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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 1
(Compromisamendement ter vervanging van amendement ECON 3)

OVERWEGING 4

(4) De thans bestaande communautaire 
wetgeving volstaat niet om deze doelstelling 
te bereiken. Richtlijn 2004/109/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2004 betreffende de 
transparantievereisten die gelden voor 
informatie over uitgevende instellingen 
waarvan effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten en 
tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG 
verplicht uitgevende instellingen ertoe 
bepaalde, voor algemene vergaderingen 
dienstige informatie en documenten te 
verstrekken, maar deze informatie en 
documenten moeten alleen in de lidstaat van 
herkomst van de uitgevende instellingen 

(4) De bestaande communautaire wetgeving 
volstaat niet om deze doelstelling te 
bereiken. Richtlijn 2004/109/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2004 betreffende de 
transparantievereisten die gelden voor 
informatie over uitgevende instellingen 
waarvan effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten en 
tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG 
verplicht uitgevende instellingen ertoe 
bepaalde, voor algemene vergaderingen 
dienstige informatie en documenten te 
verstrekken, maar deze informatie en 
documenten moeten alleen in de lidstaat van 
herkomst van de uitgevende instellingen 
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beschikbaar worden gesteld. Daarbij komt 
nog dat Richtlijn 2001/34/EG hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de informatie die 
uitgevende instellingen aan de markt moeten 
bekendmaken en derhalve niet ingaat op het 
eigenlijke stemproces van aandeelhouders.

beschikbaar worden gesteld. Daarbij komt 
nog dat Richtlijn 2001/34/EG hoofdzakelijk 
betrekking heeft op de informatie die 
uitgevende instellingen aan de markt moeten 
bekendmaken en derhalve niet ingaat op het 
eigenlijke stemproces van aandeelhouders.

Daarom moeten bepaalde minimumnormen 
worden ingevoerd met het oog op de 
bescherming van beleggers en de 
bevordering van een soepele en 
doeltreffende uitoefening van 
aandeelhoudersrechten die verbonden zijn 
aan aandelen met stemrecht. Met 
betrekking tot andere rechten dan het recht 
om te stemmen staat het de lidstaten vrij de 
toepassing van deze minimumnormen uit te 
breiden tot aandelen zonder stemrecht 
voorzover dat nog niet het geval is.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 2
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 49 en ECON 5)

OVERWEGING 6

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

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

beursgenoteerde ondernemingen geacht 
een internetsite te hebben.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 3
(Nieuw amendement)

OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) De aandeelhouders moeten in 
beginsel de gelegenheid krijgen om punten 
op de agenda van de algemene vergadering 
te plaatsen en ontwerpresoluties over 
agendapunten in te dienen. Onverminderd 
de diverse tijdschema's en modaliteiten die 
her en der in de Gemeenschap gevolgd 
worden, moet de uitoefening van deze 
rechten voldoen aan twee fundamentele 
regels: een drempel voor de uitoefening van 
deze rechten mag nooit hoger zijn dan 5% 
van het aandelenkapitaal; alle 
aandeelhouders moeten in alle gevallen 
tijdig de definitieve agenda ontvangen 
zodat zij zich op de beraadslaging en 
stemming over elk agendapunt kunnen 
voorbereiden.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 4
(Nieuw amendement)

OVERWEGING 6 TER (nieuw)
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(6 ter) Iedere aandeelhouder moet in
beginsel de mogelijkheid hebben om vragen 
te stellen over agendapunten van de 
algemene vergadering en daarop antwoord 
te krijgen. De vaststelling van de regels 
over de wijze waarop en wanneer vragen 
kunnen worden gesteld en beantwoord 
moet aan de lidstaten worden overgelaten.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 5
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 51, 52 en ECON 10)

OVERWEGING 7

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

(7) Voor ondernemingen mogen geen 
wettelijke belemmeringen bestaan om hun 
aandeelhouders middelen ter beschikking 
te stellen voor elektronische deelneming 
aan een algemene vergadering. Stemmen 
zonder de algemene vergadering persoonlijk 
bij te wonen, per brief of langs 
elektronische weg, mag niet aan andere 
beperkingen onderworpen zijn dan die welke 
noodzakelijk zijn voor de verificatie van de 
identiteit en de veiligheid van de 
communicatie. 

De lidstaten moeten echter de mogelijkheid 
behouden om regels vast te stellen om 
ervoor te zorgen dat het resultaat van de 
stemming in alle omstandigheden met de 
bedoeling van de aandeelhouders 
overeenkomt, zoals bijvoorbeeld regels voor 
omstandigheden die zich voordoen of 
bekend worden nadat een aandeelhouder 
zijn/haar stem per brief of elektronisch 
heeft uitgebracht.

