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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de uitoefening van stemrechten door aandeelhouders van ondernemingen die hun 
statutaire zetel in een lidstaat hebben en waarvan aandelen tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG
(COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0685)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0000/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 
economische en monetaire zaken (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) De richtlijn mag niets afdoen aan
het recht van de lidstaat van herkomst om 
van de uitgevende instelling te verlangen 
dat deze daarnaast ook alle desbetreffende 
informatie of delen daarvan bekendmaakt 
in de dagbladen.

Motivering

Deze overweging is noodzakelijk om met betrekking tot de verspreiding van informatie 
  

1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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nadrukkelijk het verband tussen deze richtlijn en de transparantierichtlijn te onderstrepen.

Amendement 2
Artikel 1, lid 1

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

1. Deze richtlijn stelt voorschriften vast 
voor de uitoefening van bepaalde aan 
aandelen met stemrecht (hierna 
"aandelen" genoemd) verbonden 
aandeelhoudersrechten in algemene 
vergaderingen van onder het recht van een 
lidstaat vallende vennootschappen
waarvan de aandelen tot de handel op een
in een lidstaat gelegen of werkzame 
gereglementeerde markt zijn toegelaten.

De richtlijn is niet van toepassing op 
coöperaties.

Motivering

De bepalingen van deze richtlijn lenen zich niet voor toepassing op coöperaties, zelfs indien 
deze aandelen uitgeven.

Amendement 3
Artikel 1, lid 1 bis (nieuw)

(1 bis) De lidstaat die bevoegd is om de 
onder deze richtlijn vallende zaken te 
regelen is de lidstaat waar de 
vennootschap is gevestigd, en wanneer 
wordt verwezen naar het "toepasselijke 
recht" wordt daarmee gerefereerd aan het 
recht van die lidstaat.

Amendement 4
Artikel 1, lid 2, inleidende formule

2. De lidstaten mogen de volgende 
uitgevende instellingen van de toepassing 
van deze richtlijn vrijstellen:

2. De lidstaten mogen de volgende 
vennootschapsvormen van de toepassing 
van deze richtlijn vrijstellen:

Amendement 5
Artikel 2, letter a)
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a) "uitgevende instelling": een 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
rechtspersoon, met inbegrip van een staat, 
waarvan aandelen tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten;

schrappen

Motivering

Het begrip "uitgevende instelling" wordt vervangen door "vennootschap".

Amendement 6
Artikel 2, letter c)

c) "aandeelhouder": elke natuurlijke 
persoon, dan wel publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke rechtspersoon die houder 
is,

c) "aandeelhouder": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die op grond van het 
toepasselijke recht bevoegd is om ten 
aanzien van de vennootschap de aan de 
aandelen daarvan verbonden rechten uit 
te oefenen;

i) in eigen naam en voor eigen rekening, 
van aandelen van de uitgevende 
instelling;
ii) in eigen naam maar voor rekening van 
een andere natuurlijke of rechtspersoon, 
van aandelen van de uitgevende 
instelling;

Motivering

De gegeven definitie wordt geacht niet meer dan een afspiegeling te zijn van de momenteel in 
de lidstaten bestaande situatie.

Amendement 7
Artikel 2, letter d)

d) "kredietinstelling": een onderneming 
in de zin van artikel 1, lid 1, onder a), van 
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad;

schrappen

Amendement 8
Artikel 2, letter e)

e) "volmacht": door een aandeelhouder aan e) "volmacht": door een aandeelhouder aan 
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een natuurlijke of rechtspersoon verleende 
machtiging om sommige of alle rechten 
van die aandeelhouder in de algemene 
vergadering in zijn naam en voor zijn 
rekening uit te oefenen;

een natuurlijke of rechtspersoon verleende 
machtiging om sommige of alle rechten 
van die aandeelhouder in de algemene 
vergadering voor diens rekening uit te 
oefenen;

Amendement 9
Artikel 2, letter f)

f) "omnibusrekening": een 
effectenrekening waarop effecten voor 
rekening van verschillende natuurlijke of 
rechtspersonen kunnen worden 
aangehouden.

schrappen

Amendement 10
Artikel 3

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

De lidstaten mogen vennootschappen
strengere verplichtingen dan die uit hoofde 
van deze richtlijn opleggen.

