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

Πρόταση οδηγίας (COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  1
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία ECON 3)

Αιτιολογική σκέψη 4

(4)  Η υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία δεν 
επαρκεί για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Η 
οδηγία 2004/109/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης

Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με 
την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/34/EΚC1 επιβάλλει στους εκδότες να 
διαθέτουν ορισμένες πληροφορίες και 
έγγραφα σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις 

(4)  Η υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία δεν 
επαρκεί για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Η 
οδηγία 2004/109/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με 
την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/34/EΚC  επιβάλλει υποχρέωση στους 
εκδότες να διαθέτουν ορισμένες 
πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τις 

  
1 ΕΕ L 390, 31.12.2004, σ. 38.
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αλλά οι εν λόγω πληροφορίες και τα σχετικά 
έγγραφα πρέπει να διατίθενται στο κράτος 
μέλος προέλευσης του εκδότη. Επιπλέον, η 
οδηγία 2001/34/EΚ επικεντρώνεται στις 
πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι 
εκδότες στην αγορά και συνεπώς δεν 
αναφέρεται στην καθ’ αυτό διαδικασία 
ψήφου των μετόχων.

γενικές συνελεύσεις αλλά οι εν λόγω 
πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα πρέπει 
να διατίθενται στο κράτος μέλος 
προέλευσης του εκδότη. Επιπλέον, η οδηγία 
2001/34/EΚ επικεντρώνεται στις 
πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι 
εκδότες στην αγορά και συνεπώς δεν 
αναφέρεται στην καθ’ αυτό διαδικασία 
ψήφου των μετόχων.
Πρέπει επομένως να εισαχθούν ορισμένες 
ελάχιστες προδιαγραφές με σκοπό να 
προστατεύονται οι επενδυτές και να 
προωθείται η ομαλή και αποτελεσματική 
άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων 
που συνδέονται με μετοχές που παρέχουν 
δικαίωμα ψήφου. Όσον αφορά δικαιώματα 
εκτός του δικαιώματος ψήφου, τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να επεκτείνουν την 
εφαρμογή αυτών των ελαχίστων 
προδιαγραφών σε μετοχές άνευ ψήφου στο 
βαθμό που οι μετοχές αυτές δεν απολαύουν 
ήδη τέτοιων προτύπων.

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  2
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 49 και ECON 5)

Αιτιολογική σκέψη 6

(6)  Ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής 
τους, οι μέτοχοι πρέπει να μπορούν να 
ψηφίζουν γνωρίζοντας τις σχετικές 
πληροφορίες κατά τη διάρκεια της γενικής 
συνέλευσης ή πριν από αυτή. Όλοι οι 
μέτοχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
προθεσμία για να εξετάσουν τα έγγραφα που 
θα υποβληθούν στη γενική συνέλευση και 
για να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν. Για 
το σκοπό αυτό, η σύγκληση της γενικής 
συνέλευσης πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
επαρκούς δημοσιότητας και οι μέτοχοι
πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρα τις 
πληροφορίες για τα σημεία που θα 
υποβληθούν προς έγκριση στη γενική 

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

δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες 
τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν την 
πρόσβαση. Η παρούσα οδηγία προϋποθέτει 
ότι όλες οι εισηγμένες εταιρείες έχουν ήδη 
ηλεκτρονική διεύθυνση.

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  3
(Νέα τροπολογία)

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6a) Οι μέτοχοι, πρέπει, κατ’ αρχήν, να 
έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν σημεία
στην ημερήσια διάταξη της γενικής 
συνέλευσης και να καταθέτουν σχέδια 
ψηφισμάτων σχετικά με σημεία της 
ημερήσιας διάταξης. Με την επιφύλαξη 
διαφόρων χρονοδιαγραμμάτων και τις 
λεπτομέρειες της εφαρμογής που 
χρησιμοποιούνται επί του παρόντος στην 
Κοινότητα η άσκηση των εν λόγω 
δικαιωμάτων θα υπόκειται σε δύο 
βασικούς κανόνες, και συγκεκριμένα στο 
ότι οποιοδήποτε κατώτατο όριο απαιτείται 
για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 
δεν θα υπερβαίνει το 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας και ότι όλοι οι 
μέτοχοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
λαμβάνουν εγκαίρως την τελική έκδοση 
της ημερήσιας διάταξης προκειμένου να 
προετοιμάζονται για τη συζήτηση και την 
ψηφοφορία σε κάθε σημείο της ημερήσιας 
διάταξης.
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Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  4
(Νέα τροπολογία)
Άρθρο 6 β  (νέα)

