
overensstemmelse med sine aktier 
fastlægges under hensyntagen til de aktier, 
som den pågældende aktionær besidder på 
en bestemt dato forud for den relevante 
generalforsamling ("registreringsdatoen").

Beviset for status som aktionær kan kun 
gøres betinget af opfyldelse af krav, som er 
nødvendige og rimelige for at sikre 
identificering af aktionærerne.

Medlemsstaterne behøver ikke at anvende 
første afsnit på selskaber, der på datoen for 
generalforsamlingen kan identificere deres 
aktionærers navne og adresser ud fra et 
aktionærregister.

3. Den dato, der er omtalt i stk. 2, første 
afsnit, fastsættes af hver medlemsstat for 
generalforsamlinger afholdt af udstedere, 
der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i 
denne medlemsstat.

3. Hver medlemsstat sikrer, at én enkelt 
registreringsdato gælder for alle selskaber; 
en medlemsstat kan imidlertid fastsætte 
forskellige registreringsdatoer dels for 
selskaber, der udsteder ihændehaveraktier, 
dels for selskaber, der udsteder registrerede 
aktier, forudsat at en enkelt 
registreringsdato gælder for hvert selskab, 
der har udstedt begge typer aktier.

Denne dato må imidlertid ikke ligge mindre 
end 30 kalenderdage før 
generalforsamlingen.

Perioden mellem datoen for 
generalforsamlingen og 
registreringsdatoen må ikke være kortere 
end 30 dage. Ved gennemførelse af dette 
afsnit og artikel 5, stk. 1, sikrer hver 
medlemsstat, at perioden mellem den senest 
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tilladte dato for indkaldelsen til 
generalforsamlingen og 
registreringsdatoen er på mindst 6 dage, 
eksklusive disse to datoer.

Hver medlemsstat meddeler den således 
fastsatte dato til Kommissionen, som 
offentliggør disse datoer i Den Europæiske 
Unions Tidende.

3a. Beviset for status som aktionær kan 
kun gøres betinget af opfyldelse af krav, 
som er nødvendige for at sikre 
identificering af aktionærerne, og kun i det 
omfang disse krav står i et rimeligt forhold 
til denne målsætning.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 16
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 25, 105, ECON 36, ECON 37, 

ECON 38)
Artikel 8

Medlemsstaterne må ikke forbyde 
aktionærerne at deltage i 
generalforsamlinger ad elektronisk vej.

1. Medlemsstaterne tillader selskaberne at 
give deres aktionærer mulighed for en 
hvilken som helst form for deltagelse i 
generalforsamlinger ad elektronisk vej, 
navnlig en hvilken som helst af eller alle de 
nedenstående deltagelsesformer:

Krav og begrænsninger, der virker eller vil 
kunne virke som en hindring for 
aktionærernes deltagelse i 
generalforsamlinger ad elektronisk vej, er 
forbudt, undtagen for så vidt som de er 
nødvendige og rimelige for at sikre 
identificering af aktionærer og skabe 
sikkerhed omkring den elektroniske 
kommunikation.

a) en live-transmission af 
generalforsamlingen

b) en live-tovejskommunikation, der giver 
aktionærerne mulighed for at 
kommunikere med generalforsamlingen fra 
et fjerntliggende sted
c) en mekanisme til afgivelse af stemmer 
før eller under generalforsamlingen, 
således at der ikke er behov for at udpege 
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en fuldmægtig, som skal være fysisk til 
stede på mødet.
2. Aktionærernes deltagelse på 
generalforsamlingen ad elektronisk vej kan 
kun underkastes krav og begrænsninger, 
der er nødvendige og rimelige for at sikre 
identificering af aktionærer og skabe 
sikkerhed omkring den elektroniske 
kommunikation, og udelukkende i det 
omfang de står i et rimeligt forhold til 
målsætningerne.
Dette påvirker ikke regler, som 
medlemsstaterne har vedtaget eller vedtager 
om beslutningsprocessen i selskabet med 
henblik på indførelse eller anvendelse af 
nogen form for deltagelse ad elektronisk 
vej.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 17
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 26, 27, 28, 29, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, ECON 40, 

ECON 41)
Artikel 9

1. Aktionærer bør have ret til at stille 
spørgsmål mundtligt på
generalforsamlingen og/eller skriftligt eller 
ad elektronisk vej forud for 
generalforsamlingen.

