
AM\642528PT.doc PE 382.348v0100

PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Assuntos Jurídicos

6.12.2006 PE 382.348v0100

ALTERAÇÕES DE COMPROMISSO 1-23

Projecto de relatório (PE 374.442v01-00)
Relator: Klaus-Heiner Lehne
Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao exercício do direito 
de voto pelos accionistas de sociedades com sede social num Estado Membro e cujos valores 
mobiliários estejam admitidos à negociação num mercado regulamentado e que altera a 
Directiva 2004/109/CE

Proposta de Directiva (COM(2005)0685 – C60000/2006 – 2005/0265(COD))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento
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Alteração de compromisso 1
(Alteração de compromisso que substitui a alteração ECON 3)

Considerando 4

(4) A legislação comunitária actualmente 
existente não é suficiente para alcançar este 
objectivo. A Directiva 2004/109/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro de 2004, relativa à harmonização 
dos requisitos de transparência no que se 
refere às informações respeitantes aos 
emitentes cujos valores mobiliários estão 
admitidos à negociação num mercado 
regulamentado e que altera a Directiva 
2001/34/CE  obriga os emitentes a 
disponibilizar certas informações e 

(4) A legislação comunitária existente não é 
suficiente para alcançar este objectivo. A 
Directiva 2004/109/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro 
de 2004, relativa à harmonização dos 
requisitos de transparência no que se refere 
às informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos à 
negociação num mercado regulamentado e 
que altera a Directiva 2001/34/CE  obriga os 
emitentes a disponibilizar certas informações 
e documentos relevantes para as assembleias 
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documentos relevantes para as assembleias 
gerais, mas tais informações e documentos 
devem ser disponibilizados no 
EstadoMembro de origem do emitente. 
Além disso a Directiva 2001/34/CE 
centrase na informação que os emitentes 
têm de divulgar ao mercado e, portanto, não 
se refere ao processo de votação dos 
accionistas propriamente dito.

gerais, mas tais informações e documentos 
devem ser disponibilizados no 
EstadoMembro de origem do emitente. 
Além disso, a Directiva 2001/34/CE 
centrase na informação que os emitentes 
têm de divulgar ao mercado e, portanto, não 
se refere ao processo de votação dos 
accionistas propriamente dito. Cumpre, por 
conseguinte, introduzir certas normas 
mínimas, visando a protecção dos 
investidores e a promoção do harmonioso e 
efectivo exercício do direito de voto dos 
accionistas em relação às acções com voto. 
No tocante a outros direitos que não o 
direito de voto, os EstadosMembros podem 
alargar a aplicação dessas normas mínimas 
às acções sem voto, nos casos em que estas
não usufruam já dessa prerrogativa.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 2
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 49 e ECON 5)

Considerando 6

(6) Os accionistas devem poder exercer os 
seus direitos de voto de forma informada, na 
assembleia de accionistas ou antes desta, 
independentemente do seu local de 
residência. Todos os accionistas devem ter o 
tempo suficiente para ponderar os 
documentos destinados à assembleiageral e 
determinar o sentido da votação 
correspondente às suas acções. Para tanto, os 
accionistas devem ser notificados da 
realização das assembleiasgerais com a 
antecedência suficiente e deve lhes ser 
fornecida, de forma atempada, a informação 
completa sobre os pontos a serem 
submetidos à assembleiageral para 
deliberação. Em princípio, os accionistas 
devem ter igualmente a possibilidade de 
acrescentar pontos à ordem de trabalhos da 
assembleia, apresentar propostas de 

(6) Os accionistas devem poder exercer os 
seus direitos de voto de forma informada, na 
assembleia geral ou antes desta, 
independentemente do seu local de 
residência. Todos os accionistas devem ter o 
tempo suficiente para ponderar os 
documentos destinados à assembleiageral e 
determinar o sentido da votação 
correspondente às suas acções. Para tanto, os 
accionistas devem ser notificados da 
realização das assembleiasgerais com a 
antecedência suficiente e deve lhes ser 
fornecida, de forma atempada, a informação 
completa sobre os pontos a serem 
submetidos à assembleiageral. As 
tecnologias modernas, que oferecem a 
possibilidade de tornar a informação 
imediatamente disponível e acessível, devem
igualmente ser utilizadas. A presente 
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deliberação e colocar questões relacionadas 
com os pontos da ordem de trabalhos. As 
tecnologias modernas, que oferecem a 
possibilidade de tornar a informação 
imediatamente disponível e acessível, devem 
igualmente ser utilizadas para disponibilizar
a informação sobre os resultados da 
votação após a assembleiageral.

Directiva parte do pressuposto de que todas 
as empresas cotadas já possuem uma 
página própria na Internet.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 3
(alteração nova)

Considerando 6 bis (novo)

(6) bis. Os accionistas deverão, em 
princípio, dispor da possibilidade de 
inscrever pontos na ordem de trabalhos da
assembleia geral e de apresentar propostas 
de resolução sobre determinados pontos 
nela inscritos. Sem prejuízo dos diferentes 
prazos e modalidades actualmente em vigor 
na Comunidade, o exercício destes direitos 
deverá submeterse a duas regras básicas: 
uma, a de que qualquer limite mínimo 
exigido para o respectivo exercício não 
deve ser superior a 5% do capital social da 
empresa; e outra, a de que todos os 
accionistas devem, quaisquer que sejam as 
circunstâncias, receber a versão final da 
ordem de trabalhos a tempo de se 
prepararem para o debate e votarem cada 
um dos pontos que integram a ordem de 
trabalhos.