(6β) Κάθε μέτοχος πρέπει, κατ' αρχήν, να 
έχει την ευκαιρία να θέτει ερωτήσεις 
σχετικά με σημεία της ημερήσιας διάταξης 
μιας γενικής συνέλευσης και να λαμβάνει 
απαντήσεις, ενώ οι κανόνες για τον τρόπο 
και χρόνο διατύπωσης και απάντησης των 
ερωτήσεων θα πρέπει να επαφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. 

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  5
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 51, 52 και ECON 10)

Αιτιολογική σκέψη 7

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

(7)  Οι εταιρείες δεν πρέπει να 
προσκρούουν σε κανένα νομικό εμπόδιο 
όταν προσφέρουν στους μετόχους τους 
οιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής συμμετοχής 
σε γενική συνέλευση. Η άσκηση της ψήφου 
χωρίς φυσική παρουσία στην γενική 
συνέλευση, είτε δι' αλληλογραφίας είτε με 
ηλεκτρονικά μέσα, δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε άλλους περιορισμούς εκτός 
από αυτούς που είναι απαραίτητοι για τον 
έλεγχο των ταυτοτήτων και την ασφάλεια 
των επικοινωνιών. Ωστόσο, τούτο δεν 
πρέπει να παρεμποδίζει τα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν κανόνες που να διασφαλίζουν
ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
αντικατοπτρίζουν τις προθέσεις των 
μετόχων σε όλες τις περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων όταν 
προκύπτουν ή αποκαλύπτονται νέες 
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συνθήκες αφότου ο/η μέτοχος έχει ασκήσει 
το δικαίωμα ψήφου του/της δι' 
αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  6
(Νέα τροπολογία)

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7a) Σε περίπτωση συμμετοχής 
χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων, η 
αποτελεσματικότητα της ψήφου βάσει 
οδηγιών έγκειται, σε μεγάλο βαθμό, στην 
αποτελεσματικότητα της αλυσίδας των 
ενδιαμέσων, δεδομένου ότι οι επενδυτές 
δεν έχουν συχνά τη δυνατότητα να ασκούν 
τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με 
τις μετοχές που κατέχουν χωρίς τη 
συνεργασία κάθε ενδιάμεσου της αλυσίδας, 
που ενδέχεται να μην έχει μερίδιο στις 
μετοχές.  Προκειμένου να δίδεται η 
δυνατότητα στον επενδυτή να ασκεί τα 
δικαιώματα του σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, είναι συνεπώς σημαντικό να 
διευκολύνεται η άσκηση των δικαιωμάτων 
ψήφου από τους ενδιαμέσους.
Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να εξετασθεί 
περαιτέρω από την Επιτροπή στο πλαίσιο 
σύστασης προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 
οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικές υπηρεσίες ψήφου και ότι 
τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται σύμφωνα 
με τις οδηγίες που παρέχουν οι εν λόγω 
επενδυτές. Στο πλαίσιο των ενδιαμέσων 
και των οδηγιών ψήφου, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να εξετάζει την ειδική θέση 
των εταιρειών διαχείρισης που είναι 
συνήθως επιφορτισμένες με τη διαχείριση 
συλλογικών επενδυτικών προγραμμάτων. 
Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει 
την κατανόηση των όρων «επενδυτής», 
«μέτοχος» και «πελάτης», τα προβλήματα 
της ταυτοποίησης των μετόχων, τη 
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διαφάνεια της ιδιοκτησίας, τα 
εναπομείναντα εμπόδια στην άσκηση των 
δικαιωμάτων των μετόχων, το κόστος 
δημιουργίας αποτελεσματικών διαύλων 
επικοινωνίας και τα μέσα 
παρακολούθησης της εκπλήρωσης των 
καθηκόντων των ενδιαμέσων.

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  7
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά την τροπολογία ECON 12)

Άρθρο 7 β  (νέα)

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

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  8
(Νέα τροπολογία)

Αιτιολογική σκέψη 9

(9)  Προκειμένου να αποφευχθεί η 
επικάλυψη διατάξεων για το ίδιο 
αντικείμενο, πρέπει να τροποποιηθεί η 
οδηγία 2004/109ΕΚ, 

διαγράφεται

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  9
(Νέα τροπολογία)

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9a) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της 
Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας1, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία 
χρήση, και προς όφελος της Κοινότητας, 
τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι 
αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την 
αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα 
μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να 
τους δημοσιοποιούν.
----------------------
1 ΕΕ. C 321, 31.12.2003, σ. 1.  