Or. en
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Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 6
(Nieuw amendement)

OVERWEGING 7 BIS (nieuw)

(7 bis) Als er financiële intermediairs in het 
spel zijn, is de doeltreffendheid van het 
stemmen volgens instructies in belangrijke 
mate afhankelijk van de efficiëntie van de 
keten van intermediairs, aangezien 
beleggers vaak niet van hun stemrechten
gebruik kunnen maken zonder de 
medewerking van elke intermediair in de 
keten, die wellicht geen economisch belang 
bij de aandelen heeft. Wil de belegger bij 
grensoverschrijdende beleggingen van zijn 
stemrechten gebruik kunnen maken, dan is 
het van belang dat de intermediairs de 
uitoefening van stemrechten
vergemakkelijken. De Commissie moet hier 
nader op ingaan in het kader van een 
aanbeveling om ervoor te zorgen dat 
beleggers van doeltreffende stemfaciliteiten 
gebruik kunnen maken en dat stemrechten
overeenkomstig de instructies van de 
beleggers worden uitgeoefend. Ten aanzien 
van intermediairs en steminstructies moet 
de Commissie tevens aandacht besteden 
aan het speciale geval van 
beheersmaatschappijen, die collectieve 
beleggingsfondsen beheren. Voorts moet de 
Commissie zich bezighouden met de inhoud 
van de begrippen "belegger", 
"aandeelhouder" en "cliënt" en kwesties 
als de identificatie van de aandeelhouders,
de transparantie van de eigendom, de 
resterende belemmeringen voor de 
uitoefening van aandeelhoudersrechten, de 
kosten van het realiseren van efficiënte 
communicatiekanalen, en instrumenten om 
de taakvervulling van intermediairs te 
controleren.

Or. en
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Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 7
(Compromisamendement ter vervanging van amendement ECON 12)

OVERWEGING 7 TER (nieuw)

(7 ter) De resultaten van de stemmingen 
moeten worden vastgesteld volgens 
methoden waarmee de stemintenties van de 
aandeelhouders worden weerspiegeld, en 
na de algemene vergadering op zijn minst 
via de internetsite van de onderneming 
openbaar worden gemaakt. 

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 8
(Nieuw amendement)

OVERWEGING 9

(9) Teneinde doublures in bepalingen met 
hetzelfde voorwerp te vermijden, dient 
Richtlijn 2004/109/EG te worden gewijzigd,

schrappen

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 9
(Nieuw amendement)

OVERWEGING 9 BIS (nieuw)

(9 bis) Overeenkomstig paragraaf 34 van 
het Interinstitutioneel Akkoord inzake beter 
wetgeven1 worden de lidstaten ertoe 
aangespoord voor zichzelf en in het belang 
van de Gemeenschap hun eigen tabellen op 
te stellen, die voor zover mogelijk het 
verband weergeven tussen deze richtlijn en 
de omzettingsmaatregelen, en deze 
openbaar te maken.
________________
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1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 10
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, 

ECON 14, ECON 15)
ARTIKEL 1

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

2. De lidstaten mogen de volgende 
uitgevende instellingen van de toepassing 
van deze richtlijn vrijstellen:
i) als ondernemingen opgezette instellingen 
voor collectieve belegging in de zin van 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 85/611/EEG ; 
en
ii) instellingen waarvan het uitsluitende doel 
is de collectieve belegging van uit het 
publiek aangetrokken kapitaal met 
toepassing van het beginsel van 
risicospreiding, en die geen juridische of 
bestuurlijke zeggenschap nastreven over 
enigerlei uitgevende instelling waarvan de 

1. Deze richtlijn stelt voorschriften vast voor 
de uitoefening van bepaalde aan aandelen 
met stemrecht verbonden rechten van 
aandeelhouders in verband met algemene 
vergaderingen van ondernemingen die hun 
statutaire zetel in een lidstaat hebben en
waarvan aandelen tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten 
waarvan de aandelen tot de handel op een in 
een lidstaat gelegen of werkzame 
gereglementeerde markt zijn toegelaten.

(1 bis) De lidstaat die bevoegd is om de 
onder deze richtlijn vallende zaken te 
regelen is de lidstaat waar de onderneming 
haar statutaire zetel heeft, en wanneer 
wordt verwezen naar het "toepasselijke 
recht" wordt daarmee het recht van die 
lidstaat bedoeld. 
2. De lidstaten mogen de volgende soorten 
ondernemingen van de toepassing van deze 
richtlijn vrijstellen:

i) instellingen voor collectieve belegging in 
de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 
85/611/EEG ;
ii) instellingen waarvan het uitsluitende doel 
is de collectieve belegging van uit het 
publiek aangetrokken kapitaal met 
toepassing van het beginsel van 
risicospreiding, en die geen juridische of 
bestuurlijke zeggenschap nastreven over 
enigerlei uitgevende instelling waarvan de 
effecten als onderliggende belegging van 



