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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από μετόχους εταιριών με έδρα σε 
κράτος μέλος των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά και η οποία τροποποιεί την οδηγία 2004/109/EΚ
(COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0685)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0000/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

(4α) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
θίγει το δικαίωμα του κράτους μέλους 
προέλευσης να ζητεί από τον εκδότη να 
δημοσιεύει, επιπλέον, σε εφημερίδες 
ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που 
παρέχονται στους μετόχους.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική αυτή σκέψη είναι απαραίτητη για να υπογραμμισθεί η σχέση μεταξύ της οδηγίας 
  

1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αυτής και της οδηγίας για τη διαφάνεια ως προς τη διαβίβαση των πληροφοριών.

Τροπολογία 2
Άρθρο 1, παράγραφος 1

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

Η παρούσα οδηγία καθορίζει απαιτήσεις 
σε σχέση με την άσκηση ορισμένων 
δικαιωμάτων μετόχων που απορρέουν από 
μετοχές με δικαίωμα ψήφου (εις το εξής: 
"μετοχές") σε γενικές συνελεύσεις 
εταρειών που ιδρύονται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία κράτους μέλους και των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά η 
οποία ευρίσκεται ή λειτουργεί σε ένα 
κράτος μέλος.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
συνεταιρισμούς.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν ενδείκνυνται για συνεταιρισμούς ακόμη και αν εκδίδουν 
μετοχές.

Τροπολογία 3
Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)

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

Τροπολογία 4
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν 
από την παρούσα οδηγία εκδότες οι οποίοι 
είναι:

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν 
από την παρούσα οδηγία τις ακόλουθες 
μορφές εταιρειών:

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, στοιχείο (α)
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(α) "εκδότης": νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους, του 
οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο όρος "εκδότες" αντικαθίσταται από τον όρο "εταιρεία".

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, στοιχείο (γ)

(γ) "μέτοχος": κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, 
το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα:

(γ) "μέτοχος": το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο, δυνάμει του 
εφαρμοστέου δικαίου, δικαιούται, έναντι 
της εταιρείας, να ασκεί τα δικαιώματα 
που απορρέουν από οι μετοχές:

(i) μετοχές του εκδότη, στο όνομά του και 
για λογαριασμό του,
(ii) μετοχές του εκδότη στο όνομά του, 
αλλά για λογαριασμό άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει απλώς να αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, στοιχείο (δ)

(δ) "πιστωτικό ίδρυμα": επιχείρηση 
όπως ορίζεται από το άρθρο 1 
παράγραφος 1, στοιχείο α) της οδηγίας 
2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

διαγράφεται

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, στοιχείο (ε)

(ε) "πληρεξούσιος": η εξουσιοδότηση 
φυσικού ή νομικού προσώπου από μέτοχο 
για την άσκηση ορισμένων ή του συνόλου 

(ε) "πληρεξούσιος": η εξουσιοδότηση 
φυσικού ή νομικού προσώπου από μέτοχο 
για την άσκηση ορισμένων ή του συνόλου 
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των δικαιωμάτων του μετόχου στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματός του/της και για 
λογαριασμό του/της·

των δικαιωμάτων του μετόχου στη γενική 
συνέλευση εξ ονόματος του/της μετόχου·

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, στοιχείο (στ)

(στ) "συλλογικός λογαριασμός": 
λογαριασμός τίτλων στον οποίο μπορούν 
να κατέχονται τίτλοι για λογαριασμό 
διαφορετικών φυσικών ή νομικών 
προσώπων.

διαγράφεται

Τροπολογία 10
Άρθρο 3

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για 
εταιρείες.

Τροπολογία 11
Άρθρο 4

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

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

Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 1

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

Ο αριθμός των ημερών από την 
ημερομηνία της πρώτης σύγκλησης 
ετήσιας γενικής συνέλευσης έως την 
ημερομηνία της διεξαγωγής της θα 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 20 
ημερολογιακές ημέρες.