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  10
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, 

ECON 14, ECON 15)
Άρθρο 1

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

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

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

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν 
από την παρούσα οδηγία τις ακόλουθες 
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είναι: μορφές εταιρειών:
(i) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε 
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) με την έννοια του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
85/611/ΕΟΚ και

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

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

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

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  11
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 10, 64, 65, 66, ECON 23)

Άρθρο 3

Αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις

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

Περαιτέρω εθνικά μέτρα

Η παρούσα οδηγία δεν παρεμποδίζει τα 
κράτη μέλη να επιβάλλουν περαιτέρω 
απαιτήσεις σε εταιρείες ή να λαμβάνουν με 
άλλο τρόπο περαιτέρω μέτρα για να 
διευκολύνουν την άσκηση εκ μέρους των 
μετόχων των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  12
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 11, ECON 24)

Άρθρο 4

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

Η εταιρεία διασφαλίζει ίση μεταχείριση 
όλων των μετόχων που είναι σε παρόμοια 
θέση σε ότι αφορά τη συμμετοχή και την 
άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στη γενική 
συνέλευση.

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  13
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 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)
Άρθρο 5

Σύγκληση γενικής συνέλευσης

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

Ενημέρωση πριν από τη γενική συνέλευση

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 4, και του άρθρου 11, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 2004/25/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η εταιρεία να εκδίδει την ανακοίνωση 
για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης το 
αργότερο την εικοστή πρώτη ημέρα πριν 
από την ημερομηνία πραγματοποίησής της.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία 
παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να 
ψηφίζουν με ηλεκτρονικά μέσα 
προσπελάσιμα σε όλους τους μετόχους, η 
γενική συνέλευση των μετόχων μπορεί να 
αποφασίζει ως προς την έκδοση της 
ανακοίνωσης για τη σύγκληση γενικής 
συνέλευσης με έναν από τους τρόπους που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1α το 
αργότερο τη 14η ημέρα πριν από την 
ημερομηνία πραγματοποίησης της 
συνέλευσης. Η εν λόγω απόφαση πρέπει να 
λαμβάνεται τουλάχιστον με την πλειοψηφία 
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των δύο τρίτων των ψήφων που 
συνδέονται με τις μετοχές ή το 
εκπροσωπούμενο καλυφθέν κεφάλαιο και 
για διάστημα τουλάχιστον έως τη 
διεξαγωγή της προσεχούς ετήσιας γενικής
συνέλευσης.
Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
επιβάλλουν την προαναφερθείσα ελάχιστη 
προθεσμία για την δεύτερη ή επακόλουθη 
σύγκληση γενικής συνέλευσης που 
πραγματοποιείται λόγω έλλειψης της 
απαιτούμενης απαρτίας κατά την πρώτη 
πρόσκληση σε γενική συνέλευση, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις 
του εν λόγω άρθρου για την πρώτη 
πρόσκληση, δεν προστέθηκε νέο σημείο 
στην ημερήσια διάταξη και μεσολαβούν 
τουλάχιστον 10 ημέρες μεταξύ της τελικής 
σύγκλησης και της ημερομηνίας 
διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.
1a.  Με την επιφύλαξη άλλων απαιτήσεων 
κοινοποίησης ή δημοσίευσης που 
καθορίζονται από το αρμόδιο κράτος 
μέλος, που προσδιορίζονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1α, η εταιρεία υποχρεούται να 
εκδώσει την πρόσκληση που εμφαίνεται 
στην παράγραφο 1 κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ταχεία πρόσβαση σ' αυτήν 
και σύμφωνα με όρους που δεν συνιστούν 
διάκριση. Το κράτος μέλος απαιτεί από την 
εταιρεία να προσφύγει σε μέσα 
ενημέρωσης από τα οποία μπορεί να 
αναμένεται ευλόγως αποτελεσματική 
διάδοση των πληροφοριών στο κοινό στο 
σύνολο της Κοινότητας. Το κράτος μέλος 
δεν μπορεί να υποχρεώσει την εταιρεία να 
προσφύγει μόνο σε μέσα επικοινωνίας των 
οποίων οι φορείς είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός του.
Το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να 
εφαρμόζει τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου 1 για εταιρείες που είναι 
σε θέση να γνωρίζουν τα ονόματα και τις 
διευθύνσεις των μετόχων τους από ένα 
ενημερωμένο μητρώο μετόχων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία υπόκειται στην 
υποχρέωση να αποστέλλει προσκλήσεις σε 
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έκαστο των εγγεγραμμένων μετόχων της. 
Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δεν μπορεί 
να χρεώσει ειδικά έξοδα για την έκδοση 
της πρόσκλησης σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες.