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 4
(alteração nova)

Considerando 6 ter (novo)

(6) ter. Os accionistas deverão, em 
princípio, dispor da possibilidade de 
colocar questões relacionadas com os 
pontos da ordem de trabalhos da 
assembleia geral e de as ver respondidas, 
no pressuposto de que a definição das 
normas relativas ao modo e ao momento, 
quer da apresentação das perguntas, quer 
da comunicação das respostas, deverá ser 
deixada à discrição dos EstadosMembros.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 5
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 51, 52 e ECON 10)

Considerando 7

(7) Os accionistas devem dispor da 
possibilidade de escolher entre meios 
simples para exercer os seus direitos de 
voto sem comparecer à assembleiageral. A 
possibilidade de votar sem comparecer 
pessoalmente à assembleiageral não deve 
ser sujeita a condicionalismos para além dos 
necessários para verificar as suas identidades 
e garantir a segurança das comunicações. 

(7) As empresas não deverão ter de 
enfrentar quaisquer obstáculos legais para 
proporcionarem aos seus accionistas 
modalidades de participação na assembleia
geral por via electrónica. A possibilidade de 
votar sem comparecer pessoalmente à 
assembleiageral, seja por correspondência, 
seja por via electrónica, não deve ser sujeita 
a condicionalismos para além dos 
necessários para verificar as suas identidades 
e garantir a segurança das comunicações.

Assim, devem ser removidas as limitações e 
os condicionalismos administrativos 
existentes, que tornam a votação à 
distância ou por procuração complicada e 
onerosa.

Contudo, isto não deverá impedir que os 
EstadosMembros adoptem normas 
destinadas a garantir que, 
independentemente das circunstâncias, os 
resultados da votação reflictam as 
intenções de voto dos accionistas, incluindo 
normas destinadas a fazer face a situações 
em que possam ocorrer, ou sejam 
revelados, novos elementos, depois de um 
accionista ter exercido o seu direito de voto 
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por correspondência, ou por via 
electrónica.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 6
(alteração nova)

Considerando 7 bis (novo)

(7) bis. Nos casos em que haja 
intermediários financeiros envolvidos, a 
eficácia das instruções de votação assenta, 
em grande medida, na eficiência da cadeia 
de intermediários, dado que os investidores 
são amiúde incapazes de exercer os direitos 
de voto correspondentes às suas acções sem 
a cooperação de cada um dos 
intermediários da cadeia, os quais poderão 
não ter interesses de ordem económica nas 
acções. A fim de permitir ao investidor o 
exercício do seu direito de voto em 
contextos de índole transfronteiriça, 
revestese, assim, de particular importância 
que os intermediários facilitem o exercício 
de tais direitos.
Urge que a Comissão pondere de forma 
mais aprofundada esta questão no contexto 
de uma Recomendação, cujo objectivo 
deverá ser o da salvaguarda do acesso dos 
investidores a serviços de votação eficazes e 
a garantia de que os direitos de voto sejam 
exercidos de acordo com as instruções 
dadas pelos investidores. No contexto 
relativo aos intermediários e às instruções 
de votação, a Comissão deverá igualmente 
analisar a situação especial das empresas 
de gestão, cuja actividade regular consiste 
na gestão de sistemas de investimento 
colectivo. A Comissão deverá, para além 
disso, proceder à análise da extensão dos 
conceitos de “investidor”, “accionista” e 
“cliente”, dos problemas de identificação 
dos accionistas, da transparência da 
propriedade, dos impedimentos ao exercício 
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dos direitos dos accionistas, dos custos do 
estabelecimento de canais de comunicação 
eficientes e dos meios de controlar o 
cumprimento dos deveres dos 
intermediários.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 7
(Alteração de compromisso que substitui a alteração ECON 12)

Considerando 7 ter (novo)

(7) ter. Os resultados da votação devem ser 
estabelecidos através de métodos que 
traduzam tão rigorosamente quanto 
possível todas as intenções de voto 
expressas pelos accionistas e devem ser 
tornados transparentes após a assembleia
geral, pelo menos, através da página da 
empresa na Internet.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 8
(alteração nova)
Considerando 9

(9) A fim de evitar duplicação de 
disposições com o mesmo objecto, deve 
alterarse a Directiva 2004/109/CE.

Suprimido

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 9
(alteração nova)

Considerando 9 bis (novo)

(9) bis. Em conformidade com nº 34 do 
Acordo Interinstitucional “Legislar 
Melhor”1, os EstadosMembros são 
incentivados a elaborar, para si próprios e 
no interesse da Comunidade, os seus 
próprios quadros, que ilustrarão, tanto 
quanto possível, a correlação existente 
entre a presente Directiva e as medidas de 
transposição, devendo de igual modo 
tornálos públicos.


1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 10
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, ECON 14

e ECON 15)
Artigo 1

1. A presente directiva estabelece requisitos 
relativos ao exercício dos direitos de voto 
nas assembleias de accionistas das 
sociedades emitentes com sede social num 
EstadoMembro e cujos valores mobiliários 
estão admitidos à negociação num mercado 
regulamentado.

1. A presente directiva estabelece requisitos 
relativos ao exercício de certos direitos dos 
accionistas associados às acções com voto 
em relação às assembleias gerais das 
empresas com sede social num 
EstadoMembro e cujos valores mobiliários 
estão admitidos à negociação num mercado 
regulamentado que se situa, ou que opera,
num EstadoMembro.

1 bis. O EstadoMembro competente para 
regular as questões objecto da presente 
Directiva é aquele em que a sociedade tem 
a sua sede social. Por "legislação 
aplicável", entendese a legislação desse 
EstadoMembro.