PE 382.348v01-00 8/25 AM\642528NL.doc

NL

effecten als onderliggende belegging van 
deze instellingen fungeren, mits deze 
instellingen voor collectieve belegging een 
vergunning bezitten, onder toezicht van 
bevoegde autoriteiten staan en een 
bewaarder hebben die taken uitoefent die 
gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in 
Richtlijn 85/611/EEG.

deze instellingen fungeren, mits deze 
instellingen voor collectieve belegging een 
vergunning bezitten, onder toezicht van 
bevoegde autoriteiten staan en een 
bewaarder hebben die taken uitoefent die 
gelijkwaardig zijn aan die bedoeld in 
Richtlijn 85/611/EEG; en

(ii bis) coöperatieve vennootschappen.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 11
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 10, 64, 65, 66, ECON 23)

ARTIKEL 3

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

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

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 12
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 11, ECON 24)

ARTIKEL 4

De uitgevende instelling draagt zorg voor 
een gelijke behandeling van alle 
aandeelhouders die zich in identieke 
omstandigheden bevinden wat de 
deelneming aan en het stemmen in haar

De onderneming draagt zorg voor een 
gelijke behandeling van alle aandeelhouders 
die zich in identieke omstandigheden 
bevinden wat de deelneming aan en de 
uitoefening van stemrechten in de algemene 
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algemene vergaderingen betreft. vergadering betreft.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 13
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 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

Bericht tot oproeping tot de algemene 
vergadering

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

Informatie voorafgaand aan de algemene 
vergadering

1. Onverminderd artikel 9, lid 4 en artikel 
11, lid 4 van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad zorgen de 
lidstaten ervoor dat de onderneming de 
oproeping tot de algemene vergadering op 
een van de in lid 1bis aangegeven wijzen 
uiterlijk op de 21ste dag voor de dag van de 
vergadering doet uitgaan. 
Ingeval de onderneming de aandeelhouders 
de gelegenheid biedt om langs voor alle 
aandeelhouders toegankelijke elektronische 
weg te stemmen, mogen de lidstaten 
bepalen dat de algemene vergadering mag 
besluiten de oproeping tot een algemene 
vergadering anders dan de jaarlijkse 
algemene vergadering op een van de in lid 
1bis aangegeven wijzen uiterlijk op de 14de 
dag voor de dag van de vergadering te doen 
uitgaan. Voor dit besluit is een meerderheid 
vereist van ten minste tweederde van de 
stemmen die verbonden zijn aan de effecten 
of het vertegenwoordigde geplaatste 
kapitaal. Het besluit bestrijkt een periode 
die niet langer duurt dan tot de volgende 
jaarlijkse algemene vergadering.
De lidstaten hoeven de in de eerste alinea 
bedoelde minimumperiode niet aan te 
houden voor de tweede of daaropvolgende 
oproeping tot een algemene vergadering, 
gedaan ter wille van het bereiken van een 
bij de eerste oproeping vereist quorum, mits 
voor de eerste oproeping voldaan is aan het 
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2. Het in lid 1 bedoelde bericht bevat ten 
minste het volgende:

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

b) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de procedures die aandeelhouders in 
acht moeten nemen om te mogen deelnemen 

bepaalde in dit artikel, er geen nieuw punt 
op de agenda is geplaatst en er ten minste 
10 dagen verstrijken tussen de definitieve 
oproeping en de dag van de algemene 
vergadering.
1 bis. Onverminderd nadere voorschriften 
betreffende kennisgeving of bekendmaking 
die opgelegd zijn door de bevoegde lidstaat 
als gedefinieerd in artikel 1, lid 1 bis, doet 
de onderneming de in lid 1 bedoelde 
oproeping op een wijze die snelle toegang 
tot de oproeping op niet-discriminerende 
basis garandeert. De lidstaat verplicht de 
onderneming ertoe gebruik te maken van 
media waarvan redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat ze voor een doeltreffende 
verspreiding van informatie in de gehele 
Gemeenschap kunnen zorgen. De lidstaat 
mag er niet toe verplichten alleen gebruik 
te maken van media waarvan de 
exploitanten op zijn grondgebied gevestigd 
zijn. 
De lidstaten hoeven de voorgaande alinea 
niet toe te passen op ondernemingen die de 
namen en adressen van hun
aandeelhouders uit een bestaand register 
van aandeelhouders kunnen halen, mits de 
onderneming verplicht is de oproeping aan 
elke van haar geregistreerde 
aandeelhouders te sturen. 
In geen van beide gevallen mag de 
onderneming specifieke kosten in rekening
brengen voor het op de voorgeschreven 
wijze doen uitgaan van de oproeping. 
2. De in lid 1 bedoelde oproeping bevat ten 
minste:

a) de precieze vermelding van de plaats 
waar en het tijdstip waarop de algemene 
vergadering zal plaatsvinden, en de 
voorgestelde agenda van de algemene 
vergadering;
b) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de procedures die aandeelhouders in 
acht moeten nemen om te mogen deelnemen 
aan en hun stem te mogen uitbrengen in de 
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aan en hun stem te mogen uitbrengen in de 
algemene vergadering, met inbegrip van de 
toepasselijke registratiedatum;

c) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de middelen waarover de 
aandeelhouders beschikken om deel te 
nemen aan en hun stem uit te brengen in 
de algemene vergadering. Bij wijze van 
alternatief kan worden aangegeven waar 
deze informatie kan worden verkregen;
d) een vermelding van de plaats waar en de 
wijze waarop de onverkorte tekst kan 
worden verkregen van de resoluties en de 
documenten die ter goedkeuring aan de 
algemene vergadering zullen worden 
voorgelegd;
e) een vermelding van het adres van de 
internetsite waarop de in lid 3 bedoelde 
informatie zal worden geplaatst.
3. Binnen de in lid 1 vastgestelde termijn 
plaatsen uitgevende instellingen op hun 
internetsites ten minste de volgende 
informatie:

algemene vergadering. Deze omvat 
informatie over:
(i) de rechten van aandeelhouders
overeenkomstig artikel 6, voorzover deze na 
het doen uitgaan van de oproeping kunnen 
worden uitgeoefend, en overeenkomstig 
artikel 9, en de termijnen waarbinnen deze 
rechten kunnen worden uitgeoefend; de 
oproeping kan beperkt blijven tot 
vermelding van uitsluitend de termijnen 
waarbinnen deze rechten kunnen worden 
uitgeoefend, mits zij een verwijzing bevat 
naar meer gedetailleerde informatie over 
dergelijke rechten die op de website van de 
onderneming beschikbaar wordt gesteld;
(ii) de procedure voor het stemmen bij 
volmacht, met name de te gebruiken 
formulieren en de middelen die de 
onderneming bereid is te accepteren voor 
elektronische kennisgevingen van de 
aanwijzing van volmachthouders; en
(iii) indien van toepassing, de procedures 
voor het uitbrengen van stemmen per brief 
of langs elektronische weg; 
c) indien van toepassing, een vermelding 
van de in artikel 7, lid 2 bedoelde 
registratiedatum, en de mededeling dat 
alleen personen die op die datum 
aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn deel te 
nemen aan en te stemmen op de algemene 
vergadering;
d) een vermelding van de plaats waar en de 
wijze waarop de onverkorte tekst kan 
worden verkregen van de documenten en de 
ontwerpresoluties als bedoeld in lid 3, 
onder c) en c) bis;

e) een vermelding van het adres van de 
internetsite waarop de in lid 3 bedoelde 
informatie beschikbaar zal worden gesteld.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
onderneming gedurende een 
ononderbroken periode die uiterlijk op de
21ste dag voor de dag van de algemene 
vergadering, inclusief de dag van de 
vergadering zelf, aanvangt, op haar 
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a) het in lid 1 bedoelde oproepingsbericht;
b) het totale aantal aandelen en stemrechten;

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

d) de te gebruiken formulieren voor het 
stemmen per brief en bij volmacht. Bij wijze 
van alternatief voor de onder d) bedoelde 
formulieren wordt op de site aangegeven 
waar en hoe deze formulieren kunnen 
worden verkregen.

internetsite ten minste de volgende 
informatie voor haar aandeelhouders 
beschikbaar stelt:
a) de in lid 1bis bedoelde oproeping;

b) het totale aantal aandelen en stemrechten 
op de datum van de oproeping (met 
inbegrip van afzonderlijke totaalaantallen 
voor elke categorie van aandelen, indien 
het kapitaal van de onderneming is 
verdeeld over twee of meer categorieën 
aandelen);
c) de aan de algemene vergadering voor te 
leggen documenten;

c bis) een ontwerpresolutie, of, indien geen 
resolutie ter goedkeuring wordt voorgelegd, 
commentaar van een krachtens het 
toepasselijke recht aangewezen bevoegde 
instantie binnen de onderneming voor elk 
punt op de voorgestelde agenda van de 
algemene vergadering; daarnaast worden 
eventuele door aandeelhouders ingediende 
ontwerpresoluties zo spoedig mogelijk na 
ontvangst door de onderneming 
toegevoegd; 
d) indien van toepassing, de te gebruiken 
formulieren voor het stemmen bij volmacht
en voor het stemmen per brief, tenzij deze 
formulieren rechtstreeks naar elke 
aandeelhouder worden gezonden.