1. Aktionærer har ret til at stille spørgsmål, 
der har relation til punkter på dagsordenen 
for generalforsamlingen. Selskabet skal 
svare på de spørgsmål, som aktionærerne 
stiller det.

2. Udstederne skal svare på de spørgsmål, 
som aktionærerne stiller dem, med 
forbehold af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne kan træffe eller tillade 
udstederne at træffe for at sikre god ro og 
orden på generalforsamlingerne og 
forberedelserne hertil, samt sikre beskyttelse 
af fortrolige oplysninger og udstedernes
forretningsinteresser. Et svar skal anses for 
at være afgivet, hvis de relevante 
oplysninger er tilgængelige på udstederens 
internetsted i form af "hyppigt stillede 

2. Retten til at stille spørgsmål og 
forpligtelsen til at besvare dem er 
underkastet de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne kan træffe eller tillade 
selskaberne at træffe for at sikre, at 
aktionærerne kan identificeres, samt for at 
sikre god ro og orden på 
generalforsamlingerne og forberedelserne 
hertil, samt sikre beskyttelse af fortrolige 
oplysninger og selskabernes
forretningsinteresser. Medlemsstaterne kan 
give selskaber mulighed for at samle 
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spørgsmål". spørgsmål med samme indhold og besvare 
dem samlet.
Medlemsstater kan fastlægge, at et svar 
skal anses for at være afgivet, hvis de 
relevante oplysninger er tilgængelige på 
selskabets hjemmeside på internettet i form 
af spørgsmål og svar.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 18
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 30, 31, 32, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, ECON 

46, ECON 47)
Artikel 10

1. Hver aktionær har ret til at udpege enhver 
anden fysisk eller juridisk person som 
fuldmægtig med adgang til at deltage og 
stemme ved en generalforsamling på sine 
egne. Der gælder ingen begrænsninger 
med hensyn til, hvilke personer der kan 
gives fuldmagt, ud over et krav om, at 
personen har retsevne.

1. Hver aktionær har ret til at udpege enhver 
anden fysisk eller juridisk person som 
fuldmægtig med adgang til at deltage og 
stemme ved en generalforsamling i sit navn. 
En fuldmægtig har samme rettigheder til at 
tale og stille spørgsmål på 
generalforsamlinger som dem, der 
tilkommer den aktionær, som 
vedkommende repræsenterer.

Medlemsstaterne kan imidlertid begrænse 
fuldmægtiges ret til at udøve 
stemmerettigheder, hvis de skønner, at:

Medlemsstaterne ophæver enhver 
bestemmelse, der indfører begrænsninger, 
eller tillader selskaber at indføre 
begrænsninger med hensyn til, hvilke 
personer der kan gives fuldmagt, ud over 
kravet om, at fuldmægtigen har retsevne.

a) de har forretnings- eller familiemæssige 
eller andre forbindelser til udstederen
b) de har en kontrollerende aktiepost hos 
udstederen
c) de indgår i det udstedende selskabs 
ledelse eller en af dets kontrollerende 
aktionærers ledelse.
En aktionær må kun udpege én person til 
at handle på sine vegne som fuldmægtig på 
en given generalforsamling.