2. Os EstadosMembros podem isentar da 2. Os EstadosMembros podem isentar da 
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aplicação da presente directiva os emitentes 
que sejam:

aplicação da presente directiva as seguintes 
categorias de sociedades:

i) Organismos de investimento colectivo sob 
a forma de sociedade na acepção do n.º 2 do 
artigo 1.° da Directiva 85/611/CEE; e

i) Organismos de investimento colectivo sob 
a forma de sociedade na acepção do n.º 2 do 
artigo 1.° da Directiva 85/611/CEE;

ii) Empresas cujo objecto seja 
exclusivamente o investimento colectivo de 
capitais obtidos junto do público, cujo 
funcionamento esteja sujeito ao princípio da 
diversificação dos riscos e que não procurem 
a obtenção do controlo jurídico ou a nível da 
gestão de qualquer dos emitentes dos títulos 
subjacentes ao seu investimento, desde que 
estejam autorizadas e sujeitas à supervisão 
das autoridades competentes e que tenham 
um depositário que exerce funções 
equivalentes às previstas na Directiva 
85/611/CEE.

ii) Empresas cujo objecto seja 
exclusivamente o investimento colectivo de 
capitais obtidos junto do público, cujo 
funcionamento esteja sujeito ao princípio da 
diversificação dos riscos e que não procurem 
a obtenção do controlo jurídico ou a nível da 
gestão de qualquer dos emitentes dos títulos 
subjacentes ao seu investimento, desde que 
estejam autorizadas e sujeitas à supervisão 
das autoridades competentes e que tenham 
um depositário que exerce funções 
equivalentes às previstas na Directiva 
85/611/CEE; e

iii) Sociedades cooperativas.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 11
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 10, 64, 65, 66 e ECON 23)

Artigo 3

Disposições nacionais mais restritivas Outras medidas a nível nacional

Os EstadosMembros podem sujeitar os 
emitentes com sede social no seu território 
a requisitos mais restritivos do que os 
previstos na presente directiva.

A presente Directiva não impede que os 
EstadosMembros imponham outras 
obrigações às empresas, ou tomem outras 
medidas destinadas a facilitar o exercício, 
pelos accionistas, dos direitos que dela 
constam.

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 12
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 11 e ECON 24)

Artigo 4

O emitente assegurará a igualdade de 
tratamento de todos os accionistas que se 
encontrem na mesma situação no que se 
refere à participação e votação nas suas 
assembleiasgerais.

A empresa assegurará a igualdade de 
tratamento de todos os accionistas que se 
encontrem na mesma situação, no que se 
refere à participação e ao exercício dos 
respectivos direitos de voto no âmbito da
assembleia geral.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 13
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 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 e ECON 28)
Artigo 5

Convocatória para a assembleiageral Informação prévia à assembleia geral

1. Sem prejuízo do n.º 4 do artigo 9.° da 
Directiva 2004/25/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a notificação da 
realização de uma assembleiageral em 
primeira convocatória será enviada pelo 
emitente, não menos de 30 dias de 
calendário antes da data em que a 
assembleiageral terá lugar.

1. Sem prejuízo do n.º 4 do artigo 9.° e do
nº 4 do artigo 11º da Directiva 2004/25/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, os 
EstadosMembros velam por que a 
sociedade emita a convocatória para a 
assembleia geral nos termos de uma das 
modalidades previstas no nº 1 bis, o mais 
tardar, ao vigésimo primeiro dia antes da 
data em que a assembleia geral terá lugar.
Os EstadosMembros poderão determinar 
que, nos casos em que a empresa faculte a 
possibilidade de os accionistas recorrerem 
a meios electrónicos de votação acessíveis a 
todos, a assembleia geral de accionistas 
poderá decidir a emissão da convocatória 
de uma assembleia geral, que não a da 
assembleia geral anual, mediante uma das 
modalidades previstas no nº 1bis, o mais 
tardar, ao décimo quarto dia antes da data 
de realização da referida Assembleia. Tal 
decisão deverá ser tomada por uma maioria 
não inferior a dois terços dos votos 
resultantes da posse de títulos ou de capital 
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subscrito efectivamente representados e por 
um período que não exceda a data de 
realização da assembleia geral anual
seguinte.
Os EstadosMembros não são obrigados a 
impor o supracitado prazo mínimo para a 
segunda convocatória, ou convocatórias 
subsequentes, de uma assembleia geral
convocada por falta do quórum requerido 
na primeira convocatória, desde que 
tenham sido satisfeitas as disposições do 
presente artigo para a primeira 
convocatória, que à ordem de trabalhos
não tenha sido aditado qualquer ponto 
novo e que tenham decorrido, pelo menos, 
10 dias entre a convocatória final e a data 
de realização da assembleia geral.
1. bis Sem prejuízo de outras exigências de 
notificação ou de publicação fixadas pelo 
EstadoMembro competente, tal como 
estipula o nº 1 bis do artigo 1º, a sociedade 
é obrigada a emitir a convocatória referida 
no nº 1 de uma forma que permita o seu 
acesso rápido e segundo modalidades não 
discriminatórias. O EstadoMembro exigirá 
que a sociedade recorra aos meios de 
comunicação de que se possa 
razoavelmente esperar uma difusão eficaz 
das informações junto das opiniões 
públicas de toda a Comunidade. O 
EstadoMembro não poderá obrigar a 
sociedade a recorrer unicamente à 
comunicação social cujos operadores estão 
estabelecidos no seu território.
Um EstadoMembro não é obrigado a 
impor o cumprimento do parágrafo 
anterior às empresas capazes de proceder à 
identificação dos nomes e endereços dos 
seus accionistas com base num registo 
actualizado de accionistas, desde que a 
empresa em causa esteja vinculada ao 
envio da convocatória a cada um dos 
accionistas registados.
Em qualquer dos casos, a empresa não está 
autorizada a cobrar quaisquer despesas 
específicas pela emissão da convocatória
na modalidade prevista.