Indien de onder d) bedoelde formulieren 
om technische redenen niet op de 
internetsite beschikbaar kunnen worden 
gesteld, geeft de onderneming op haar site 
aan hoe deze formulieren op papier kunnen 
worden verkregen. In dat geval is de 
onderneming gehouden de formulieren per 
post en kosteloos aan elke aandeelhouder 
die daarom vraagt te doen toekomen.
Indien de oproeping tot de algemene 
vergadering op grond van artikel 9, lid 4, of 
artikel 11, lid 4, van Richtlijn 2004/25/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
later uitgaat dan op de 21ste dag voor de 
dag van de vergadering, wordt de in dit lid 
bedoelde periode dienovereenkomstig 
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ingekort.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 14
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 

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

Recht om punten aan de agenda van de 
algemene vergadering toe te voegen en 

ontwerpresoluties in te dienen

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

Recht om punten op de agenda van de 
algemene vergadering te plaatsen en 

ontwerpresoluties in te dienen

1. De lidstaten zien erop toe dat 
aandeelhouders, hetzij individueel, hetzij 
collectief optredend,
a) het recht hebben punten op de agenda van
de algemene vergadering te plaatsen, mits 
elk van die punten wordt gemotiveerd of 
vergezeld gaat van een ontwerpresolutie ter 
goedkeuring op de algemene vergadering; 
en

b) het recht hebben met betrekking tot op 
de agenda voor een algemene vergadering 
opgenomen of daarin op te nemen punten 
ontwerpresoluties in te dienen.

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



PE 382.348v01-00 14/25 AM\642528NL.doc

NL

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

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

weg). 
2. Ingeval een van de in lid 1 vermelde 
rechten afhankelijk is gesteld van de 
voorwaarde dat de betrokken aandeelhouder 
of aandeelhouders een minimumdeelneming 
in de onderneming moeten bezitten, dan 
mag deze vereiste minimumdeelneming niet 
hoger worden vastgesteld dan op 5% van het 
aandelenkapitaal.

3. Elke lidstaat stelt, met een bepaald 
aantal dagen voorafgaand aan de algemene 
vergadering of de oproeping als 
referentietermijn, één specifieke datum vast 
tot waarop aandeelhouders het in lid 1, 
onder a) bedoelde recht kunnen uitoefenen. 
Op dezelfde wijze kan elke lidstaat een 
datum vaststellen voor de uitoefening van 
het in lid 1, onder b) bedoelde recht.
3 bis. De lidstaten zien erop toe dat, 
wanneer de uitoefening van het in lid 1, 
onder a), bedoelde recht een wijziging van 
de reeds aan de aandeelhouders 
meegedeelde agenda voor de algemene 
vergadering tot gevolg heeft, de 
onderneming een herziene agenda op 
dezelfde wijze als de voorgaande agenda 
bekendmaakt vóór de toepasselijke 
registratiedatum danwel - indien er geen 
registratiedatum geldt - tijdig vóór de 
datum van de algemene vergadering om de 
andere aandeelhouders in staat te stellen 
een volmachthouder aan te wijzen of, 
indien van toepassing, per brief te 
stemmen.

Or. en
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Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 15
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 

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

Toelating tot de algemene vergadering Vereisten voor het deelnemen aan en 
stemmen op de algemene vergadering

1. Het recht om deel te nemen aan en te 
stemmen in een algemene vergadering 
wordt niet afhankelijk gesteld van enigerlei 
voorwaarde waarbij de aandeelhouder de 
desbetreffende aandelen door het 
deponeren ervan of op een andere wijze bij 
een kredietinstelling of een andere entiteit 
moet blokkeren voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt, ook al heeft de 
blokkering van de aandelen geen gevolgen 
voor de mogelijkheid om deze te 
verhandelen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat:

a) de rechten om deel te nemen aan een 
algemene vergadering en te stemmen op 
aandelen, niet ondergeschikt worden 
gemaakt aan de eis dat de aandelen 
voorafgaand aan de algemene vergadering 
worden gedeponeerd bij, of overgedragen 
aan, of geregistreerd op naam van een 
andere natuurlijke of rechtspersoon; en

b) voor de rechten om aandelen te verkopen 
of op andere wijze over te dragen 
gedurende de periode tussen de 
registratiedatum en de algemene 
vergadering in kwestie, geen beperkingen 
gelden die op andere momenten niet
gelden.

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

2. De lidstaten bepalen dat de rechten van 
aandeelhouders om aan een algemene 
vergadering deel te nemen en op aandelen 
in hun bezit te stemmen, vastgesteld worden 
aan de hand van de aandelen die zij op een 
welbepaalde datum voorafgaand aan de 
algemene vergadering (de 
"registratiedatum") in hun bezit hebben.