1a. Medlemsstaterne kan begrænse 
udpegningen af en fuldmægtig til én enkelt 
generalforsamling eller til 
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generalforsamlinger, der afholdes i en 
given periode.
Med forbehold af artikel 13, stk. 5, kan 
medlemsstaterne begrænse antallet af 
personer, som en aktionær må udpege som 
fuldmægtige i forbindelse med en given 
generalforsamling.
Hvis en aktionær har aktier i et selskab 
inden for mere end en værdipapirkonto, må 
en sådan begrænsning dog ikke forhindre 
aktionæren i at udpege særskilte 
fuldmægtige for aktier inden for samme 
værdipapirkonto i forbindelse med en given 
generalforsamling.
1b. Bortset fra de i stk. 1 og 1a udtrykkeligt 
tilladte begrænsninger kan 
medlemsstaterne udelukkende underkaste 
eller tillade, at selskaber underkaster 
udøvelsen af aktionærers rettigheder 
gennem fuldmægtige de krav, der er 
nødvendige for at behandle potentielle 
interessekonflikter mellem fuldmægtigen 
og den aktionær, hvis interesser 
fuldmægtigen er forpligtet til at varetage, 
og medlemsstaterne må ikke derved stille 
andre krav end følgende:
a) Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
fuldmægtige skal give visse nærmere 
bestemte oplysninger, der kan være
relevante for aktionærernes vurdering af, 
hvorvidt fuldmægtigen risikerer at varetage 
andre interesser end aktionærens.
b) Medlemsstaterne kan begrænse eller 
udelukke adgangen til at udøve 
aktionærrettigheder gennem fuldmægtige 
uden specifikke stemmeinstrukser for hvert 
af de beslutningsforslag, som fuldmægtigen 
skal afgive stemme om på aktionærens 
vegne.
c) Medlemsstaterne kan begrænse eller 
udelukke overførsel af fuldmagten til en 
anden, men dette hindrer ikke en 
fuldmægtig, der er en juridisk person, i at 
udøve sine beføjelser gennem et hvilket som 
helst medlem af den juridiske persons 
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administrations- eller ledelsesorgan eller en 
af sine medarbejdere.
Der kan især være tale om en 
interessekonflikt i dette stykkes forstand, 
hvis fuldmægtigen:
i) har en kontrollerende aktiepost hos 
selskabet eller er en anden enhed, der 
kontrolleres af en sådan aktionær

ii) indgår i et administrativt organ, ledelsen 
eller et tilsynsorgan hos selskabet, er 
medarbejder eller revisor hos selskabet 
eller hos en kontrollerende aktionær eller 
en kontrolleret enhed som omhandlet i nr. 
i)
iii) har familiemæssige forbindelser til en 
fysisk person som omhandlet i nr. ii).

Medlemsstater, som allerede har 
bestemmelser, der begrænser eller 
udelukker adgangen til at udpege en 
fuldmægtig i de i nr. i), ii) eller iii) nævnte 
tilfælde, kan opretholde disse 
bestemmelser.
1c. En fuldmægtig har pligt til at følge 
stemmeinstrukser fra aktionæren.

Medlemsstaterne kan kræve, at 
fuldmægtige skal have registreret 
stemmeinstrukserne i en bestemt 
minimumsperiode og på opfordring 
bekræfte, at stemmeinstrukserne er blevet 
udført.

2. En person, der handler som fuldmægtig, 
kan have fuldmagt fra mere end en aktionær 
uden begrænsninger med hensyn til det antal 
aktionærer, vedkommende repræsenterer. 
Hvis en fuldmægtig har fuldmagt fra flere 
aktionærer, kan vedkommende afgive 
konkurrerende stemmer for og imod en 
given beslutning og/eller afholde sig fra at 
stemme om en sådan beslutning i 
overensstemmelse med de 
stemmeinstrukser, fuldmægtigen har fået 
fra aktionærerne.

2. En person, der handler som fuldmægtig, 
kan have fuldmagt fra mere end en aktionær 
uden begrænsninger med hensyn til det antal 
aktionærer, vedkommende repræsenterer. 
Hvis en fuldmægtig har fuldmagter fra flere 
aktionærer, kan vedkommende i henhold til 
den gældende lovgivning afgive stemmer
forskelligt på vegne af de forskellige 
aktionærer.
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3. En fuldmægtig har samme rettigheder til 
at tale og stille spørgsmål på 
generalforsamlinger som dem, der 
tilkommer den aktionær, som 
vedkommende repræsenterer, medmindre 
aktionærer har givet andre instrukser.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 19
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 38, 39, 137, 138, ECON 49)

Artikel 12

Stemmeafgivning in absentia Stemmeafgivning pr. korrespondance
1. Enhver aktionær i et børsnoteret selskab 
skal have mulighed for at stemme pr. post
forud for generalforsamlingen med 
forbehold af krav, der kan være nødvendige 
for at sikre identificering af aktionærerne, og 
som står i et rimeligt forhold til denne 
målsætning.