2. Da convocatória referida no n.º 1 2. A convocatória referida no n.º 1 deverá, 
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constará, pelo menos, o seguinte: no mínimo, preencher os seguintes 
requisitos:

a) A indicação precisa do local, data e hora 
e o projecto de ordem de trabalhos da 
assembleia;

a) indicar, de modo preciso, a data e o local 
de realização da assembleia geral, bem 
como a respectiva proposta de ordem de 
trabalhos;

b) Uma descrição clara e precisa dos 
procedimentos a respeitar pelos accionistas 
para poderem participar e exercer o seu 
direito de voto na assembleiageral, 
incluindo a data de registo aplicável;

b) conter uma descrição clara e precisa dos 
procedimentos a respeitar pelos accionistas 
para poderem participar e exercer o seu 
direito de voto na assembleiageral. Esta 
vertente inclui a prestação de informações 
sobre os seguintes aspectos:
(ii) os direitos dos accionistas, nos termos 
do artigo 6º, na medida em que possam ser 
exercidos após a emissão da convocatória, 
nos termos do artigo 9º e os prazos em que 
esses direitos podem ser exercidos; a 
convocatória pode limitarse a indicar 
apenas os prazos em que esses direitos 
podem ser exercidos, desde que inclua uma 
referência a informações mais 
pormenorizadas sobre os direitos em causa 
disponíveis na página da empresa na 
Internet;
ii) o procedimento aplicável ao voto por 
procuração, nomeadamente, os formulários 
a utilizar e os meios pelos quais a sociedade 
está disposta a aceitar notificações 
electrónicas da designação de 
representantes; e,
(iii) se for caso disso, os procedimentos 
aplicáveis ao voto por correspondência ou 
ao voto por via electrónica.

c) Uma descrição clara e precisa dos meios 
de que os accionistas dispõem para 
participar na assembleiageral e exercer o 
seu direito de voto. Alternativamente, pode 
limitar se a indicar onde essa informação 
pode ser obtida;

c) nos casos em que tal princípio for 
aplicável, indicar a data de registo referida 
no nº 2 do artigo 7º e explicitar que apenas 
as pessoas que sejam accionistas nessa data 
terão direitos de participação e voto na 
assembleia geral;

d) A indicação do local da convocatória e 
da forma como pode ser obtido o texto 
integral, não resumido das deliberações e
dos documentos destinados a serem 
submetidos à assembleiageral para 
deliberação.

d) indicar o local e a forma como pode ser 
obtido o texto integral e não resumido dos 
documentos e das propostas de resolução 
referidos nas alíneas c) e c bis) do nº 3;

e) O endereço do sítio Internet em que será 
publicada a informação referida no n.º 3.

e) indicar o endereço do sítio Internet em 
que será disponibilizada a informação 
referida no n.º 3.
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3. Os emitentes publicarão nos seus sítios 
Internet, no prazo previsto no n.º 1, pelo 
menos a seguinte informação:

3. Os EstadosMembros certificarseão, 
durante um período ininterrupto com 
início, o mais tardar, no vigésimo primeiro 
dia que antecede o dia da assembleia geral, 
incluindo o dia da reunião, de que a 
sociedade disponibilize aos seus accionistas 
na respectiva página na Internet, pelo 
menos, a seguinte informação:

a) A convocatória referida no n.º 1; a) a convocatória referida no n.º 1 bis;
b) O número total de acções e dos direitos de 
voto;

b) O número total de acções e dos direitos de 
voto à data da convocatória (incluindo os 
totais separados por cada classe de acções, 
quando o capital da sociedade esteja 
dividido em duas ou mais classes de 
acções);

c) Os textos das deliberações e os 
documentos referidos na alínea d) do n.º 2;

c) os documentos a submeter à assembleia
geral;
c bis) um projecto de deliberação ou, na 
ausência de uma deliberação a aprovar, um 
memorando de um órgão competente da 
empresa, designado nos termos da 
legislação aplicável, relativamente a cada 
um dos pontos da proposta de ordem de 
trabalhos da assembleia geral; para além 
deste aspecto, os projectos de deliberação
apresentados pelos accionistas serão 
aditados logo que possível, após terem dado 
entrada na empresa;

d) Os formulários a serem utilizados para 
votar por correspondência e por 
procuração. Em alternativa à 
disponibilização em linha dos formulários 
prevista na alínea d), será indicado no sítio 
Internet o local e a forma como podem ser 
obtidos.

d) nos casos em que o princípio seja
aplicável, os formulários a serem utilizados 
para votar por procuração e por 
correspondência, a menos que estes 
formulários sejam enviados directamente a 
cada um dos accionistas.

Nos casos em que os formulários referidos 
na alínea d) não possam, por razões 
técnicas, ser disponibilizados na Internet, a 
sociedade indicará na respectiva página a 
forma como poderão ser obtidos em suporte 
de papel. Neste caso, a sociedade deverá 
enviar os formulários por via postal e sem 
quaisquer encargos a todos os accionistas 
que o requeiram.
Quando, por força do disposto no nº 4 do 
artigo 9º e nº 4 do artigo 11º da Directiva 
2004/25/CE do Parlamento e do Conselho, 
ou do disposto no segundo parágrafo do
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nº 1 do presente artigo, a convocatória para 
a assembleia geral seja emitida após o 
vigésimo primeiro dia anterior à reunião, o 
período estipulado no presente número será 
reduzido em conformidade.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 14
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31 e ECON 32)
Artigo 6

Direito de acrescentar pontos à ordem de 
trabalhos da assembleiageral e de apresentar 

projectos de deliberação

Direito de inscrever pontos na ordem de 
trabalhos da assembleiageral e de apresentar 

projectos de deliberação
1. Os accionistas, a título individual ou 
colectivo, terão o direito de acrescentar 
pontos à ordem de trabalhos das 
assembleiasgerais e de apresentar 
projectos de deliberação.

1. Os EstadosMembros certificarseão de 
que os accionistas, a título individual ou 
colectivo, terão o direito de:

a) inscrever pontos na ordem de trabalhos
da assembleia geral anual, desde que cada 
um desses pontos seja acompanhado de 
uma justificação ou de um projecto de 
deliberação para aprovação na assembleia; 
e
(b) apresentar projectos de deliberação 
relativos a pontos incluídos, ou a incluir, 
na ordem de trabalhos de uma assembleia 
geral.
Os EstadosMembros podem prever que o 
direito referido na alínea a) apenas possa 
ser exercido no contexto da assembleia 
geral anual, desde que os accionistas, a 
título individual ou colectivo, tenham o 
direito de convocar, ou de requerer que a 
sociedade convoque, uma assembleia geral
que não coincida com a assembleia geral
anual e com uma ordem de trabalhos que 
inclua, pelo menos, todos os pontos 
apresentados pelos accionistas em causa.