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

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

3. Elke lidstaat stelt de in lid 2, eerste 
alinea, bedoelde datum vast voor de 

3. Elke lidstaat zorgt ervoor dat één 
registratiedatum geldt voor alle 
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algemene vergaderingen van uitgevende 
instellingen waarvan de statutaire zetel in 
de betrokken lidstaat gelegen is.
Deze datum mag evenwel niet vroeger zijn 
dan 30 kalenderdagen voordat de algemene 
vergadering plaatsvindt.

ondernemingen; een lidstaat mag echter 
een registratiedatum bepalen voor 
ondernemingen die aandelen aan toonder 
hebben uitgegeven en een andere 
registratiedatum voor ondernemingen die 
aandelen op naam hebben uitgegeven, op
voorwaarde dat er voor elke onderneming 
die beide soorten aandelen heeft 
uitgegeven, slechts één datum geldt. 

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

De registratiedatum mag niet vroeger dan 
30 dagen vóór de datum van de
desbetreffende algemene vergadering 
vallen. Bij het uitvoeren van deze bepaling 
en van artikel 5, lid 1 zorgt elke lidstaat 
ervoor dat er een periode van ten minste 6
dagen verstrijkt tussen de uiterst 
toelaatbare datum voor de oproeping tot de 
algemene vergadering en de 
registratiedatum, en dat bij de berekening 
van deze periode deze twee dagen niet 
worden meegeteld.
3 bis. Het bewijs van de kwalificatie als 
aandeelhouder mag alleen worden 
onderworpen aan de vereisten die nodig 
zijn om aandeelhouders te identificeren, 
mits deze vereisten in verhouding staan tot 
de beoogde doelstelling.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 16
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 25, 105, ECON 36, ECON 37, 

ECON 38)
ARTIKEL 8

De lidstaten verbieden de aandeelhouders
niet om langs elektronische weg aan de 
algemene vergadering deel te nemen.

1. De lidstaten staan ondernemingen toe
hun aandeelhouders in de gelegenheid te 
stellen om langs elektronische weg aan de 
algemene vergadering deel te nemen, met 
name deelname in één of alle van de 
volgende vormen:

Verplichtingen en beperkingen die 
aandeelhouders beletten of kunnen beletten 

a) een "real-time" doorgifte van de 
algemene vergadering;
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om langs elektronische weg aan de 
algemene vergadering deel te nemen, zijn 
verboden, behalve indien deze 
verplichtingen en beperkingen noodzakelijk 
zijn om aandeelhouders te identificeren en 
de veiligheid van de elektronische 
communicatie te garanderen, en zij in 
verhouding staan tot de beoogde 
doelstelling, namelijk het verzekeren van de 
identificatie.

b) een "real-time" communicatie in twee 
richtingen die aandeelhouders in staat stelt 
zich vanaf een andere locatie tot de 
algemene vergadering te richten;
c) een mechanisme voor het uitbrengen van 
stemmen, hetzij voorafgaand aan, hetzij 
tijdens de algemene vergadering, zonder 
een volmachthouder te hoeven aanwijzen 
die lijfelijk bij de vergadering aanwezig is.

2. Het gebruik van elektronische middelen 
om aandeelhouders in staat te stellen aan 
de algemene vergadering deel te nemen, 
mag niet aan andere verplichtingen of 
beperkingen worden onderworpen dan die 
welke noodzakelijk zijn om aandeelhouders 
te identificeren en de veiligheid van de 
elektronische communicatie te garanderen, 
en alleen voorzover zij in verhouding staan 
tot de beoogde doelstellingen.
Deze bepaling geldt onverminderd de 
rechtsregels welke door lidstaten zijn of 
kunnen worden vastgesteld met betrekking 
tot de besluitvormingsprocedure die binnen 
de onderneming wordt gevolgd bij de 
invoering of toepassing van enigerlei wijze 
van deelneming aan vergaderingen langs 
elektronische weg.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 17
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 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. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de algemene 
vergadering en/of vragen in schriftelijke of 
elektronische vorm te stellen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.

1. Iedere aandeelhouder heeft het recht om 
vragen te stellen met betrekking tot punten 
op de agenda van de algemene vergadering. 
De onderneming beantwoordt de vragen die 
aandeelhouders haar stellen.
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2. Uitgevende instellingen beantwoorden de 
vragen die aandeelhouders hun stellen, met 
inachtneming van de maatregelen die 
lidstaten kunnen nemen of uitgevende 
instellingen kunnen toestaan te nemen om de 
goede orde van algemene vergaderingen en 
de voorbereiding ervan, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en de 
zakelijke belangen van de uitgevende 
instellingen te waarborgen. Aangenomen 
wordt dat een antwoord is gegeven wanneer 
de gevraagde informatie beschikbaar is op 
de internetsite van de uitgevende instelling 
in de vorm van "vaak gestelde vragen".