Για κάθε άλλη γενική συνέλευση, ο 
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αριθμός των ημερών δεν θα είναι 
μικρότερος από τον αριθμό ημερών που 
προβλέπει η εθνική νομοθεσία κατ' 
εφαρμογήν των άρθρων 9, παράγραφος 4 
και 11, παράγραφος 4 της οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Με την επιφύλαξη περαιτέρω απαιτήσεων 
κοινοποίησης ή δημοσίευσης που 
προβλέπει το κράτος μέλος, η εταιρεία 
αποστέλλει την πρόσκληση συμμετοχής 
στη συνέλευση στους επώνυμους 
μετόχους ή στον χρηματιστηριακό
ενδιάμεσο ο οποίος έχει αναλάβει σε 
σχέση με την εταιρεία την υποχρέωση να 
διαβιβάσει την πρόσκληση στο μέτοχο. 
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι, εκτός από τις ισχύουσες 
εθνικές απαιτήσεις κοινοποίησης, η 
εταιρεία μπορεί επίσης να αποστέλλει την 
πρόσκληση σε επίσημα καθορισμένο 
μηχανισμό κεντρικής αποθήκευσης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2 
της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Θεωρείται χρήσιμο να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ ετήσιων γενικών συνελεύσεων και έκτακτων 
γενικών συνελεύσεων. Οι κανόνες των κρατών μελών για τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις σε 
περιπτώσεις εξαγοράς μετοχών ισχύουν για όλες τις λοιπές έκτακτες συνελεύσεις προκειμένου 
να αποφεύγεται η υπερβολική διαφοροποίηση κανόνων σχετικά με χρονικές περιόδους. Οι 
κανόνες σχετικά με τους αποδέκτες θα πρέπει να προσαρμόζονται σε διάφορα είδη μετοχών 
(μετοχές στον κομιστή, ονομαστικές μετοχές). Η τελευταία πρόταση θα πρέπει να παρέχει 
κίνητρα σε κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το μηχανισμό κεντρικής αποθήκευσης που αναφέρεται 
στην οδηγία για τη διαφάνεια κατά την πληροφόρηση χωρίς να τροποποιούνται οι ισχύοντες 
εθνικοί κανόνες και οι πολιτικές για τη διάδοση πληροφοριών.

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, παράγραφος 2

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

Η πρόσκληση της παραγράφου 1 πρέπει να 
περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

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

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

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

(β) σαφή και ακριβή περιγραφή των 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν 
οι μέτοχοι ώστε να μπορέσουν να 
συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη γενική 
συνέλευση, περιλαμβανομένης και της 
ημερομηνίας καταγραφής των μετόχων ή 
των ημερομηνιών σύμφωνα με το άρθρο 
7, παράγραφος 2, εφόσον προβλέπονται, 
και των ημερομηνιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 6, παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 9, παράγραφος 1. Ως εναλλακτική 
λύση, μπορεί να αναφέρεται που μπορούν 
να συγκεντρωθούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες·

(γ) σαφή και ακριβή περιγραφή των 
διαθέσιμων μέσων με τα οποία οι μέτοχοι 
μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική 
συνέλευση και να ψηφίσουν. Εναλλακτικά, 
μπορεί να αναφέρεται που διατίθενται οι 
πληροφορίες αυτές·

(γ) σαφή και ακριβή περιγραφή της 
διαθέσιμης διαδικασίας με την οποία οι 
μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη 
γενική συνέλευση και να ψηφίσουν. 
Εναλλακτικά, μπορεί να αναφέρεται που 
διατίθενται οι πληροφορίες αυτές·

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

(δ) αναφορά για το πού και πότε μπορεί να 
ληφθεί το πλήρες, χωρίς περικοπές κείμενο 
των σχεδίων ψηφισμάτων και τα έγγραφα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3(γ)·

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

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

Τροπολογία 14
Άρθρο 5, παράγραφος 3, εισαγωγή

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

Επί συνεχή περίοδο τουλάχιστον 22 
ημερολογιακών ημερών έως την 
ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης, και συμπεριλαμβανομένης 
της ημερομηνίας αυτής, η εταιρεία θα 
διαθέτει στον ιστότοπό της τουλάχιστον 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

τα κείμενα των ψηφισμάτων και τα σχέδιο του διοικητικού, διαχειριστικού ή 
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έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο (δ) 
της παραγράφου 2·

εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή άλλου 
αρμόδιου φορέα για κάθε ψήφισμα που 
θα εγκριθεί στη γενική συνέλευση και τα 
έγγραφα που θα υποβληθούν·

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (γ α) (νέα)

(γ α) σχέδιο ψηφίσματος που έχει 
συνταχθεί από μέτοχο πριν από τη γενική 
συνέλευση·

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Εναλλακτικά με τα έντυπα που 
προβλέπονται στο σημείο (δ) θα 
αναφέρεται στον ιστότοπο πότε και πού 
μπορούν να ληφθούν τα σχετικά έντυπα.

Αντί να διατίθενται στο διαδίκτυο τα 
έντυπα που αναφέρονται στο σημείο (δ), η 
εταιρεία μπορεί να αναφέρει στον 
ιστότοπο πότε και πού μπορούν να 
ληφθούν τα σχετικά έντυπα σε γραπτή 
μορφή.