PE 382.348v0100 14/26 AM\642528PT.doc

PT

Os EstadosMembros podem prever que 
esses direitos sejam exercidos por escrito (e 
apresentados por via postal ou electrónica).

2. Quando o direito de acrescentar pontos à 
ordem de trabalhos das assembleias gerais 
e de apresentar projectos de deliberação
estiver subordinado à condição de o 
accionista ou accionistas em causa deterem 
uma percentagem mínima do capital social 
do emitente, essa percentagem não poderá 
exceder 5% do capital social do emitente ou 
um valor nominal de 10 milhões de euros, 
prevalecendo o valor menos elevado.

2. Quando qualquer dos direitos estatuídos 
no n° 1 estiver subordinado à condição de o 
accionista ou accionistas em causa deterem 
uma percentagem mínima na sociedade, 
essa percentagem não poderá exceder 5% do 
capital social.

3. Os direitos referidos no n.º 1 serão 
exercidos com antecedência suficiente para 
permitir que os outros accionistas recebam 
ou tenham acesso à ordem de trabalhos
revista ou às deliberações propostas antes 
da assembleiageral.

3. Os Estados Membros fixarão uma data 
única, com referência a um número de dias 
específico antes da assembleia geral ou da 
convocatória, para os accionistas 
exercerem o direito referido na alínea a) do
nº 1. Os EstadosMembros poderão 
igualmente definir uma datalimite para os 
accionistas exercerem o direito previsto na 
alínea b) do nº 1.

3 bis. Os EstadosMembros devem 
certificarse de que, nos casos em que o 
exercício do direito previsto na alínea a) do
nº 1 implique uma modificação da ordem 
de trabalhos da assembleia geral já 
comunicada aos accionistas, a sociedade 
faça publicar uma ordem de trabalhos
revista de acordo com procedimentos 
idênticos aos da anterior, antes da data de 
registo aplicável ou, caso não se aplique 
uma data de registo, suficientemente antes 
da data de realização da assembleia geral, a 
fim de possibilitar aos demais accionistas a 
designação de um representante ou, se for 
caso disso, recorrerem ao voto por 
correspondência.

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 15
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, ECON 33, ECON 34 e ECON 35)
Artigo 7

Participação na assembleiageral Requisitos para a participação e a votação 
na assembleiageral

1. O direito a participar e votar numa 
assembleia geral não será sujeito a 
qualquer condição que exija a cativação 
das acções em causa por parte do 
accionista, mediante depósito ou por outra 
forma, junto de uma instituição de crédito 
ou de outra entidade antes da assembleia 
geral, mesmo que essa cativação não 
prejudique a possibilidade de transaccionar 
as acções.

1. Os EstadosMembros certificarseão de 
que:

a) os direitos de um accionista participar 
numa assembleia geral e votar em função 
das suas acções não fiquem sujeitos à 
obrigação de as depositar, de as transferir, 
ou de as registar no nome de outra pessoa 
singular ou colectiva, antes da realização 
da assembleia geral; e
b) os direitos de um accionista vender ou, 
por qualquer meio, transferir as suas 
acções no lapso de tempo compreendido 
entre a data de registo e a data de 
realização da assembleia geral a que ele se 
refere não fiquem sujeitos a qualquer 
restrição a que não estejam já sujeitos 
noutras circunstâncias.

2. O direito de participar e votar numa 
assembleiageral de qualquer emitente pode 
ser condicionado ao facto de a pessoa 
singular ou colectiva ter a qualidade de 
accionista do emitente em questão numa 
determinada data anterior à assembleia
geral.

2. Os EstadosMembros estatuirão que, no 
tocante às respectivas acções, os direitos de 
participação e votação de um accionista 
numa assembleia geral serão determinados 
em função das acções por ele detidas numa 
data precisa anterior à da realização da 
assembleia geral (a "data de registo").

A prova da qualidade de accionista só pode 
ser sujeita aos requisitos necessários para 
assegurar a identificação dos accionistas e 
na medida em que esses requisitos sejam 

Os EstadosMembros não ficam obrigados 
a aplicar o primeiro parágrafo às 
sociedades que podem identificar os nomes 
e moradas dos seus accionistas através de 
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proporcionais relativamente a essa 
finalidade.

um registo actualizado de accionistas 
correspondente ao dia de realização da 
assembleia geral.

3. A data referida no primeiro parágrafo do 
n.º 2 será fixado por cada Estado Membro 
para as assembleiasgerais dos emitentes 
que tenham sede social no seu território.

3. Os Estados Membros devem garantir a 
aplicação de uma data de registo única a 
todas as sociedades; um EstadoMembro 
pode, todavia, fixar diferentes datas de 
registo para as sociedades que emitem 
acções ao portador, por um lado, e para as 
sociedades que emitem acções nominativas, 
por outro, desde que seja aplicada uma 
data de registo única a todas as sociedades 
que tenham emitido ambos os tipos de 
acções.

Contudo, esta data não será inferior a 30 
dias de calendário antes da assembleia
geral.
Cada EstadoMembro comunicará a data 
fixada à Comissão que procederá à sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

A data de registo não poderá exceder o 
limite de 30 dias antes da data de realização 
da assembleia geral a que se refere. Ao 
aplicarem o presente número e o nº 1 do 
artigo 5º, os EstadosMembros
certificarseão de que decorram, pelo 
menos, seis dias entre a última data 
admissível para a convocação da 
assembleia geral e a data de registo, não 
devendo estas duas datas ser contabilizadas 
no cálculo do número de dias.
3 bis. A prova do estatuto de accionista só
poderá ficar sujeita aos requisitos 
necessários para assegurar a respectiva 
identificação e na medida em que tais 
requisitos sejam proporcionais à 
consecução dessa finalidade.