Amendement 11
Artikel 4

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

De vennootschap draagt zorg voor een 
gelijke behandeling van alle 
aandeelhouders die zich in identieke 
omstandigheden bevinden wat de 
deelneming aan en het stemmen in haar 
algemene vergaderingen betreft.

Amendement 12
Artikel 5, lid 1

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

1. Het aantal dagen dat moet verstrijken 
tussen de datum van de eerste convocatie 
voor een jaarlijkse algemene vergadering 
en de datum van de vergadering zelf mag 
niet minder bedragen dan 20 hele 
kalenderdagen.
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vergadering plaatsvindt.
Voor alle andere algemene vergaderingen 
mag het aantal dagen niet minder zijn dan 
is vastgesteld in het nationale recht ter 
uitvoering van de artikelen 9, lid 4 en 11, 
lid 4 van Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.
Onverminderd de kennisgevings- of 
bekendmakingsverplichtingen die 
daarnaast op lidstaatniveau zijn 
vastgesteld, doet de vennootschap de 
convocatie toekomen aan de 
aandeelhouders op naam dan wel aan de 
intermediair die de verplichting op zich 
heeft genomen de convocatie namens de 
vennootschap door te sturen naar de 
aandeelhouder. Tevens kunnen de 
lidstaten naast de bestaande nationale 
kennisgevingsverplichtingen ook voorzien 
in de mogelijkheid om de convocatie door 
de vennootschap te laten versturen naar 
een  officieel aangewezen mechanisme 
voor centrale opslag als bedoeld in artikel 
21, lid 2 van Richtlijn 2004/109/EG van 
het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

Het lijkt wenselijk een onderscheid te maken tussen jaarlijkse algemene vergaderingen en 
buitengewone algemene vergaderingen; tevens is het de bedoeling de regelgeving van de 
lidstaten voor buitengewone algemene vergaderingen bij overnames voor alle andere 
buitengewone vergaderingen te laten gelden, ten einde het ontstaan van een veelvoud aan 
regels met betrekking tot de te respecteren termijnen te voorkomen De regels met betrekking 
tot de geconvoceerden dienen te zijn aangepast aan de verschillende categorieën aandelen 
(aandelen aan toonder, aandelen op naam). De laatste zin moet voor de lidstaten een 
aansporing zijn om gebruik te maken van het in de transparantierichtlijn beschreven centraal 
opslagmechanisme, zonder dat de bestaande nationale regels of beleidsinstrumenten met 
betrekking tot de verspreiding van informatie hoeven te worden aangepast.

Amendement 13
Artikel 5, lid 2

2. Het in lid 1 bedoelde bericht bevat ten 
minste het volgende:

2. De in lid 1 bedoelde convocatie bevat 
ten minste het volgende:

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

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

b) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de procedures die aandeelhouders in 
acht moeten nemen om te mogen 
deelnemen aan en hun stem te mogen 
uitbrengen in de algemene vergadering, 
met inbegrip van de toepasselijke 
registratiedatum;

b) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de procedures die aandeelhouders in 
acht moeten nemen om te mogen 
deelnemen aan en hun stem te mogen 
uitbrengen in de algemene vergadering, 
met inbegrip van de toepasselijke 
registratiedatum of van eventueel conform 
artikel 7, lid 2 vast te stellen data, alsmede 
van de in artikel 6, lid 3 en artikel 9, lid 1 
bedoelde data. Bij wijze van alternatief 
kan worden aangegeven waar deze 
informatie kan worden verkregen;

c) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de middelen waarover de 
aandeelhouders beschikken om deel te 
nemen aan en hun stem uit te brengen in 
de algemene vergadering. Bij wijze van 
alternatief kan worden aangegeven waar 
deze informatie kan worden verkregen;

c) een heldere en nauwkeurige beschrijving 
van de procedure volgens welke de
aandeelhouders kunnen deelnemen aan en 
hun stem kunnen uitbrengen in de 
algemene vergadering. Bij wijze van 
alternatief kan worden aangegeven waar 
deze informatie kan worden verkregen;

d) een vermelding van de plaats waar en de 
wijze waarop de onverkorte tekst kan 
worden verkregen van de resoluties en de 
documenten die ter goedkeuring aan de 
algemene vergadering zullen worden 
voorgelegd;

d) een vermelding van de plaats waar en de 
wijze waarop de onverkorte tekst kan 
worden verkregen van de 
ontwerpresoluties en de documenten als 
bedoeld in lid 3, punt c);

e) een vermelding van het adres van de 
internetsite waarop de in lid 3 bedoelde 
informatie zal worden geplaatst.