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, παράγραφος 1

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
μέτοχοι, ατομικά ή συλλογικά,

(α) έχουν το δικαίωμα να προσθέτουν, ή 
να ζητούν από την εταιρεία να προσθέτει,
σημεία στην ημερήσια διάταξη της 
προσεχούς γενικής συνέλευσης, και

(β) έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν 
σχέδια ψηφισμάτων για σημεία που 
περιλαμβάνονται ή που θα περιληφθούν 
στην ημερήσια διάταξη γενικής 
συνέλευσης.
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται 
εγγράφως (ταχυδρομικώς ή με 
ηλεκτρονικά μέσα).



PE 374.442v01-00 12/26 PR\619849EL.doc

EL

Τροπολογία 19
Άρθρο 6, παράγραφος 2

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

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

Τροπολογία 20
Άρθρο 6, παράγραφος 3

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

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ενιαία 
προθεσμία, που αφορά καθορισμένο 
αριθμό ημερών πριν από τη γενική 
συνέλευση, έως την οποία οι μέτοχοι 
μπορούν να ασκούν το δικαίωμα που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1(α).
Κατά τον ίδιο τρόπο, κάθε κράτος μπορεί 
να καθορίζει προθεσμία για την άσκηση 
του δικαιώματος που προβλέπει η 
παράγραφος 1(β).

Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 3α (νέα)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση κατά την οποία η άσκηση του 
δικαιώματος που προβλέπει η 
παράγραφος 1(α) περιλαμβάνει 
τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης 
της γενικής συνέλευσης που έχει ήδη 
κοινοποιηθεί στους μετόχους, η εταιρεία 
δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια 
διάταξη, κατά τον ίδιο τρόπο που έχει 
ακολουθηθεί για την προηγούμενη 
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ημερήσια διάταξη, αρκετά πριν από την 
ημερομηνία καταγραφής των μετόχων,
σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, 
ή, εάν δεν ισχύει ημερομηνία 
καταγραφής, αρκετά πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής 
συνέλευσης.

Τροπολογία 22
Άρθρο 7, παράγραφος 2

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν, 
ή να επιτρέπουν σε εταιρείες να 
απαγορεύουν, σε μετόχους να μετέχουν σε 
μία γενική συνέλευση και να ψηφίζουν σε 
συνάρτηση με μετοχές που κατέχουν εάν 
δεν είναι μέτοχοι για καθορισμένη 
περίοδο πριν από την γενική συνέλευση
("ημερομηνία καταγραφής"). Η 
ημερομηνία καταγραφής μπορεί να 
διαφέρει για κατόχους μετοχών στον 
κομιστή και κατόχους ονομαστικών 
μετοχών αντιστοίχως.

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

Τροπολογία 23
Άρθρο 7, παράγραφος 3
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Η ημερομηνία που αναφέρεται στην 
πρώτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2 
θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος 
για τις γενικές συνελεύσεις εκδοτών που 
έχουν την έδρα τους στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Κάθε κράτος μέλος το εθνικό δίκαιο του 
οποίου προβλέπει ημερομηνία 
καταγραφής ή, όσον αφορά την 
υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2, 
διαφορετικές ημερομηνίες καταγραφής, 
εξασφαλίζει ότι για όλες τις εταιρείες 
ισχύει αντιστοίχως ενιαία ημερομηνία 
καταγραφής. Η ημερομηνία καταγραφής 
καθορίζεται ως προς συγκεκριμένο 
αριθμό ημερών μεταξύ της ημερομηνίας 
καταγραφής και της ημερομηνίας 
διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ως 
προς την οποία εφαρμόζεται, και 
τουλάχιστον έξι ολόκληρες ημερολογιακές 
ημέρες  μετά την ημερομηνία σύγκλησης 
της συνεδρίασης και της ημερομηνίας 
καταγραφής.

Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από 30 ημερολογιακές 
ημέρες πριν την γενική συνέλευση.
Κάθε κράτος μέλος θα ανακοινώνει την 
ημερομηνία που καθορίζεται με τον 
τρόπο αυτό στην Επιτροπή, η οποία θα 
δημοσιεύει τις σχετικές ημερομηνίες στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 24
Άρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Η απόδειξη της ιδιότητας του 
μετόχου μπορεί να υπόκειται μόνον σε 
απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για να 
διασφαλισθεί η ταυτότητα του μετόχου 
και στο μέτρο που είναι αναλογικές για το 
σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 25
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε εταιρείες 
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απαγορεύουν την συμμετοχή μετόχων στη 
γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.