2. Het recht om vragen te stellen en de 
verplichting om deze te beantwoorden zijn 
onderworpen aan de maatregelen die de 
lidstaten kunnen nemen of die zij 
ondernemingen kunnen toestaan te nemen 
om de identificatie van aandeelhouders, de
voorbereiding en de goede orde van de 
algemene vergadering, alsook de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en de 
zakelijke belangen van de onderneming of 
daaraan gelieerde ondernemingen te 
waarborgen. De lidstaten mogen de 
ondernemingen toestaan één antwoord te 
geven op verschillende vragen met gelijke 
inhoud.
De lidstaten mogen bepalen dat een vraag 
als beantwoord mag worden beschouwd 
wanneer de gevraagde informatie op de 
internetsite van de onderneming in de vorm 
van vraag-en-antwoord beschikbaar is.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 18
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 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. Elke aandeelhouder heeft het recht een 
andere natuurlijke of rechtspersoon aan te 
wijzen als volmachthouder om voor zijn 
rekening deel te nemen aan of te stemmen in 
een algemene vergadering. Er gelden geen 
andere beperkingen ten aanzien van de 
persoon aan wie een volmacht kan worden 
verleend dan de voorwaarde dat de 
betrokken persoon rechtsbevoegdheid bezit.

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

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

Afgezien van de eis dat de volmachthouder 
handelingsbekwaamheid bezit, schaffen de 
lidstaten alle rechtsvoorschriften af die de 
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volgende gevallen: mogelijkheid voor personen om tot 
volmachthouder te worden benoemd, 
beperken of die de ondernemingen toestaan
deze mogelijkheid te beperken.

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

1 bis. De lidstaten kunnen de benoeming 
van een volmachthouder beperken tot één 
vergadering of tot de vergaderingen 
gedurende een bepaalde periode.
Onverminderd het bepaalde in artikel 13, 
lid 5, kunnen de lidstaten het aantal 
personen beperken die een aandeelhouder 
mag aanwijzen om in een bepaalde 
algemene vergadering voor hem als 
volmachthouder op te treden.
Indien een aandeelhouder aandelen in een 
onderneming op meer dan één 
effectenrekening heeft, kan een dergelijke 
beperking de aandeelhouder niet beletten 
om voor een algemene vergadering per 
effectenrekening een volmachthouder aan 
te wijzen.
1 ter. Afgezien van de beperkingen die 
volgens de leden 1 en 1bis uitdrukkelijk zijn 
toegestaan, mogen de lidstaten het bij 
volmacht uitoefenen van 
aandeelhoudersrechten uitsluitend 
beperken, of toestaan dat ondernemingen 
dit doen, ter behandeling van potentiële 
belangenconflicten tussen de 
volmachthouder en de aandeelhouder voor 
wiens belang de volmachthouder gehouden
is op te komen, en daarbij mogen de 
lidstaten uitsluitend de hierna volgende 
eisen stellen:
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a) De lidstaten mogen voorschrijven dat de 
volmachthouder bepaalde nader 
omschreven feiten bekendmaakt die voor de 
aandeelhouder van belang kunnen zijn om 
te beoordelen of er gevaar bestaat dat de 
volmachthouder enig ander belang dan het 
belang van de aandeelhouder nastreeft.
b) De lidstaten mogen het bij volmacht 
uitoefenen van aandeelhoudersrechten 
zonder specifieke steminstructies voor 
iedere resolutie waarover de 
volmachthouder namens de aandeelhouder 
moet stemmen, beperken of uitsluiten.
c) De lidstaten mogen de overdracht van 
een volmacht aan een andere persoon
beperken of uitsluiten, maar dit belet een 
volmachthouder die een rechtspersoon is 
niet om de hem verleende bevoegdheden uit 
te oefenen via een lid van zijn bestuurs- of 
beheersorgaan of via een van zijn 
werknemers.
Er kan een belangenconflict in de zin van 
dit lid ontstaan wanneer de 
volmachthouder:
i) een aandeelhouder met zeggenschap over 
de onderneming is, of een andere entiteit is 
die onder zeggenschap van een dergelijke 
aandeelhouder staat;
ii) lid van het leidinggevend, het 
toezichthoudend of het bestuursorgaan of 
werknemer of accountant is van de 
onderneming of van een aandeelhouder 
met zeggenschap of een onder zeggenschap 
staande entiteit als bedoeld in punt i);
iii) een familieband heeft met een 
natuurlijke persoon als bedoeld in punt ii).
1 quater. De volmachthouder brengt zijn 
stem uit overeenkomstig de instructies van 
de aandeelhouder die hem aangewezen 
heeft.
De lidstaten mogen voorschrijven dat 
volmachthouders gedurende een bepaalde 
minimumperiode een register van de 
steminstructies bijhouden en op verzoek 
bevestigen dat zij zich aan de 
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steminstructies hebben gehouden.
2. Een persoon die als volmachthouder 
optreedt, mag een volmacht van meer dan 
een aandeelhouder bezitten, waarbij geen 
beperking geldt wat het aantal aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouders betreft. 
Ingeval een volmachthouder een volmacht
van meerdere aandeelhouders bezit, mag hij 
gelijktijdig voor en tegen een resolutie 
stemmen en/of zich van de stemming over 
een resolutie onthouden in 
overeenstemming met de steminstructies 
van de aandeelhouders die de 
volmachthouder vertegenwoordigt.