e) het adres van de internetsite waarop de 
in lid 3 bedoelde informatie beschikbaar 
zal worden gesteld.

Amendement 14
Artikel 5, lid 3, inleidende formule

3. Binnen de in lid 1 vastgestelde termijn 
plaatsen uitgevende instellingen op hun 
internetsites ten minste de volgende 
informatie:

3. Gedurende een ononderbroken periode
van minimaal 22 kalenderdagen tot aan 
en met inbegrip van de datum van de 
algemene vergadering stelt de 
vennootschap op haar internetsite ten 
minste de volgende informatie
beschikbaar:

Amendement 15
Artikel 5, lid 3, letter c)
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c) de tekst van de in lid 2, onder d), 
bedoelde resoluties en documenten;

c) een door het bestuurs-, leidinggevend 
of toezichthoudend orgaan of andere 
bevoegde instantie van de vennootschap 
op te stellen ontwerp voor elke op de 
algemene vergadering aan te nemen 
resolutie, alsmede de daaraan voor te 
leggen documenten;

Amendement 16
Artikel 5, lid 3, letter c bis) (nieuw)

(c bis) een door een aandeelhouder 
voorafgaand aan de algemene 
vergadering op te stellen 
ontwerpresolutie;

Amendement 17
Artikel 5, lid 3, alinea 2

Bij wijze van alternatief voor de onder d) 
bedoelde formulieren wordt op de site 
aangegeven waar en hoe deze formulieren 
kunnen worden verkregen.

In plaats van de onder d) bedoelde 
formulieren beschikbaar te stellen op het 
internet, kan de vennootschap op haar 
site ook aangeven waar en hoe deze 
formulieren in papiervorm kunnen worden 
verkregen.

Amendement 18
Artikel 6, lid 1

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

1. De lidstaten zien erop toe dat 
aandeelhouders, hetzij individueel, hetzij 
collectief optredend,

a) het recht hebben punten aan de agenda 
voor de volgende algemene vergadering 
toe te voegen of van de vennootschap te 
verlangen dat deze daaraan punten 
toevoegt; en

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

Deze rechten dienen schriftelijk te worden 
uitgeoefend (verzending geschiedt per 
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post of langs elektronische weg). 

Amendement 19
Artikel 6, lid 2

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

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

Amendement 20
Artikel 6, lid 3

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

3. Elke lidstaat stelt, met een bepaald 
aantal dagen voorafgaand aan de 
algemene vergadering als 
referentietermijn, één specifieke datum 
vast tot waarop aandeelhouders het in lid 
1, letter a) bedoelde recht mogen 
uitoefenen.
Op dezelfde wijze kan elke lidstaat een 
datum vaststellen voor de uitoefening van 
het in lid 1, letter b) bedoelde recht.

Amendement 21
Artikel 6, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat,
wanneer de uitoefening van het in lid 1, 
letter a) bedoelde recht een wijziging van 
de reeds aan de aandeelhouders 
meegedeelde agenda voor de algemene 
vergadering tot gevolg heeft, de 
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vennootschap de herziene agenda op 
dezelfde wijze als de eerdere agenda en 
tijdig vóór de in artikel 7, lid 2 beoogde
toepasselijke registratiedatum dan wel -
indien er geen registratiedatum geldt -
tijdig vóór de datum van de algemene 
vergadering bekendmaakt.