να παρέχουν στους μετόχους τους κάθε 
μορφή άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου 
στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά 
μέσα, και συγκεκριμένα, κάποια ή όλες 
από τις ακόλουθες μορφές συμμετοχής:.

(α) απευθείας μετάδοση της γενικής 
συνέλευσης·
(β) απευθείας αμφίδρομη επικοινωνία 
ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να 
απευθύνονται εξ αποστάσεως στη γενική 
συνέλευση·
(γ) μηχανισμό ψηφοφορίας είτε πριν είτε 
κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης 
χωρίς να απαιτείται ορισμός 
πληρεξουσίου που να παρίσταται στη 
συνέλευση.

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

2. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
προκειμένου να μπορούν οι μέτοχοι να 
μετέχουν στη γενική συνέλευση δεν 
υπόκειται σε απαιτήσεις και 
περιορισμούς εκτός εκείνων που είναι 
απαραίτητοι για να διασφαλίσουν τον 
έλεγχο της ταυτότητας των μετόχων και 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και εφόσον είναι αναλογικοί 
για τους σκοπούς αυτούς.

Η διάταξη αυτή δεν θίγει οποιουσδήποτε 
νομικούς κανόνες έχουν υιοθετήσει ή 
ενδέχεται να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη 
σχετικά με τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στην εταιρεία για την 
καθιέρωση ή εφαρμογή οποιασδήποτε 
μορφής συμμετοχής με ηλεκτρονικά 
μέσα.

Τροπολογία 26
Άρθρο 9, παράγραφος 1

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

Κάθε μέτοχος πρέπει να έχει το δικαίωμα 
να υποβάλλει εγγράφως ερωτήσεις 
σχετικά με σημεία της ημερήσιας 
διάταξης (ταχυδρομικώς ή με 
ηλεκτρονικά μέσα) πριν από τη γενική 
συνέλευση.
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Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
ημερομηνία, όσον αφορά καθορισμένο 
αριθμό ημερών πριν από τη γενική 
συνέλευση, και μπορούν να προβλέπουν 
ότι μια εταιρεία δεν υποχρεούται να 
απαντά σε ερωτήσεις που υποβάλλονται 
μετά την ημερομηνία αυτή.

Τροπολογία 27
Άρθρο 9, παράγραφος 2

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

Η εταιρεία πρέπει να απαντά στις 
ερωτήσεις που της τίθενται από τους 
μετόχους, το αργότερο κατά τη γενική 
συνέλευση πριν από την ψηφοφορία. Το 
δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων και η 
υποχρέωση απάντησης σε ερωτήσεις 
υπόκειται στα μέτρα που μπορούν να 
λαμβάνουν τα κράτη μέλη, ή να 
επιτρέπουν σε εταιρείες να λαμβάνουν, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η κανονική 
προετοιμασία της γενικής συνέλευσης και 
η προστασία της εμπιστευτικότητας και 
των επιχειρηματικών συμφερόντων της 
εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Η εταιρεία δεν υποχρεούται να απαντά σε 
μεμονωμένη ερώτηση εάν η ζητούμενη 
πληροφορία έχει ήδη διατεθεί στο 
δικτυακό ιστότοπο της εταιρείας με τη 
μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι η εταιρεία δεν θα απαντά σε 
ερωτήσεις που της υποβάλλονται από 
μέτοχο ή μετόχους εντός ευλόγου 
χρονικής περιόδου εάν ο μέτοχος ή οι 
μέτοχοι διατηρούν το 1% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας.

Τροπολογία 28
Άρθρο 9, παράγραφος 3

Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις μετόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, θα 
διατίθενται σε όλους τους μετόχους μέσω 

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι - στο βαθμό που συνιστούν νέες
πληροφορίες γενικής σημασίας - οι 
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του δικτυακού ιστότοπου του εκδότη. απαντήσεις σε ερωτήσεις μετόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, θα 
διατίθενται σε όλους τους μετόχους μέσω 
του δικτυακού ιστότοπου της εταιρείας.

Τροπολογία 29
Άρθρο 9, παράγραφος 3α( νέα)

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι οι διατάξεις τους σχετικά 
με τις συζητήσεις και τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση 
δεν ισχύουν για συζητήσεις πριν από τη 
γενική συνέλευση.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή αποτελεί λογική συνέπεια του ορισμού του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 
αυτού σε περιστάσεις πριν από τη γενική συνέλευση.