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

2. Η πρόσκληση της παραγράφου 1 πρέπει 
τουλάχιστον να :

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

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

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

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

(γ)  σαφή και ακριβή περιγραφή των 
διαθέσιμων μέσων με τα οποία οι μέτοχοι 
μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική 

(γ) εάν κρίνεται σκόπιμο, δηλώνει την 
ημερομηνία καταγραφής που εμφαίνεται 
στο άρθρο 7, παράγραφος 2 και εξηγεί ότι 
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συνέλευση και να ψηφίσουν. Εναλλακτικά, 
μπορεί να αναφέρεται που διατίθενται οι 
πληροφορίες αυτές·

μόνον τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι 
εκείνη την ημερομηνία έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και ψήφου στη γενική 
συνέλευση·

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

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

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

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

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

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

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

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

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και 
των δικαιωμάτων ψήφου·

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

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

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

(γα) το σχέδιο ψηφίσματος ή όταν δεν 
προτείνεται ψήφισμα προς έγκριση, 
παρατηρήσεις από αρμόδιο φορέα εντός 
της εταιρείας, που ορίζεται από το 
εφαρμοστέο δίκαιο για κάθε σημείο της 
προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης της 
γενικής συνέλευσης· επιπλέον τα σχέδια 
ψηφισμάτων που υποβάλλονται από τους 
μετόχους προστίθενται το συντομότερο 
δυνατόν ευθύς ως τα παραλάβει η εταιρεία·
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(δ)  τα έντυπα που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την ψήφο δι’ 
αλληλογραφίας ή μέσω πληρεξουσίου.
Εναλλακτικά με τα έντυπα που 
προβλέπονται στο σημείο (δ) θα 
αναφέρεται στον ιστότοπο πότε και πού 
μπορούν να ληφθούν τα σχετικά έντυπα.

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

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

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  14
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 

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

Δικαίωμα προσθήκης σημείων στην 
ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης 
και υποβολής σχεδίων ψηφισμάτων

Δικαίωμα εγγραφής σημείων στην ημερήσια 
διάταξη της γενικής συνέλευσης και 
υποβολής σχεδίων ψηφισμάτων

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

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

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

2.  Όταν το δικαίωμα προσθήκης σημείων 
στην ημερήσια διάταξη των γενικών 
συνελεύσεων και υποβολής σχεδίων 
ψηφισμάτων υπόκειται στην προϋπόθεση 
να κατέχουν ο μέτοχος ή οι μέτοχοι 
ελάχιστο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου 
του εκδότη, το ελάχιστο αυτό ποσοστό δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 5 % του μετοχικού 
κεφαλαίου του εκδότη ή ονομαστική αξία 
10 εκατομμυρίων ευρώ. Ισχύει το 
χαμηλότερο από τα δύο αυτά όρια.

2. Όταν κάποιο από τα δικαιώματα που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 υπόκειται 
στην προϋπόθεση να κατέχουν ο μέτοχος ή 
οι μέτοχοι ελάχιστο ποσοστό του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας, το ελάχιστο αυτό 
ποσοστό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 %
του μετοχικού κεφαλαίου.