Amendement 22
Artikel 7, lid 2

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

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

2. De lidstaten kunnen aandeelhouders 
verhinderen of vennootschappen de 
mogelijkheid bieden aandeelhouders te 
beletten om aan een algemene vergadering
deel te nemen en daarop met betrekking 
tot aandelen die zij bezitten hun stem uit 
te brengen indien zij op een specifieke 
datum voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt (de "registratiedatum") geen 
aandeelhouder zijn. Voor houders van 
aandelen aan toonder kan een andere 
registratiedatum gelden dan voor houders 
van aandelen op naam.

Amendement 23
Artikel 7, lid 3

3. Elke lidstaat stelt de in lid 2, eerste 
alinea, bedoelde datum vast voor de 
algemene vergaderingen van uitgevende 
instellingen waarvan de statutaire zetel in 
de betrokken lidstaat gelegen is.
Deze datum mag evenwel niet vroeger zijn 
dan 30 kalenderdagen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt.
Elke lidstaat deelt de aldus vastgestelde 
datum mee aan de Commissie, die deze 
data bekendmaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

3. Elke lidstaat waarvan het nationale 
recht voorziet in een registratiedatum, dan 
wel met betrekking tot lid 2, tweede alinea 
in meerdere registratiedata ziet erop toe 
dat voor alle vennootschappen 
afzonderlijk één enkele registratiedatum 
geldt. De registratiedatum dient te worden 
vastgesteld met als referentietermijn een 
bepaald aantal dagen dat moet zijn 
verstreken tussen de registratiedatum en 
de datum van de algemene vergadering 
waarop hij van toepassing is, met dien 
verstande dat er tussen de 
registratiedatum en de datum waarop de 
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vergadering wordt geconvoceerd 
minimaal zes hele kalenderdagen moeten 
zitten.

Amendement 24
Artikel 7, lid 3 bis (nieuw)

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

Motivering

De tekst van dit amendement is afkomstig uit het geschrapte artikel 7, lid 2, tweede alinea van 
het Commissievoorstel.

Amendement 25
Artikel 8

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

1. De lidstaten staan vennootschappen toe 
hun aandeelhouders de mogelijkheid te 
bieden op de algemene vergadering op om 
het even welke wijze langs elektronische 
weg hun stemrechten uit te oefenen, 
waarbij op een van de volgende manieren 
dan wel op alle manieren tegelijk aan de 
vergadering kan worden deelgenomen:
(a) door rechtstreekse transmissie van de 
algemene vergadering;
b) door een systeem waarbij 
aandeelhouders zich per 
tweewegverbinding rechtstreeks van op 
afstand tot de algemene vergadering 
kunnen richten;
c) door middel van een systeem waarbij 
hetzij vóór, hetzij tijdens de algemene 
vergadering kan worden gestemd zonder 
dat er een fysiek op de vergadering 
aanwezige volmachthouder hoeft te 
worden benoemd. 

Verplichtingen en beperkingen die 2. Het gebruik van elektronische middelen 
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aandeelhouders beletten of kunnen 
beletten om langs elektronische weg aan 
de algemene vergadering deel te nemen, 
zijn verboden, behalve indien deze 
verplichtingen en beperkingen 
noodzakelijk zijn om aandeelhouders te 
identificeren en de veiligheid van de 
elektronische communicatie te garanderen, 
en zij in verhouding staan tot de beoogde 
doelstelling, namelijk het verzekeren van 
de identificatie.

om aandeelhouders in staat te stellen aan 
de algemene vergadering deel te nemen, 
mag niet aan andere verplichtingen of 
beperkingen worden onderworpen dan die 
welke noodzakelijk zijn om 
aandeelhouders te identificeren en de 
veiligheid van de elektronische 
communicatie te garanderen, en deze 
moeten in verhouding staan tot de beoogde 
doelstellingen.

Deze bepaling geldt onverminderd de 
rechtsregels welke door lidstaten zijn of 
kunnen worden vastgesteld met 
betrekking tot de 
besluitvormingsprocedure die binnen de 
vennootschap wordt gevolgd bij de 
invoering of toepassing van enigerlei 
wijze van deelneming aan vergaderingen 
langs elektronische weg.

Amendement 26
Artikel 9, lid 1

1. Aandeelhouders hebben het recht om 
mondeling vragen te stellen op de 
algemene vergadering en/of vragen in 
schriftelijke of elektronische vorm te 
stellen voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt.