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 1

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα 
πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση 
να διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ορίζει 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη γενικής 
συνέλευση για λογαριασμό του. Δεν πρέπει 
να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα 
πρόσωπα που μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν πέρα από την απαίτηση 
να διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να περιορίσουν τα 
δικαιώματα ψήφου των πληρεξουσίων 
στις περιπτώσεις όπου:

Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
τα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς 
ως προς τον τρόπο με τον οποίο ένας 
πληρεξούσιος μπορεί να ψηφίζει, οι 
περιορισμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν 
ό,τι είναι απαραίτητο και αναλογικό 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται 
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του 
μετόχου και του πληρεξουσίου.

(α) έχουν επιχειρηματική, οικογενειακή ή 
άλλη σχέση με τον εκδότη,
(β) διαθέτουν την πλειοψηφία των 
μετοχών του εκδότη,
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(γ) ανήκουν στη διοίκηση του εκδότη ή 
σε έναν από τους μετόχους πλειοψηφίας.
Ένας μέτοχος μπορεί να ορίσει μόνο ένα 
πρόσωπο ώστε να ενεργήσει για 
λογαριασμό του ως πληρεξούσιος σε 
σχέση με μία γενική συνέλευση.

Η σχέση μεταξύ του μετόχου και του 
πληρεξουσίου δεν θίγει το κύρος των 
πράξεων που εκτελεί ο πληρεξούσιος σε 
σχέση με την εταιρεία.

Τροπολογία 31
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

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

Τροπολογία 32
Άρθρο 10, παράγραφος 3

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

διαγράφεται

Τροπολογία 33
Άρθρο 11, παράγραφος 1

Ο ορισμός πληρεξουσίου και οι οδηγίες 
ψήφου του μετόχου προς τον πληρεξούσιο 
δεν πρέπει να υπόκεινται σε καμία τυπική 
προϋπόθεση, εκτός από αυτές που είναι 
απολύτως απαραίτητες για τον έλεγχο της 
ταυτότητας του μετόχου και του 
πληρεξουσίου.

Ο ορισμός πληρεξουσίου και η έκδοση 
οδηγιών ψήφου του μετόχου προς τον 
πληρεξούσιο δεν πρέπει να υπόκεινται σε 
καμία τυπική προϋπόθεση, εκτός από 
αυτές που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο 
της ταυτότητας του μετόχου και του 
πληρεξουσίου, ή για την επαλήθευση του 
περιεχομένου των οδηγιών ψήφου, 
αντιστοίχως, και είναι ανάλογες προς το 
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σκοπό αυτό.

Τροπολογία 34
Άρθρο 11, παράγραφος 1α (νέα)

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ορισμός πληρεξουσίων και η κοινοποίηση 
του ορισμού αυτού στην εταιρεία πρέπει 
να γίνεται εγγράφως, αλλά δεν αποκλείουν 
τη δυνατότητα κοινοποίησης είτε 
ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικά μέσα. 
Τα κράτη μέλη παρέχουν στις εταιρείες 
τη δυνατότητα να επιλέγουν μία μορφή 
κοινοποίησης.

Τροπολογία 35
Άρθρο 11, παράγραφος 2

Ο ορισμός πληρεξουσίων με ηλεκτρονικά 
μέσα μπορεί να υπόκειται στην τήρηση 
και άλλων προϋποθέσεων εκτός από την 
υποχρέωση ηλεκτρονικής υπογραφής, 
που είναι απολύτως απαραίτητες για τον 
έλεγχο της ταυτότητας του μετόχου και 
του πληρεξουσίου.

διαγράφεται

Τροπολογία 36
Άρθρο 11, παράγραφος 3

Οι απαιτήσεις που επιβάλλουν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2 είναι αναλογικές με τους σκοπούς 
τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της πρότασης της Επιτροπής, περιλαμβάνεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 37
Άρθρο 11, παράγραφος 3α (νέα)
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Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, τηρουμένων 
των αναλογιών, για την ανάκληση του 
ορισμού πληρεξουσίου.

Τροπολογία 38
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις εταιρείες 
να παρέχουν στους μετόχους τους τη 
δυνατότητα να ψηφίσουν ταχυδρομικά 
πριν από τη γενική συνέλευση, 
τηρουμένων των προϋποθέσεων που είναι 
απαραίτητες για να διασφαλισθεί ο έλεγχος 
της ταυτότητας των μετόχων και οι οποίες 
πρέπει να είναι αναλογικές με το σκοπό 
αυτό.

Τροπολογία 39
Άρθρο 12, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της πρότασης της Επιτροπής 
επαναλαμβάνεται στο άρθρο 8 του σχεδίου έκθεσης (παράγραφος 2α νέα).