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

3. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ενιαία 
προθεσμία, που αφορά καθορισμένο 
αριθμό ημερών πριν από τη γενική 
συνέλευση ή την ανακοίνωση σύγκλησης, 
έως την οποία οι μέτοχοι μπορούν να 
ασκούν το δικαίωμα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1(α). Κατά τον ίδιο τρόπο, 
κάθε κράτος μπορεί να καθορίζει 
προθεσμία εντός της οποίας οι μέτοχοι 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα που 
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προβλέπει η παράγραφος 1(β).
3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση κατά την οποία η άσκηση του 
δικαιώματος που προβλέπει η παράγραφος 
1(α) περιλαμβάνει τροποποίηση της 
ημερήσιας διάταξης της γενικής 
συνέλευσης που έχει ήδη κοινοποιηθεί 
στους μετόχους, η εταιρεία δημοσιεύει 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη πριν από 
την ημερομηνία καταγραφής των μετόχων 
ή εάν δεν ισχύει ημερομηνία καταγραφής, 
αρκετά πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ούτως 
ώστε να δοθεί δυνατότητα σε άλλους 
μετόχους να ορίσουν πληρεξούσιο ή, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να ψηφίσουν δι' 
αλληλογραφίας.

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία  15
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 

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

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση Απαιτήσεις για την συμμετοχή και την 
ψηφοφορία στη γενική συνέλευση 

1.  Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε 
μία γενική συνέλευση δεν πρέπει να 
υπόκειται σε καμία προϋπόθεση που να 
απαιτεί από τον μέτοχο να δεσμεύσει τις 
σχετικές μετοχές καταθέτοντάς τις, ή με 
άλλο τρόπο, σε πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη 
οντότητα πριν από τη γενική συνέλευση, 
ακόμη και αν η δέσμευση δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα διάθεσης των μετοχών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν:

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

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

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

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

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

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

3. Η ημερομηνία που αναφέρεται στην 
πρώτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2 
θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος για 
τις γενικές συνελεύσεις εκδοτών που έχουν 
την έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος.
Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από 30 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την γενική συνέλευση.
Κάθε κράτος μέλος θα ανακοινώνει την 
ημερομηνία που καθορίζεται με τον τρόπο 
αυτό στην Επιτροπή, η οποία θα 
δημοσιεύει τις σχετικές ημερομηνίες στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. Έκαστο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 
ισχύει ενιαία ημερομηνία καταγραφής για 
όλες τις εταιρείες· ωστόσο, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να καθορίσει μια ημερομηνία 
καταγραφής για τις εταιρείες που έχουν 
εκδώσει μετοχές στον κομιστή και άλλη 
ημερομηνία καταγραφής για τις εταιρείες 
που έχουν εκδώσει ονομαστικές μετοχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα ισχύει ενιαία 
ημερομηνία καταγραφής για κάθε εταιρεία 
που έχει εκδώσει αμφότερα τα είδη 
μετοχών.
Το διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας 
καταγραφής και της ημερομηνίας 
διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης για την 
οποία ισχύει δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. 
Κατά την εφαρμογή αυτής της 
παραγράφου και του άρθρου 5, 
παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι θα μεσολαβούν 
τουλάχιστον έξι ημέρες μεταξύ της 
τελευταίας επιτρεπτής ημερομηνίας για 
την σύγκληση της γενικής συνέλευσης και 
της ημερομηνίας καταγραφής, κατά τον 
υπολογισμό δε αυτού του αριθμού ημερών 
δεν συνυπολογίζονται αυτές οι δύο 
ημερομηνίες.
3a. Η απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου 
μπορεί να υπόκειται μόνον σε απαιτήσεις 
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που είναι απαραίτητες για να διασφαλισθεί 
η ταυτότητα του μετόχου και μόνον στο 
μέτρο που είναι ανάλογες προς την 
επίτευξη αυτού του σκοπού.

Or. en

Συμβιβαστική τροπολογία Klaus-Heiner Lehne

Συμβιβαστική τροπολογία  16
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 25, 105, ECON 36, ECON 37, 

ECON 38)
Άρθρο 8

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

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

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες 
να προσφέρουν στους μετόχους τους κάθε 
μορφή συμμετοχής στη γενική συνέλευση 
με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως κάποια ή όλες 
τις ακόλουθες μορφές συμμετοχής:

(α) απευθείας μετάδοση της γενικής 
συνέλευσης· 
(β) απευθείας αμφίδρομη επικοινωνία που 
επιτρέπει στους μετόχους να απευθύνονται 
εξ αποστάσεως στη γενική συνέλευση· 
(γ) μηχανισμό ψηφοφορίας είτε πριν είτε 
κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης 
χωρίς να απαιτείται ορισμός πληρεξουσίου 
που να παρίσταται στη συνέλευση.
2. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
προκειμένου να μπορούν οι μέτοχοι να 
μετέχουν στη γενική συνέλευση μπορεί να 
υπόκειται μόνον σε εκείνες τις απαιτήσεις 
και τους περιορισμούς που είναι 
απαραίτητοι για να διασφαλίσουν τον 
έλεγχο της ταυτότητας των μετόχων και 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και μόνον στον βαθμό που 
είναι ανάλογοι προς επίτευξη αυτών των 
σκοπών.
Η διάταξη αυτή δεν θίγει νομοθετικές 
διατάξεις που έχουν θεσπίσει ή ενδέχεται 
να θεσπίσουν τα κράτη μέλη σχετικά με τη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην 
εταιρεία για την καθιέρωση ή εφαρμογή 
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οποιασδήποτε μορφής συμμετοχής με 
ηλεκτρονικά μέσα.

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία  17
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 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)
Άρθρο 9

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

1. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει ερωτήσεις σε σχέση με σημεία 
της ημερήσιας διάταξης της γενικής 
συνέλευσης. Η εταιρεία απαντά στις 
ερωτήσεις που της θέτουν οι μέτοχοι.

2.  Οι εκδότες πρέπει να απαντούν στις 
ερωτήσεις που τους τίθενται από τους 
μετόχους, με την επιφύλαξη των μέτρων 
που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη, ή 
που επιτρέπουν στους εκδότες να λάβουν, 
ώστε να διασφαλίζεται η τάξη των γενικών 
συνελεύσεων και η προετοιμασία τους και η 
προστασία της εμπιστευτικότητας και των 
επιχειρηματικών συμφερόντων των 
εκδοτών. Μία απάντηση θεωρείται ότι έχει 
δοθεί αν οι σχετικές πληροφορίες 
διατίθενται στον δικτυακό ιστότοπο του 
εκδότη με τη μορφή «ερωτήσεων που 
υποβάλλονται συχνότερα».

2. Το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων και η 
υποχρέωση απάντησης υπόκειται στα 
μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη 
μέλη, ή που επιτρέπουν στις εταιρείες να 
λάβουν, ώστε να διασφαλίζεται η 
ταυτότητα των μετόχων, η ομαλή 
προετοιμασία και η τάξη των γενικών 
συνελεύσεων και η προστασία της 
εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών 
συμφερόντων των εταιρειών. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες 
να παρέχουν συνολική απάντηση στις 
ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι 
μια απάντηση θεωρείται ότι έχει δοθεί αν οι 
σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον 
δικτυακό ιστότοπο της εταιρείας με τη 
μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία  18
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 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)
Άρθρο 10

1.  Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα 
πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση 
να διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 
δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων στις 
περιπτώσεις όπου:
(α) έχουν επιχειρηματική, οικογενειακή 
ή άλλη σχέση με τον εκδότη,
(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των 
μετοχών του εκδότη,
(γ) ανήκουν στη διοίκηση του εκδότη ή 
σε έναν από τους μετόχους πλειοψηφίας.