1. Elke aandeelhouder heeft het recht om 
voorafgaand aan de algemene 
vergadering met betrekking tot 
agendapunten (per post of langs 
elektronische weg) schriftelijke vragen te 
stellen.

De lidstaten kunnen, met als 
referentietermijn een bepaald aantal 
dagen voordat de algemene vergadering 
plaatsvindt, één specifieke datum 
vaststellen en kunnen bepalen dat een 
vennootschap niet verplicht is op vragen 
te antwoorden die na die datum worden 
ingediend.

Amendement 27
Artikel 9, lid 2

2. Uitgevende instellingen beantwoorden 
de vragen die aandeelhouders hun stellen, 
met inachtneming van de maatregelen die 

2. De vennootschap beantwoordt de 
vragen die aandeelhouders haar uiterlijk 
voor de stemming in de algemene 
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lidstaten kunnen nemen of uitgevende 
instellingen kunnen toestaan te nemen om 
de goede orde van algemene 
vergaderingen en de voorbereiding ervan, 
alsook de bescherming van de 
vertrouwelijkheid en de zakelijke belangen 
van de uitgevende instellingen te 
waarborgen. Aangenomen wordt dat een 
antwoord is gegeven wanneer de 
gevraagde informatie beschikbaar is op de 
internetsite van de uitgevende instelling in 
de vorm van "vaak gestelde vragen".

vergadering stellen. Het recht om 
vragen te stellen en de verplichting om 
deze te beantwoorden zijn onderworpen 
aan de maatregelen die de lidstaten 
kunnen nemen of die zij
vennootschappen kunnen toestaan te 
nemen om de algemene vergadering 
naar behoren voor te bereiden en om de 
bescherming van de vertrouwelijkheid en 
de zakelijke belangen van de 
vennootschap of daaraan gelieerde 
ondernemingen te waarborgen.
De vennootschap is niet verplicht 
specifiek op een bepaalde vraag te 
antwoorden wanneer de gevraagde 
informatie reeds in vraag- en 
antwoordformaat beschikbaar is op de 
internetsite van de vennootschap.

De lidstaten kunnen voorschrijven dat 
de vennootschap binnen een redelijke 
termijn op de haar door een 
aandeelhouder of aandeelhouders 
gestelde vragen dient te antwoorden 
wanneer de betrokken aandeelhouder(s)
minimaal 1% van het aandelenkapitaal 
van die vennootschap bezit(ten).

Amendement 28
Artikel 9, lid 3

3. De antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders worden via de 
internetsite van de uitgevende instelling
aan alle aandeelhouders beschikbaar 
gesteld.

3. De lidstaten kunnen voorschrijven dat 
de antwoorden op de in lid 1 bedoelde 
vragen van aandeelhouders - voor zover 
deze nieuwe informatie van algemeen 
belang bevatten - via de internetsite van de 
vennootschap aan alle aandeelhouders 
beschikbaar moeten worden gesteld.

Amendement 29
Artikel 9, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten kunnen voorschrijven 
dat hun regelgeving met betrekking tot de
beraadslagingen en de uitslagen van de 
stemmingen die op de algemene 
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vergadering plaatsvinden niet van 
toepassing is op de voorafgaand aan de 
algemene vergadering gevoerde 
beraadslagingen.

Motivering

Dit amendement beoogt nader aan te geven in hoeverre dit artikel van toepassing is op de 
situatie die aan de algemene vergadering voorafgaat.

Amendement 30
Artikel 10, lid 1

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

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

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

Wanneer de lidstaten evenwel 
beperkingen opleggen ten aanzien van de 
wijze waarop een volmachthouder 
stemmen mag uitbrengen, mogen deze 
niet verder gaan dan verhoudingsgewijs 
noodzakelijk is voor de oplossing van 
belangenconflicten tussen aandeelhouder 
en volmachthouder:

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

De relatie tussen aandeelhouder en 
volmachthouder mag niet van invloed zijn 
op de door de volmachthouder met 
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voor hem op te treden. betrekking tot de vennootschap 
uitgevoerde verrichtingen.