1. Medlemsstaterne tillader selskaberne at 
give deres aktionærer mulighed for at 
stemme pr. korrespondance forud for 
generalforsamlingen. Afstemning pr. 
korrespondance kan kun underkastes krav 
og begrænsninger, der er nødvendige for at 
sikre identificering af aktionærerne, og kun i 
det omfang de står i et rimeligt forhold til 
denne målsætning.

2. Medlemsstaterne forbyder krav og 
begrænsninger, som er til hinder for, at 
aktionærer, der ikke er fysisk til stede ved 
generalforsamlingen, udøver deres 
stemmerettigheder i tilknytning til aktier ad 
elektronisk vej, undtagen for så vidt som 
sådanne krav kan være nødvendige for at 
sikre identificering af aktionærer og skabe 
sikkerhed omkring den elektroniske 
kommunikation, og de står i et rimeligt 
forhold til denne målsætning.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 20
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 40, 139, 140, 141, 142, 143, 
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144, 145, ECON 50)
Artikel 13

Stemmeafgivning efter instrukser Fjernelse af visse hindringer for effektiv 
udøvelse af stemmerettigheder

1. Medlemsstaterne skal sikre, at enhver 
fysisk eller juridisk person, som i henhold 
til deres lovgivning har ret til at besidde 
værdipapirer i forretningsøjemed for en 
anden fysisk eller juridisk persons regning, 
kan besidde sådanne aktier enten på 
individuelle konti eller på samlekonti.

1. Denne artikel finder anvendelse, hvis en 
fysisk eller juridisk person, der i henhold til 
gældende lovgivning anerkendes som 
aktionær, som led i en forretning handler 
på vegne af en anden fysisk eller juridisk 
person ("kunden"). 

2. Hvis aktierne opbevares på samlekonti, 
er det ikke tilladt at kræve, at de 
midlertidigt registreres på individuelle 
konti, for at de stemmerettigheder, der er 
knyttet til disse aktier, kan udøves på 
generalforsamlingen.

2. Hvis gældende lovgivning stiller krav om 
afsløring som forudsætning for, at en 
aktionær som omhandlet i stk. 1 kan udøve 
sine stemmerettigheder, må disse krav ikke 
række ud over et krav om etablering af en 
liste, der over for selskabet afslører hver 
kundes identitet og det antal stemmer, der 
er afgivet på dennes vegne.

3. Personer, der er nævnt i stk. 1, må ikke 
forhindres i at afgive stemmer, der er 
knyttet til de aktier, som de besidder for en 
anden fysisk eller juridisk persons regning, 
forudsat at de har fået instrukser herom af 
den fysiske eller juridiske person. Den i stk. 
1 nævnte fysiske eller juridiske person 
arkiverer instrukserne i en periode på 
mindst et år.

3. Hvis den gældende lovgivning pålægger 
formelle krav til godkendelsen af en 
aktionær som omhandlet i stk. 1, der 
udøver stemmerettigheder eller udfører 
stemmeinstrukser, må disse formelle krav 
ikke gå længere, end hvad der er 
nødvendigt for identificeringen af kunden 
på den ene side og for verificeringen af 
stemmeinstruksernes indhold på den anden 
side, og disse krav skal stå i rimeligt 
forhold til disse målsætninger.

4. Hvis en fysisk eller juridisk person, der 
er nævnt i stk. 1, besidder aktier fra samme 
udsteder på en samlekonto, har 
vedkommende ret til at udøve sine 
stemmerettigheder i tilknytning til nogle af 
aktierne på en måde, som ikke er identisk 
med udøvelsen af stemmerettighederne i 
tilknytning til andre aktier.