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 16
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 25, 105, ECON 36, ECON 37 e

ECON 38)
Artigo 8

Os EstadosMembros não proibirão a 
participação de accionistas em assembleias
gerais por meios electrónicos.

1. Os EstadosMembros autorizarão as 
sociedades a disponibilizar toda e qualquer 
modalidade de participação aos seus 
accionistas em assembleiasgerais por meios 
electrónicos, nomeadamente, as – ou uma 
das – seguintes modalidades de 
participação:

São proibidos os requisitos e 
condicionalismos que criem ou possam 
criar obstáculos à participação de 
accionistas em assembleiasgerais por 
meios electrónicos, excepto na medida em 
que sejam necessários para assegurar a 
identificação dos accionistas e a segurança 
das comunicações electrónicas e sejam 
proporcionais relativamente a essa 
finalidade.

(a) transmissão em directo da assembleia
geral;

b) uma comunicação em tempo real nos 
dois sentidos, que permita aos accionistas a 
distância usarem da palavra no decurso da 
assembleia geral;
(c) um mecanismo de votação, seja antes, 
seja durante a assembleia geral, que torne 
desnecessária a designação de um 
representante a assistir presencialmente à 
Assembleia;
2. A utilização de meios electrónicos para 
permitir a participação dos accionistas na 
assembleia geral só poderá ficar sujeita aos 
requisitos e condicionalismos necessários 
para assegurar a respectiva identificação e 
a segurança das comunicações electrónicas 
e apenas na medida em que tais requisitos e 
condicionalismos sejam proporcionais à 
consecução dessa finalidade.
Estas disposições aplicamse sem prejuízo 
das disposições jurídicas que os 
EstadosMembros adoptaram, ou possam 
vir a adoptar, em relação ao processo de 
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tomada de decisões no seio da empresa 
para efeitos da introdução, ou da aplicação, 
de qualquer modo de participação por via 
electrónica.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 17
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 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 e ECON 41)

Artigo 9

1. Os accionistas terão o direito de colocar 
oralmente questões na assembleiageral
e/ou sob forma escrita ou electrónica, antes 
da sua realização.

1. Cada accionista terá o direito de colocar 
questões relacionadas com os pontos da 
ordem de trabalhos da assembleiageral. A
sociedade dará resposta às perguntas que 
lhe forem colocadas pelos accionistas.

2. Os emitentes responderão às questões 
que lhes forem colocadas pelos accionistas, 
sem prejuízo das medidas que os 
EstadosMembros podem tomar, ou permitir 
que os emitentes tomem, para assegurar o 
bom funcionamento das assembleias gerais e 
da sua preparação e a protecção da 
confidencialidade e dos interesses 
comerciais dos emitentes. Caso a 
informação relevante esteja disponível no 
sítio Internet do emitente sob a forma de 
"perguntas mais frequentes", a questão 
considerase como já tendo sido 
respondida.

2. O direito de colocar questões e o dever de 
lhes dar resposta estão sujeitos às medidas 
que os Estados Membros podem tomar, ou 
permitir que as empresas tomem, para 
assegurar a identificação dos accionistas, o 
bom funcionamento das assembleias gerais e 
da sua preparação e a protecção da 
confidencialidade e dos interesses 
comerciais das sociedades. Os 
EstadosMembros poderão autorizar que as 
sociedades respondam em bloco às questões 
com o mesmo teor.

Os EstadosMembros poderão igualmente 
determinar que uma pergunta possa ser 
considerada como já tendo sido respondida, 
se a informação relevante já estiver 
disponível na página da sociedade na 
Internet num espaço de perguntas e 
respostas.

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 18
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 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 e

ECON 47)
Artigo 10

1. Os accionistas têm o direito de nomear 
outra pessoa singular ou entidade jurídica 
como seu representante para participar e 
votar em seu nome numa assembleiageral.
Não haverá restrições relativamente às 
pessoas que podem ser representantes, com 
excepção do requisito de que a pessoa 
tenha capacidade jurídica.

1. Os accionistas têm o direito de nomear 
outra pessoa ou colectiva como seu 
representante para participar e votar em seu 
nome numa assembleiageral. O 
representante gozará dos mesmos direitos
que o accionista representado em relação 
ao uso da palavra e à formulação de 
perguntas no decurso da assembleia geral.

Contudo, na medida em que o entenderem 
conveniente, os EstadosMembros podem 
limitar a possibilidade de os direitos de voto 
serem exercidos por procuração nos casos 
em que os representantes:

À excepção do requisito de que o 
representante esteja na posse de uma 
habilitação jurídica, os EstadosMembros
abolirão qualquer disposição que restrinja, 
ou permita às empresas que restrinjam, a 
elegibilidade das pessoas a designar como 
representantes.

a) Tenham laços comerciais, familiares ou 
outro tipo de relações com o emitente;
b) Sejam accionistas com uma participação 
de controlo do emitente;
c) Pertençam aos órgãos de gestão do 
emitente ou de um dos seus accionistas com 
uma posição de controlo.
Relativamente a cada assembleiageral, 
cada accionista só pode nomear uma 
pessoa para actuar como seu representante.