Amendement 31
Artikel 10, lid 2

2. Een persoon die als volmachthouder 
optreedt, mag een volmacht van meer dan 
een aandeelhouder bezitten, waarbij geen 
beperking geldt wat het aantal aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouders betreft. 
Ingeval een volmachthouder een volmacht 
van meerdere aandeelhouders bezit, mag 
hij gelijktijdig voor en tegen een resolutie 
stemmen en/of zich van de stemming over 
een resolutie onthouden in 
overeenstemming met de steminstructies 
van de aandeelhouders die de 
volmachthouder vertegenwoordigt.

2. Een persoon die als volmachthouder 
optreedt, mag een volmacht van meer dan 
een aandeelhouder bezitten, waarbij geen 
beperking geldt wat het aantal aldus 
vertegenwoordigde aandeelhouders betreft. 
Ingeval een volmachthouder een volmacht 
van meerdere aandeelhouders bezit, mag 
hem niet worden belet namens de ene 
aandeelhouder anders te stemmen dan 
namens een andere.

Amendement 32
Artikel 10, lid 3

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

schrappen

Amendement 33
Artikel 11, lid 1

1. Voor de aanwijzing van een 
volmachthouder en het geven van 
steminstructies door de aandeelhouder aan 
de volmachthouder gelden geen andere 
formele vereisten dan die welke strikt
noodzakelijk zijn voor de identificatie van 
de aandeelhouder en de volmachthouder.

1. Voor de aanwijzing van een 
volmachthouder en het geven van 
steminstructies aan de volmachthouder 
gelden geen andere formele vereisten dan 
die welke noodzakelijk zijn -
respectievelijk voor de identificatie van de 
aandeelhouder en de volmachthouder dan 
wel ter verificatie van de strekking van de 
gegeven steminstructies - en moeten deze 
vereisten in verhouding staan tot de 
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beoogde doelstellingen.

Amendement 34
Artikel 11, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
volmachthouders alleen schriftelijk 
mogen worden aangewezen en dat de 
vennootschap alleen schriftelijk van hun 
aanwijzing in kennis mag worden gesteld, 
maar sluiten kennisgeving per post of 
langs elektronische weg niet uit. De 
lidstaten bieden vennootschappen de 
mogelijkheid om de voorkeur te geven aan 
één enkele wijze van kennisgeving.

Amendement 35
Artikel 11, lid 2

2. Volmachthouders mogen langs 
elektronische weg worden aangewezen, 
waarbij, behalve het vereiste van een 
elektronische handtekening, alleen 
vereisten gelden die strikt noodzakelijk 
zijn voor de authenticatie van de 
aanwijzer en de identificatie van de 
volmachthouder.

schrappen

Amendement 36
Artikel 11, lid 3

3. De door de lidstaten overeenkomstig de 
leden 1 en 2 opgelegde vereisten staan in 
verhouding tot de daarmee beoogde 
doelstellingen.

schrappen

Motivering

De strekking van artikel 11, lid 3 van het Commissievoorstel ligt inhoudelijk reeds besloten in 
lid 1 van datzelfde artikel 11, zoals geamendeerd bij dit ontwerpverslag.

Amendement 37
Artikel 11, lid 3 bis (nieuw)
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3 bis. Deze bepalingen zijn van 
dienovereenkomstige toepassing wanneer 
de aanwijzing van een volmachthouder 
wordt herroepen.

Amendement 38
Artikel 12, lid 1

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

1. De lidstaten staan vennootschappen toe 
hun aandeelhouders de mogelijkheid te 
bieden om per post te stemmen voordat de 
algemene vergadering plaatsvindt, waarbij 
alleen vereisten gelden die noodzakelijk 
zijn voor het waarborgen van de 
identificatie van de aandeelhouders en die 
in verhouding staan tot de beoogde 
doelstelling.

Amendement 39
Artikel 12, lid 2

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

schrappen

Motivering

De strekking van artikel 12, lid 2 van het Commissievoorstel ligt inhoudelijk reeds besloten in 
artikel 8, lid 2 (nieuw), zoals geamendeerd bij dit ontwerpverslag.