Τροπολογία 40
Άρθρο 13

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

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

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό ενός άλλου (εις το εξής 
"πελάτης") αναγνωρίζεται ως μέτοχος.

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

2. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο επιτρέπει 
σε άτομο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 να καταγράφει τις μετοχές 
πελατών στο όνομά του ή να 
διαχειρίζεται τις μετοχές διαφόρων 
πελατών σε συλλογικό λογαριασμό, 
απαγορεύεται να απαιτείται να 
καταγράφονται προσωρινά οι μετοχές στα 
ονόματα των πελατών ή να μεταφέρονται 
σε ατομικούς λογαριασμούς προκειμένου 
να ασκηθούν κατά τη γενική συνέλευση τα 
δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις 
μετοχές αυτές. Τα κράτη μέλη μπορούν, 
ωστόσο, να απαιτούν να γνωστοποιείται 
στην εταιρεία η ταυτότητα κάθε πελάτη 
για λογαριασμό του οποίου ασκούνται 
δικαιώματα ψήφου.

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

3. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο επιβάλλει 
τυπικές απαιτήσεις για την 
εξουσιοδότηση ενός ατόμου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 να ασκεί 
δικαιώματα ψήφου ή να εκτελεί εντολές 
ψήφου, οι τυπικές αυτές απαιτήσεις δεν 
θα υπερβαίνουν αυτό που απαιτείται για 
την ταυτοποίηση του πελάτη ή για την 
επαλήθευση του περιεχομένου των 
οδηγιών ψήφου, αντιστοίχως, και που 
αναλογεί προς τους στόχους αυτούς.

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

4. Όταν το εφαρμοστέο δίκαιο επιτρέπει 
σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο της 
παραγράφου 1 να καταγράφει τις μετοχές 
πελατών στο όνομά του ή να 
διαχειρίζεται τις μετοχές διαφόρων 
πελατών σε συλλογικό λογαριασμό, το 
πρόσωπο αυτό δεν θα παρεμποδίζεται να 
ψηφίσει διαφορετικά για συγκεκριμένο 
πελάτη από ό,τι ψηφίζει για λογαριασμό 
άλλου πελάτη.

5. Κατ’ εξαίρεση προς το άρθρο 10 
παράγραφος 1 στοιχείο 3), ένα φυσικό ή 

5. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 έχει το 
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νομικό πρόσωπο όπως καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 που κατέχει μετοχές σε 
συλλογικό λογαριασμό έχει το δικαίωμα να 
εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο 
για το λογαριασμό του οποίου κατέχει τις 
μετοχές στο λογαριασμό αυτό ή 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζεται από 
το άτομο αυτό.

δικαίωμα να χορηγεί πληρεξουσιότητα σε 
κάθε πελάτη του ή σε κάθε τρίτο που 
ορίζεται από πελάτη ως πραγματικός 
επενδυτής.

Τροπολογία 41
Άρθρο 14

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

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των 
αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 15, η εταιρεία 
καθορίζει για κάθε ψήφισμα τουλάχιστον 
τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες 
έχουν δοθεί έγκυρες ψήφοι, την αναλογία 
του μετοχικού κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύουν οι μετοχές αυτές, το 
συνολικό αριθμό των έγκυρων ψήφων 
καθώς και τον αριθμό των ψήφων υπέρ 
και κατά κάθε ψηφίσματος και, εάν 
υπάρχουν, τον αριθμό των αποχών.

Τροπολογία 42
Άρθρο 15, παράγραφος 1

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

Εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται 
από την εθνική νομοθεσία που δεν 
υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες 
μετά την πραγματοποίηση της γενικής 
συνέλευσης, η εταιρεία δημοσιεύει στον 
δικτυακό ιστότοπό του τα αποτελέσματα 
των ψηφοφοριών για κάθε ψήφισμα που 
υποβλήθηκε στη γενική συνέλευση.

Τροπολογία 43
Άρθρο 15, παράγραφος 2

Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον για κάθε 
ψήφισμα τον αριθμό μετοχών σε σχέση με
τις οποίες εκφράστηκε ψήφος καθώς και 

Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον για κάθε 
ψήφισμα τον αριθμό μετοχών για τις 
οποίες πραγματοποιήθηκε εγκύρως 
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τα ποσοστά των ψήφων υπέρ και κατά 
κάθε ψηφίσματος.