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

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

1a. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το διορισμό ενός πληρεξουσίου σε μια και 
μόνο συνεδρίαση ή σε τόσες συνεδριάσεις 
που μπορεί να διεξαχθούν κατά τη 
διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, 
παράγραφος 5, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τον αριθμό των προσώπων τα 
οποία ένας μέτοχος μπορεί να διορίσει ως 
πληρεξουσίους σε σχέση με συγκεκριμένη 
γενική συνέλευση.
Ωστόσο, εάν ένας μέτοχος διαθέτει μετοχές 
εταιρείας που τηρούνται σε περισσότερους 
του ενός λογαριασμούς κινητών αξιών, 
αυτός ο περιορισμός δεν παρεμποδίζει το 
μέτοχο να διορίζει ξεχωριστό πληρεξούσιο 
για μετοχές που τηρούνται σε κάθε 
λογαριασμό κινητών αξιών σε σχέση με 
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οποιαδήποτε γενική συνέλευση. 
1β. Εκτός από τους περιορισμούς που 
επιτρέπονται ρητώς στις παραγράφους 1 
και 1α, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
περιορίσουν ή να επιτρέψουν σε 
επιχειρήσεις να περιορίσουν την άσκηση 
των δικαιωμάτων του μετόχου μέσω 
πληρεξουσίων για οποιοδήποτε σκοπό 
εκτός από την αντιμετώπιση δυνητικών 
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ 
πληρεξουσίου και μετόχου, προς το 
συμφέρον του οποίου ο πληρεξούσιος έχει 
δεσμευθεί να ενεργεί, και κατ' αυτόν τον 
τρόπο τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
επιβάλλουν απαιτήσεις διαφορετικές από 
τις ακόλουθες:
(α) τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 
στον πληρεξούσιο να αποκαλύπτει 
ορισμένα προσδιοριζόμενα γεγονότα που 
ενδέχεται να είναι σημαντικά για τους 
μετόχους όσον αφορά την αξιολόγηση του 
δυνητικού κινδύνου ο πληρεξούσιος να 
επιδιώξει οιαδήποτε άλλα συμφέροντα 
διαφορετικά από εκείνα του μετόχου·
(β) τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
ή να αποκλείουν την άσκηση δικαιωμάτων 
των μετόχων μέσω πληρεξουσίων χωρίς 
ειδικές οδηγίες ψήφου για κάθε ψήφισμα 
επί του οποίου ο πληρεξούσιος πρόκειται 
να ψηφίσει για λογαριασμό του μετόχου·
(γ) τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
ή να αποκλείουν τη μεταβίβαση της 
πληρεξουσιότητας σε άλλο πρόσωπο, αλλά 
αυτό δεν εμποδίζει τον πληρεξούσιο που 
είναι νομικό πρόσωπο να ασκεί τις 
εξουσίες που του μεταβιβάζονται μέσω 
οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης ή 
διευθυντικού οργάνου του ή οποιουδήποτε 
υπαλλήλου του.
Σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια 
της παρούσας παραγράφου μπορεί
ειδικότερα να προκύψει όταν ο 
πληρεξούσιος:
(i) διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών 
της εταιρείας ή αποτελεί μία άλλη 
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οντότητα ελεγχόμενη από ένα τέτοιο 
μέτοχο· 
(ii) είναι μέλος του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή ενός 
μετόχου πλειοψηφίας ή μίας ελεγχόμενης 
οντότητας που αναφέρεται υπό το στοιχείο 
(i)· 
(iii) διατηρεί οικογενειακή ή 
επαγγελματική σχέση με ένα από τα φυσικά 
πρόσωπα που αναφέρονται υπό το στοιχείο 
(ii).
Τα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν ήδη 
διατάξεις που περιορίζουν ή αποκλείουν το 
διορισμό πληρεξουσίου στις περιπτώσεις  
(i), (ii) ή (iii) μπορούν να διατηρούν τις 
διατάξεις αυτές.
1γ. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με 
τις οδηγίες ψήφου που έχει εκδώσει ο 
παρέχων την πληρεξουσιότητα μέτοχος.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τους πληρεξουσίους να διατηρούν ένα 
φάκελο των οδηγιών για ένα ορισμένο 
ελάχιστο χρονικό διάστημα και να 
επιβεβαιώνουν, εφόσον ζητηθεί, ότι οι 
οδηγίες ψήφου έχουν εκτελεσθεί.

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

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

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

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία  19
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 38, 39, 137, 138, ECON 49)

Άρθρο 12

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

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες 
να προσφέρουν στους μετόχους τους τη 
δυνατότητα να ψηφίσουν δι' 
αλληλογραφίας πριν από τη γενική 
συνέλευση. Η ψήφος δι' αλληλογραφίας 
μπορεί να υπόκειται μόνον σε απαιτήσεις 
και περιορισμούς που είναι απαραίτητοι για 
να διασφαλισθεί ο έλεγχος της ταυτότητας 
των μετόχων και μόνον στον βαθμό που 
είναι αναλογικές προς την επίτευξη αυτού 
του σκοπού.

2.  Τα κράτη μέλη απαγορεύουν απαιτήσεις 
και περιορισμούς που εμποδίζουν τους 
μετόχους οι οποίοι δεν παρίστανται στη 
γενική συνέλευση να ασκήσουν με 
ηλεκτρονικά μέσα τα δικαιώματα ψήφου 
που συνδέονται με τις μετοχές τους, εκτός 
από την περίπτωση όπου τέτοιες 
απαιτήσεις μπορεί να είναι απαραίτητες 
προκειμένου να διασφαλισθεί ο έλεγχος της 
ταυτότητας των μετόχων και η ασφάλεια 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και 
εφόσον είναι αναλογικές με το σκοπό αυτό.
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Συμβιβαστική τροπολογία  20
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 40, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145, ECON 50)
Άρθρο 13

Ψήφος βάσει οδηγιών Άρση ορισμένων εμποδίων στην 
αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων 
ψήφου 

1.  Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
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το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, 
δικαιούται να κατέχει στο πλαίσιο των 
επαγγελματικών του δραστηριοτήτων 
μετοχές για λογαριασμό άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου μπορεί να διατηρεί τις 
μετοχές αυτές σε ατομικούς ή συλλογικούς 
λογαριασμούς.