Amendement 40
Artikel 13

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

gevallen waarin een natuurlijke of 
rechtspersoon die uit hoofde van de 
toepasselijke wetgeving namens een ander 
(hierna "cliënt" genoemd) optreedt, als 
aandeelhouder wordt erkend.

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

2. Ingeval de toepasselijke wetgeving een 
in lid 1 bedoelde persoon toestaat 
aandelen van cliënten op zijn eigen naam 
te boeken of de aandelen van meerdere 
cliënten op een gezamenlijke rekening te 
beheren, mag niet worden verlangd dat 
deze aandelen tijdelijk op de namen van de 
cliënten worden geboekt of naar 
individuele rekeningen worden 
overgeboekt om de aan deze aandelen 
verbonden stemrechten in een algemene 
vergadering te kunnen uitoefenen. De 
lidstaten mogen evenwel voorschrijven dat 
de identiteit van elke cliënt in wiens naam 
stemrechten worden uitgeoefend, aan de 
vennootschap moet worden 
bekendgemaakt.

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

3. Ingeval de toepasselijke wetgeving
formele eisen stelt omtrent de machtiging 
van een in lid 1 bedoelde persoon om 
stemrechten uit te oefenen dan wel
omtrent steminstructies, mogen deze 
formele eisen niet verder gaan dan 
noodzakelijk is - respectievelijk voor de
identificatie van de cliënt dan wel ter 
verificatie van de strekking van de 
gegeven steminstructies - en moeten zij in 
verhouding staan tot de beoogde 
doelstellingen.

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

4. Ingeval de toepasselijke wetgeving een 
in lid 1 bedoelde persoon toestaat aandelen 
van cliënten op zijn eigen naam te boeken
of de aandelen van meerdere cliënten op 
een gezamenlijke rekening te beheren, 
mag die persoon niet worden belet 
namens de ene cliënt anders te stemmen 
dan namens een andere.

5. In afwijking van artikel 10, lid 1, derde 
alinea, heeft een in lid 1 bedoelde persoon 

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

zijn cliënten dan wel aan een door een 
cliënt als rechthebbende belegger 
aangewezen derde.

Amendement 41
Artikel 14

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

Bij de bekendmaking van de resultaten 
van de stemmingen overeenkomstig 
artikel 15 stelt de vennootschap voor 
iedere resolutie ten minste het aantal 
aandelen vast waarvoor geldig is gestemd, 
het percentage dat deze aandelen in het 
aandelenkapitaal vertegenwoordigen, het 
totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, 
en het aantal stemmen dat voor of tegen 
elke resoluties is uitgebracht, alsmede het 
eventuele aantal onthoudingen.

Amendement 42
Artikel 15, lid 1

1. Binnen een tijdsspanne van niet meer 
dan 15 kalenderdagen na het plaatsvinden 
van de algemene vergadering maakt de 
uitgevende instelling op haar internetsite 
de resultaten van de stemming over elke op 
de algemene vergadering behandelde 
resolutie bekend.

1. Binnen een bij nationaal recht vast te 
stellen tijdsspanne van niet meer dan 15 
kalenderdagen na de algemene vergadering
maakt de vennootschap op haar internetsite 
de resultaten van de stemming over elke op 
de algemene vergadering behandelde 
resolutie bekend.

Amendement 43
Artikel 15, lid 2

2. Voor elke resolutie omvatten de 
resultaten van de stemming ten minste het 
aantal aandelen dat aan de stemming heeft 
deelgenomen en het percentage van de
voor en tegen elke resolutie uitgebrachte 
stemmen.

2. Voor elke resolutie omvatten de 
resultaten van de stemming ten minste het 
aantal aandelen waarvoor geldige stemmen 
zijn uitgebracht, het percentage dat deze 
aandelen in het aandelenkapitaal 
vertegenwoordigen, het totale aantal 
geldig uitgebrachte stemmen, en het 
aantal stemmen dat voor of  tegen elke 
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resolutie is uitgebracht, alsmede het 
eventuele aantal onthoudingen.