ψηφοφορία, την αναλογία του μετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι μετοχές 
αυτές, το συνολικό αριθμό των ψήφων 
που δόθησαν νομίμως, καθώς και τον 
αριθμό των ψήφων υπέρ και κατά κάθε 
ψηφίσματος και, όπου χρειάζεται, τον 
αριθμό των αποχών.

Τροπολογία 44
Άρθρο 16, παράγραφοι 1 και 1α (νέα)

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

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

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τον αριθμό των ημερών που 
ορίζονται στα άρθρα 6, παράγραφος 3, 7, 
παράγραφος 3 και 9, παράγραφος 1, 
καθώς και κάθε σχετική τροποποίηση, η 
δε Επιτροπή δημοσιεύει την πληροφορία 
αυτή στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 45
Άρθρο 17, παράγραφος 1

Το άρθρο 17 της οδηγίας 2004/109/EΚ 
τροποποιείται ως εξής από την ημερομηνία 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1.

Το άρθρο 17 της οδηγίας 2004/109/EΚ 
τροποποιείται ως εξής από την ημερομηνία 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1.

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"2. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι όλες οι 
διευκολύνσεις και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για να μπορούν οι μέτοχοι να 
ασκούν τα δικαιώματά τους διατίθενται 
στο κράτος μέλος προέλευσης και ότι 
διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των 

"2. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι όλες οι 
διευκολύνσεις και πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για να μπορούν οι μέτοχοι να 
ασκούν τα δικαιώματά τους διατίθενται 
στο κράτος μέλος προέλευσης και ότι 
διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των 
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στοιχείων. Συγκεκριμένα, στοιχείων. Συγκεκριμένα, ο εκδότης:
(α) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 
τόπο, την ώρα και την ημερήσια διάταξη 
των συνεδριάσεων, το συνολικό αριθμό 
των μετοχών και των δικαιωμάτων 
ψήφου και σχετικά με τα δικαιώματα των 
μετόχων να συμμετέχουν στις 
συνελεύσεις·

(i) ορίζει ως εντολοδόχο ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω του 
οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν 
τα οικονομικά τους δικαιώματα, και

(β) ορίζει ως εντολοδόχο ένα 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω του 
οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν 
τα οικονομικά τους δικαιώματα, και

(ii) δημοσιεύει ανακοινώσεις ή κυκλοφορεί 
εγκυκλίους, σχετικά με τη διανομή και την 
πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση νέων 
μετοχών, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τους τρόπους διανομής, 
εγγραφής, ακύρωσης ή μετατροπής".

(γ) δημοσιεύει ανακοινώσεις ή κυκλοφορεί 
εγκυκλίους, σχετικά με τη διανομή και την 
πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση νέων 
μετοχών, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τους τρόπους διανομής, 
εγγραφής, ακύρωσης ή μετατροπής".

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, την ώρα και την ημερήσια διάταξη, κ.ά. των γενικών 
συνελεύσεων πρέπει να υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 της οδηγίας για τη 
διαφάνεια της πληροφόρησης προκειμένου να εξασφαλισθεί με κατάλληλο τρόπο η ευρεία 
διάδοση των πληροφοριών αυτών χωρίς να μεταβάλλονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις και 
πολιτικές για τη διάδοση πληροφοριών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει την Επιτροπή στο στόχο της να διευκολύνει ή να επιτρέψει τη 
διασυνοριακή άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων.

Οι τροπολογίες αφορούν κατά κύριο λόγο οκτώ σημεία.

1. Οι συνεταιρισμοί εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας λόγω της 
ιδιαίτερης διάρθρωσης των μελών τους.

2. Όσον αφορά τις προθεσμίες για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης (άρθρο 5 της πρότασης 
της Επιτροπής) γίνεται διάκριση μεταξύ ετήσιας γενικής συνέλευσης και έκτακτης γενικής 
συνέλευσης. Η πρόσκληση στην ετήσια γενική συνέλευση πρέπει να αποστέλλεται πριν από 
20 ημερολογιακές ημέρες. Η προθεσμία πρόσκλησης σε έκτακτη γενική συνέλευση θα 
εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τα 
άρθρα 9 και 11 της οδηγίας για τις εξαγορές μετοχών (δηλαδή "τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες").