αναγνωρίζεται ως μέτοχος από το 
εφαρμοστέο δίκαιο ενεργεί στο πλαίσιο 
μιας συναλλαγής για λογαριασμό ενός 
άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (ο 
"πελάτης").

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

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

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

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

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

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

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

5. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο περιορίζει 
τον αριθμό των προσώπων τα οποία ο 
μέτοχος μπορεί να ορίσει ως 
πληρεξουσίους σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 1α, ο περιορισμός αυτός δεν 
πρέπει να εμποδίζει ένα μέτοχο σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 να χορηγεί 
πληρεξουσιότητα σε κάθε ένα από τους 
πελάτες του ή σε οιοδήποτε τρίτο μέρος 
που έχει ορίσει ένας πελάτης.
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Συμβιβαστική τροπολογία  21
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 41, 149 και ECON 56)

Άρθρο 14

Καταμέτρηση των ψήφων

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

Αποτελέσματα ψηφοφορίας
1. Η εταιρεία καταρτίζει τουλάχιστον για 
κάθε ψήφισμα τον αριθμό μετοχών για τις 
οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι, την 
αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπούν οι ψήφοι αυτές, το συνολικό 
αριθμό των ψήφων που εδόθησαν 
εγκύρως, καθώς και τον αριθμό των 
ψήφων υπέρ και κατά κάθε ψηφίσματος 
και, όπου χρειάζεται, τον αριθμό των 
αποχών.
Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο να 
προβλέπουν ή να επιτρέπουν στις εταιρείες 
να προβλέπουν ότι εάν κανείς μέτοχος δεν 
ζητεί πλήρη απολογισμό της ψηφοφορίας, 
αρκεί να καταρτίζονται τα αποτελέσματα 
αυτής μόνον στο βαθμό που χρειάζεται για 
να εξασφαλισθεί ότι επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη πλειοψηφία για κάθε 
ψήφισμα.
2. Εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται 
από την εθνική νομοθεσία που δεν 
υπερβαίνει τις 15 ημέρες μετά την 
πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης, 
η εταιρεία δημοσιεύει στον δικτυακό 
ιστότοπό της τα πλήρη αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών που καταρτίζονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη 
οιωνδήποτε νομικών κανόνων έχουν 
θεσπίσει ή ενδέχεται να θεσπίσουν τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τις απαιτούμενες 
διατυπώσεις για να καταστεί έγκυρο ένα 
ψήφισμα ή την πιθανότητα 
μεταγενέστερης άσκησης προσφυγής κατά 
του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Or. en
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Συμβιβαστική τροπολογία  22
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 42, 43, 150, 151, 152, ECON 

57)
Άρθρο 15

Άρθρο 15
Πληροφορίες μετά την πραγματοποίηση 

της γενικής συνέλευσης

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

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

διαγράφεται
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Συμβιβαστική τροπολογία  23
(Συμβιβαστική τροπολογία που αντικαθιστά τις τροπολογίες 44 και ECON 58)

Άρθρο 16

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
μέχρι τις [...]¹ το αργότερο. Κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων 
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
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Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή 
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν περί του τρόπου 
με τον οποίο θα διατυπώσουν την εν λόγω 
παραπομπή.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εν συνεχεία 
στην Επιτροπή τις προθεσμίες που ορίζουν 
σύμφωνα με τα άρθρα 5, παράγραφος 1, 6, 
παράγραφος 3 και 7, παράγραφος 3 καθώς 
και κάθε μεταγενέστερη σχετικά αλλαγή, η 
δε Επιτροπή δημοσιεύει την πληροφορία 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή 
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν περί του τρόπου 
με τον οποίο θα διατυπώσουν την εν λόγω 
παραπομπή.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το κείμενο των κυρίων 
διατάξεων εθνικής νομοθεσίας που 
εκδίδουν στον τομέα που καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία.

1 Εντός 18 μηνών μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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