2. Een persoon die als volmachthouder 
optreedt, mag een volmacht van meer dan 
een aandeelhouder bezitten, waarbij geen 
beperking geldt wat het aantal aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouders betreft. 
Ingeval een volmachthouder volmachten
van meerdere aandeelhouders bezit, staat het 
toepasselijke recht hem toe namens een 
bepaalde aandeelhouder anders te stemmen 
dan namens een andere aandeelhouder.

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

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 19
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 38, 39, 137, 138, ECON 49)

ARTIKEL 12

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

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

2. De lidstaten verbieden het opleggen van 
vereisten en beperkingen die niet fysiek op 
de algemene vergadering aanwezige 
aandeelhouders hinderen om langs 
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elektronische weg aan aandelen verbonden 
stemrechten uit te oefenen, met 
uitzondering van de vereisten die 
noodzakelijk zijn voor het waarborgen van 
de identificatie van de aandeelhouders en 
de veiligheid van de elektronische 
communicatie, en die in verhouding staan 
tot de beoogde doelstelling.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 20
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 40, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145, ECON 50)
ARTIKEL 13

Stemmen volgens instructies Wegnemen van bepaalde belemmeringen 
voor het daadwerkelijk uitoefenen van 

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

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

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

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

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

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

voor de identificatie van de cliënt, 
respectievelijk voor het eventueel 
inhoudelijk verifiëren van de 
steminstructies en staan zij in verhouding 
tot het verwezenlijken van het beoogde 
doel.

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

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

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

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

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 21
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 41, 149 and ECON 56)

Artikel 14

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

1. De onderneming stelt voor elke resolutie 
ten minste het volgende vast: het aantal 
aandelen waarvoor geldige stemmen zijn 
uitgebracht, het percentage dat deze 
aandelen in het aandelenkapitaal 
vertegenwoordigen, het totale aantal geldig 
uitgebrachte stemmen, en het aantal 
stemmen dat voor of tegen elke resolutie is 
uitgebracht, alsmede het eventuele aantal 
onthoudingen.
De lidstaten mogen toestaan dat 
ondernemingen, ingeval geen enkele 
aandeelhouder een volledig 
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stemmingsresultaat verlangt, de 
stemmingsresultaten slechts in zoverre 
vaststellen als noodzakelijk is om de 
vereiste meerderheid voor elke resolutie te 
bepalen.
2. Binnen een bij nationaal recht vast te 
stellen tijdspanne van niet meer dan 15 
kalenderdagen na de algemene vergadering 
maakt de onderneming op haar internetsite 
de overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
stemmingsresultaten bekend.
3. Dit artikel laat de voorschriften onverlet 
die lidstaten hebben vastgesteld of zullen 
vaststellen betreffende de formaliteiten 
waaraan voldaan moet zijn wil een 
resolutie rechtsgeldig worden, of 
betreffende de mogelijkheid van juridische 
procedures om een stemmingsresultaat aan 
te vechten.

Or. en

Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 22
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 42, 43, 150, 151, 152, ECON 57)

ARTIKEL 15

1. Binnen een tijdsspanne van niet meer 
dan 15 kalenderdagen na het plaatsvinden 
van de algemene vergadering maakt de 
uitgevende instelling op haar internetsite de 
resultaten van de stemming over elke op de 
algemene vergadering behandelde resolutie 
bekend.
2. Voor elke resolutie omvatten de 
resultaten van de stemming ten minste het 
aantal aandelen dat aan de stemming heeft 
deelgenomen en het percentage van de voor 
en tegen elke resolutie uitgebrachte 
stemmen.

schrappen

Or. en
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Compromisamendement ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Compromisamendement 23
(Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 44 en ECON 58)

ARTIKEL 16

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [31 december 2007]
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [...]1 aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

De lidstaten delen de Commissie onverwijld 
de door hen overeenkomstig artikel 5, lid 1, 
artikel 6, lid 3 en artikel 7, lid 3 
vastgestelde termijnen mede, alsook 
eventuele latere wijzigingen daarvan, en de 
Commissie maakt deze informatie bekend 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie.

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor die 
verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor die 
verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst 
van de belangrijkste bepalingen van intern 
recht mede die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen.

__________
1 Binnen 24 maanden na de datum waarop deze 
richtlijn in werking treedt .

Or. en