4. En aktionær som omhandlet i stk. 1 må 
afgive stemmer forskelligt på vegne af de 
forskellige aktionærer.

5. Uanset artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, 
har en fysisk eller juridisk person, der 
besidder værdipapirer på en samlekonto, 
ret til at udstede en fuldmagt til enhver 
person, på hvis vegne vedkommende 
besidder aktier på en sådan konto, eller til 
enhver tredjemand, der er udpeget af denne 
person.

5. Hvis gældende lovgivning begrænser det 
antal personer, som en aktionær må 
udpege som fuldmægtige i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1a, 
må sådanne begrænsninger ikke forhindre 
en aktionær som omhandlet i stk. 1 i at 
udstede en fuldmagt til enhver kunde eller 
til enhver tredjemand, der er udpeget af en 
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kunde.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 21
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 41, 149 and ECON 56)

Artikel 14

Optælling af stemmer Afstemningsresultater
Med henblik på optælling af stemmer skal 
alle stemmer, der er afgivet i forbindelse 
med enhver beslutning, der forelagt til 
godkendelse på generalforsamlingen, tages 
i betragtning.

1. Selskabet fastlægger for hvert 
beslutningsforslag mindst antallet af aktier, 
på grundlag af hvilke der er afgivet gyldige 
stemmer, den procentdel af aktiekapitalen, 
som disse aktier udgør, det samlede antal 
gyldige stemmer samt antallet af stemmer 
for og imod hvert beslutningsforslag og 
eventuelt antallet af blanke stemmer.
Medlemsstater kan imidlertid beslutte, eller 
tillade selskaber at beslutte, at det, hvis 
ingen aktionærer anmoder om en fuld 
opgørelse over stemmerne, er tilstrækkeligt 
blot at fastlægge afstemningsresultatet i det 
omfang, der er nødvendigt for at sikre, at 
der er opnået det nødvendige flertal for 
hvert beslutningsforslag.
2. Inden for en periode, der skal fastlægges 
i national lovgivning, og som ikke må 
overstige 15 kalenderdage efter 
generalforsamlingen, offentliggør selskabet 
afstemningsresultaterne i 
overensstemmelse med stk. 1 på sin 
internetside.
3. Denne artikel berører ikke 
lovgivningsmæssige bestemmelser, som 
medlemsstaterne har vedtaget eller måtte 
vedtage vedrørende de formaliteter, der skal 
være opfyldt, for at en beslutning er gyldig, 
eller for at der efterfølgende kan gøres 
indsigelse mod afstemningsresultatet.

Or. en



AM\642528DA.doc 23/24 PE 382.348v01-00

DA

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 22
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 42, 43, 150, 151, 152, ECON 

57)
Artikel 15

Artikel 15
Oplysninger efter generalforsamlingen

udgår

1. Inden for en periode på ikke over 15 
kalenderdage efter generalforsamlingen 
offentliggør udstederen på sin internetside 
resultaterne af afstemningen om hvert 
beslutningsforslag, der er blevet forelagt på 
generalforsamlingen.
2. Resultaterne af afstemningen omfatter 
for hvert beslutningsforslag mindst antallet 
af aktier, på grundlag af hvilke 
afstemningen har fundet sted, og 
procentandelene af stemmer for og imod 
hvert beslutningsforslag.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Klaus-Heiner Lehne

Kompromisændringsforslag 23
(Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 44 and ECON 58)

Artikel 16 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[31. december 2007]. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[…]1. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne meddeler straks 
Kommissionen de frister, de fastlægger i
henhold til artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 3, 
og artikel 7, stk. 3, og eventuelle 
efterfølgende ændringer heraf, og 
Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger i Den Europæiske Unions 
Tidende.



PE 382.348v01-00 24/24 AM\642528DA.doc

DA

Disse love og bestemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til dette 
direktiv eller skal ved offentliggørelsen 
ledsages af en sådan henvisning. De 
nærmere regler for henvisningen fastsættes 
af medlemsstaterne.

Disse love og bestemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til dette 
direktiv eller skal ved offentliggørelsen 
ledsages af en sådan henvisning. De 
nærmere regler for henvisningen fastsættes 
af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender 
Kommissionen de vigtigste nationale 
bestemmelser, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv.

¹ Inden for 24 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en