1 bis. Os EstadosMembros poderão limitar 
a designação de um representante a uma 
única reunião ou às reuniões que tenham 
lugar durante um determinado período de 
tempo.
Sem prejuízo do disposto no nº 5 do 
artigo 13º, os EstadosMembros podem 
limitar o número de pessoas que um 
accionista pode designar como 
representante no âmbito de uma assembleia
geral específica.
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Contudo, se um accionista detiver acções 
de uma determinada empresa em mais de 
uma conta de valores mobiliários, tal 
limitação não deverá impedilo de nomear 
para a assembleia geral um representante 
diferente para cada grupo de acções que 
detém em cada uma das contas de valores 
mobiliários.
1 ter. Para além das limitações 
expressamente previstas nos números 
anteriores, os EstadosMembros não podem 
proibir ou autorizar que as sociedades 
restrinjam o exercício dos direitos dos 
accionistas por intermédio dos seus 
representantes para outros fins que não o 
de fazer face a eventuais conflitos de 
interesses entre o representante e o 
accionista, em cujo interesse o 
representante está obrigado a agir; 
procedendo assim, os EstadosMembros 
não poderão impor outras exigências para 
além das seguintes:
a) os EstadosMembros poderão prever que 
os representantes divulguem determinados 
factos que possam ser relevantes para os 
accionistas no contexto da avaliação de um 
eventual risco de que o representante possa 
visar outros interesses para além dos do 
accionista;
b) os EstadosMembros poderão restringir 
ou excluir o exercício dos direitos dos 
accionistas por intermédio de 
representantes que não disponham de 
instruções de voto específicas para cada 
deliberação que os representantes devam 
votar em nome do accionista;
c) os EstadosMembros poderão restringir 
ou excluir a transferência dos poderes de 
representação para outra pessoa, mas este 
facto não obsta a que qualquer 
representante com o estatuto de pessoa 
colectiva exerça os poderes que lhe são 
conferidos através dos membros dos seus 
órgãos de administração ou de gestão, ou 
de um qualquer funcionário ao seu serviço.
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Um conflito de interesses na acepção do 
presente número pode surgir, em especial, 
nos casos em que:
i) o representante seja um accionista com 
uma participação de controlo na sociedade, 
ou uma outra entidade controlada pelo 
accionista em causa; 
(ii) o representante seja membro dos órgãos 
de administração, gestão ou fiscalização, 
ou seja funcionário ou auditor, quer da 
empresa, quer de um accionista com uma 
participação de controlo na sociedade, quer 
de uma entidade controlada na acepção da 
alínea i);
iii) o representante tenha uma relação de 
parentesco com uma pessoa singular que se 
enquadre no perfil definido no âmbito da 
alínea ii).
EstadosMembros que já possuam 
disposições que restrinjam ou excluam a 
nomeação de um representante legal titular 
de procuração no caso de se verificarem as 
condições previstas nas alíneas i), ii) ou iii) 
podem manter estas disposições.
1 quater. O representante legal votará de 
acordo com as instruções de voto do 
accionista que o designa.
Os EstadosMembros poderão solicitar aos 
representantes que conservem um registo 
das instruções por um determinado período 
mínimo e que confirmem, caso lhes seja 
solicitado, o cumprimento das instruções de 
voto.

2. Uma pessoa pode agir como representante 
de mais de um accionista, sem limite do 
número de accionistas.

2. Uma pessoa pode agir como representante 
de mais de um accionista, sem limite do 
número de accionistas.

Quando um representante agir por conta de 
diversos accionistas, pode exercer os direitos 
de voto de forma diferenciada 
relativamente a qualquer deliberação e/ou 
abster se de votar, consoante as instruções 
de votação dos accionistas que representa.

Quando um representante agir por conta de 
diversos accionistas, a legislação aplicável 
autorizáloá exercer os direitos de voto de 
forma diferente, consoante os accionistas 
em representação dos quais tenha poderes 
para agir.

3. O representante gozará dos mesmos 
direitos de interpelação na assembleia geral



PE 382.348v0100 22/26 AM\642528PT.doc

PT

de que gozaria o accionista por si 
representado, salvo se houver instruções 
em contrário da parte deste.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 19
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 38, 39, 137, 138 e ECON 49)

Artigo 12

Votação in absentia Votação por correspondência
1. Qualquer accionista de uma empresa 
cotada terá a possibilidade de votar por via 
postal antes da assembleiageral, desde que 
cumpra os requisitos necessários para 
assegurar a identificação dos accionistas e 
que sejam proporcionais à sua finalidade.

1. Os EstadosMembros autorizarão as 
empresas a proporcionar aos seus 
accionistas a possibilidade de votar por 
correspondência antes da assembleiageral. 
O voto por correspondência só poderá ser 
sujeito ao cumprimento dos requisitos e dos 
condicionalismos necessários para assegurar 
a identificação dos accionistas e apenas na 
medida em que tais requisitos e 
condicionalismos sejam proporcionais à 
consecução dessa finalidade.

2. Os EstadosMembros proibirão os 
requisitos e condicionalismos que impeçam 
o exercício dos direitos de voto por via 
electrónica, por parte de accionistas que 
não estejam fisicamente presentes na 
assembleia geral, excepto na medida em 
que tais requisitos possam ser necessários 
para a identificação dos accionistas, para a 
segurança das comunicações electrónicas e 
sejam proporcionais à sua finalidade.

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 20
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 40, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e

ECON 50)
Artigo 13

Instruções de votação Eliminação de alguns obstáculos ao 
exercício efectivo dos direitos de voto

1. Os EstadosMembros assegurarão que 
qualquer pessoa singular ou colectiva que, 
segundo a lei aplicável, esteja autorizada a 
deter valores mobiliários por conta de outra 
pessoa singular ou colectiva no âmbito de 
uma actividade comercial, possa depositar 
esses valores mobiliários em contas 
individuais ou em contas colectivas.

1. O disposto no presente este artigo 
aplicase, sempre que uma pessoa singular 
ou colectiva reconhecida como accionista 
pela legislação aja por conta de outra 
pessoa singular ou colectiva no âmbito de 
uma actividade comercial (o “cliente”).

2. Quando as acções estiverem depositadas 
em contas colectivas, não será permitido 
condicionar a possibilidade de exercer os 
direitos de voto relativos a essas acções 
numa assembleiageral ao depósito 
temporário dos títulos em contas 
individuais.

2. Sempre que a legislação aplicável 
imponha requisitos de divulgação como 
condição prévia para o exercício dos 
direitos de voto de um accionista na 
acepção do nº 1, tais requisitos não devem 
ir além de uma lista que revele à empresa a 
identidade de cada cliente e o número de 
acções votadas em seu nome.