3. Επίσης θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ μετοχών στον κομιστή και ονομαστικών 
μετοχών. Η διάκριση αυτή γίνεται σε δύο σημεία. Πρώτον, ως προς το ζήτημα σε ποιον θα 
πρέπει να αποσταλεί η πρόσκληση σε γενική συνέλευση. Κατά κανόνα, στην περίπτωση 
ονομαστικών μετοχών, αποστέλλεται απευθείας στον επώνυμο μέτοχο (άρθρο 5 της 
πρότασης της Επιτροπής). Αφετέρου, σε περίπτωση ονομαστικών μετοχών, μπορεί να 
αποδεικνύεται ευκολότερα η ιδιότητα του μετόχου, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
πρότασης της Επιτροπής, δίνει το δικαίωμα ψήφου στο μέτοχο στη γενική συνέλευση. Με τον 
τρόπο αυτό, η καθορισμένη ημερομηνία που ζητείται στο άρθρο 7 της πρότασης της 
Επιτροπής για ονομαστικές μετοχές μπορεί να είναι πλησιέστερη στην ημερομηνία της 
γενικής συνέλευσης από ό,τι στην περίπτωση των μετοχών στον κομιστή.

4. Επίσης, ο "επίσημα καθορισμένος μηχανισμός" για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης 
που προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2 της οδηγίας για τη διαφάνεια κατά την
πληροφόρηση μπορεί να χρησιμοποιείται όταν η πρόσκληση συμμετοχής στη γενική 
συνέλευση μπορεί επίσης να δημοσιεύεται μέσω του μηχανισμού αυτού (βλ. τροπολογία στο 
άρθρο 5 της πρότασης της Επιτροπής).

5. Όσον αφορά το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων που προτείνει η Επιτροπή (άρθρο 9) 
προτείνεται ότι οι εταιρείες πρέπει να απαντούν το αργότερο στη γενική συνέλευση σε 
ερωτήσεις που τίθενται πριν από τη συνέλευση αυτή. Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που 
υποβάλλουν μέτοχοι που κατέχουν αναλογία 1% του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να δίδονται 
ανεξάρτητα από τη γενική συνέλευση εντός ευλόγου προθεσμίας (ειδικό δικαίωμα υποβολής 
ερωτήσεων). Οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για την απάντηση στις εξειδικευμένες αυτές 
ερωτήσεις. Πέραν τούτου, τυχόν δικαιώματα των μετόχων να αμφισβητούν την ακρίβεια 
ορισμένων στοιχείων δεν πρέπει να επεκτείνονται συμπεριλαμβάνοντας ερωτήσεις πριν από 
τη γενική συνέλευση.

6. Η ψήφος μέσω πληρεξουσίου (άρθρο 10) θα πρέπει να επιτρέπεται ή να διευκολύνεται. Ως 
προς τους πληρεξουσίους επιβάλλεται μόνον η απαίτηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
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Για την εφαρμογή των δικαιωμάτων ψήφου μέσω πληρεξουσίου, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν τους κανόνες που έχουν ως στόχο να αποφεύγονται 
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ μετόχων και πληρεξουσίων. Οι σχετικοί κανόνες πρέπει 
να είναι απαραίτητοι και αναλογικοί. Οποιοδήποτε πρόβλημα στην εσωτερική σχέση μεταξύ 
μετόχου και του πληρεξουσίου του δεν πρέπει να επηρεάζει την εξωτερική του σχέση με την 
εταιρεία.

7. Όπως ακριβώς προβλέπεται κατά την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων από τους 
πληρεξουσίους τους, πρέπει επίσης να διευκολύνεται η άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων 
από χρηματιστηριακούς ενδιάμεσους. Προκειμένου να καλύπτεται η ανάγκη για την ύπαρξη 
διαφάνειας, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες με τη βοήθεια των οποίων θα 
γνωστοποιείται η ταυτότητα των ατόμων για τους οποίους ασκούνται δικαιώματα ψήφου (ο 
"πελάτης").

8. Τέλος, η έκθεση προβλέπει ότι η τροποποίηση του άρθρου 17 της οδηγίας για τη διαφάνεια 
κατά την πληροφόρηση δεν επεκτείνεται στο βαθμό που ορίζει το άρθρο 17 της πρότασης της 
Επιτροπής. Οι πληροφορίες του άρθρου 17, παράγραφος 1α της οδηγίας για τη διαφάνεια 
κατά την πληροφόρηση, μεταξύ άλλων, για τον τόπο, την ώρα και την ημερήσια διάταξη της 
γενικής συνέλευσης, πρέπει να εξακολουθούν να υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για τη διαφάνεια. Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας για τη 
διαφάνεια θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και δεν θα πρέπει να αποκλείουν 
διατάξεις.της καθεμιάς από τις οδηγίες αυτές Το άρθρο 17 της οδηγίας για τη διαφάνεια 
εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο για την ευκολότερη πρόσβαση των μετόχων που διαμένουν 
στην περιοχή σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.