3. As pessoas referidas no n.º 1 não serão 
impedidas de exercer os direitos de voto 
relativos às acções que detêm por conta de
outra pessoa singular ou colectiva, desde 
que tenham recebido instruções nesse 
sentido dessas pessoas ou entidades. A 
pessoa ou entidade referida no n.º 1 
guardará um registo das instruções durante 
o período mínimo de um ano.

3. Sempre que a legislação aplicável 
imponha requisitos formais em matéria de 
autorização do exercício dos direitos de 
voto de um accionista, na acepção do nº 1,
ou em matéria de instruções de voto, tais 
requisitos formais não devem ir além do 
necessário à identificação do cliente, ou à 
verificação do conteúdo das instruções de 
voto, respectivamente, e deverão ser 
proporcionais à consecução desses 
objectivos.

4. Uma pessoa singular ou colectiva 
referida no n.º 1 que detiver acções do 
mesmo emitente numa conta colectiva, 
poderá exercer os direitos de voto relativos a 
algumas acções de forma diferenciada 
consoante as respectivas acções.

4. Um accionista, na acepção do nº 1, 
poderá exercer os direitos de voto relativos a 
algumas acções de forma diferente dos 
direitos de voto relativos a outras acções.

5. Em derrogação ao disposto no terceiro 
parágrafo do n.º 1 do artigo 10.º, a pessoa 
singular ou colectiva referida no n.º 1 que 

5. Sempre que a legislação aplicável limite 
o número de pessoas que o accionista pode 
nomear como representantes legais, de 
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detenha valores mobiliários numa conta 
colectiva terá o direito de nomear como 
representante cada pessoa em cujo nome 
detenha acções nessa conta, ou qualquer 
terceiro por elas designado.

acordo com o disposto no nº 1 bis do 
artigo 10º, essa limitação não poderá
impedir o accionista, na acepção do nº 1, de 
se fazer representar por cada um dos seus 
clientes, ou por terceiros nomeados por um 
cliente.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 21
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 41, 149 e ECON 56)

Artigo 14

Contagem dos votos Resultados da votação
Para efeitos de apuramento dos resultados 
da votação, serão tidos em conta todos os 
direitos de voto exercidos em relação a 
qualquer deliberação submetida à 
aprovação de uma assembleiageral.

1. A empresa estabelecerá para cada 
deliberação, pelo menos, um número de 
acções relativamente às quais os votos 
expressos serão considerados válidos, a 
percentagem do capital social representado 
por essas acções, o número total de votos 
expressos válidos, bem como o número de 
votos a favor e contra cada deliberação e, 
se necessário, o número de abstenções.

Contudo, no caso de nenhum accionista 
solicitar o apuramento total dos votos, os 
EstadosMembros poderão declarar, ou 
autorizar as empresas a declarar, que 
bastará proceder à verificação dos 
resultados da votação apenas na medida em 
que tal verificação for necessária para 
determinar o facto de ter sido alcançada a 
maioria requerida para cada uma das 
deliberações.

2. Num período de tempo a determinar pela 
legislação nacional, que não deverá 
exceder 15 dias após a assembleia geral, a 
sociedade publicará, na sua página na 
Internet, os resultados completos da 
votação, verificados em conformidade com 
o nº 1.

3. O presente artigo não prejudica as 
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normas legais que os EstadosMembros
tenham adoptado, ou possam vir a adoptar, 
relativamente às formalidades requeridas 
para efeitos de validação das deliberações,
ou à possibilidade de uma subsequente 
impugnação legal dos resultados da 
votação.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 22
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 42, 43, 150, 151, 152 e ECON 57)

Artigo 15

Artigo 15º Suprimido
O artigo 15° diz respeito à informação 
posterior à assembleiageral e, em 
particular, à publicação dos resultados da 
votação. Define claramente os resultados 
que têm de ser divulgados. Por conseguinte, 
o artigo 14° relativo à contagem dos votos 
torna se supérfluo.
1. Num prazo que não excederá 15 dias de 
calendário após a realização da 
assembleiageral, o emitente publicará no 
seu sítio Internet os resultados das votações 
de cada deliberação aí apresentada.
2. Os resultados da votação incluirão, 
relativamente a cada deliberação, pelo 
menos o número de acções relativamente às 
quais foi exercido o direito de voto e as 
percentagens dos votos a favor e contra.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por KlausHeiner Lehne

Alteração de compromisso 23
(Alteração de compromisso que substitui as alterações 44 e ECON 58)

Artigo 16

1. Os EstadosMembros devem porão em 
vigor as disposições legislativas, 

1. Os EstadosMembros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
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regulamentares e administrativas necessárias 
para dar cumprimento à presente directiva o 
mais tardar em [31 de Dezembro de 2007]. 
Os Estados Membros comunicarão de 
imediato à Comissão o texto das referidas 
disposições bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e as 
da presente directiva.

administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar [...]1. Os Estados Membros 
comunicarão de imediato à Comissão o texto 
das referidas disposições bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e as da presente directiva.

Os EstadosMembros comunicarão de 
imediato à Comissão os prazos que 
estabelecerem em conformidade com o nº 1 
do artigo 5º, o nº 3 do artigo 6º e o nº 3 do 
artigo 7º, bem como qualquer alteração 
subsequente sobre esta matéria, devendo a 
Comissão publicar essas informações no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Sempre que os EstadosMembros adoptarem 
tais disposições, estas incluirão uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades dessa 
referência serão adoptadas pelos
EstadosMembros.

Sempre que os Estados Membros adoptarem 
tais disposições, estas incluirão uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades dessa 
referência serão adoptadas pelos 
EstadosMembros.

2. Os Estados Membros comunicarão à 
Comissão o texto das principais disposições 
de direito interno que aprovarem nos 
domínios regulados pela presente directiva.

________________

¹ 24 meses a contar da data de entrada em vigor da 
presente Directiva.

Or. en
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