Amendement 44
Artikel 16, lid 1 en lid 1 bis (nieuw)

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

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

De lidstaten delen het  in artikel 6, lid 3, 
artikel 7, lid 3 en artikel 9, lid 1 bedoelde 
aantal dagen, alsmede eventuele latere 
aanpassingen daarvan mede aan de 
Commissie, die deze informatie 
bekendmaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Amendement 45
Artikel 17, lid 1

Met ingang van de in artikel 16, lid 1, 
genoemde datum wordt artikel 17 van 
Richtlijn 2004/109/EG als volgt gewijzigd.

Met ingang van de in artikel 16, lid 1, 
genoemde datum wordt artikel 17 van 
Richtlijn 2004/109/EG als volgt gewijzigd.

1. Lid 2 komt als volgt te luiden: 1. Lid 2 komt als volgt te luiden:
"2. De uitgevende instelling zorgt ervoor 
dat in de lidstaat van herkomst de nodige 
faciliteiten en informatie ter beschikking 
staan opdat de aandeelhouders hun rechten 
kunnen uitoefenen, en dat de integriteit van 
de gegevens bewaard blijft. Met name 
moet de uitgevende instelling:

"2. De uitgevende instelling zorgt ervoor 
dat in de lidstaat van herkomst de nodige 
faciliteiten en informatie ter beschikking 
staan opdat de aandeelhouders hun rechten 
kunnen uitoefenen, en dat de integriteit van 
de gegevens bewaard blijft. Met name 
moet de uitgevende instelling:

(a) informatie verschaffen omtrent de 
plaats, het tijdstip en de agenda van 
vergaderingen, het totale aantal aandelen 
en stemrechten, en de rechten van 
houders om aan vergaderingen deel te 
nemen; 
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i) een financiële instelling aanwijzen als 
gemachtigde via welke de aandeelhouders 
hun financiële rechten kunnen uitoefenen; 
en

(b) een financiële instelling aanwijzen als 
gemachtigde via welke de aandeelhouders 
hun financiële rechten kunnen uitoefenen; 
en

ii) berichten publiceren of circulaires 
verspreiden betreffende de vaststelling en 
de betaling van dividenden en de uitgifte 
van nieuwe aandelen, waarbij tevens 
informatie wordt verstrekt over eventuele 
regelingen voor de toewijzing, 
inschrijving, annulering of conversie."

(c) berichten publiceren of circulaires 
verspreiden betreffende de vaststelling en 
de betaling van dividenden en de uitgifte 
van nieuwe aandelen, waarbij tevens 
informatie wordt verstrekt over eventuele 
regelingen voor de toewijzing, 
inschrijving, annulering of conversie."

Motivering

Het verstrekken van informatie omtrent de plaats, het tijdstip, de agenda e.d. van algemene 
vergaderingen dient eveneens onder de toepassing te vallen van artikel 17 van de 
transparantierichtlijn, zodat dergelijke informatie op zo breed mogelijke schaal kan worden
verspreid zonder afbreuk te doen aan bestaande nationale regelgeving of beleidsinstrumenten 
voor het verspreiden van informatie.
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TOELICHTING

De rapporteur steunt de Commissie in haar voornemen ruimte te scheppen voor de 
grensoverschrijdende uitoefening van aandeelhoudersrechten en deze te vereenvoudigen.

De voorgestelde amendementen hebben voornamelijk betrekking op de volgende acht punten:

1. Coöperaties worden op grond van hun specifieke lidmaatschapsstructuur nadrukkelijk van 
de toepassing van de richtlijn uitgesloten.

2. Met betrekking tot de oproepingstermijnen voor algemene vergaderingen (artikel 5 van het 
Commissievoorstel) wordt een onderscheid gemaakt tussen jaarlijkse en buitengewone 
algemene vergaderingen. De convocatietermijn voor jaarlijkse algemene vergaderingen wordt 
vastgesteld op 20 kalenderdagen, terwijl bij buitengewone algemene vergaderingen de wijze 
van omzetting van de artikelen 9 en 11 van de overnamerichtlijn door de lidstaten bepalend is 
(dus ten minste twee weken).

3. Daarnaast is het bedoeling dat ook een onderscheid wordt gemaakt tussen aandelen op 
naam en aandelen aan toonder, en wel op twee punten: ten eerste t.a.v. de vraag aan wie het 
bericht tot oproeping tot de algemene vergadering moet worden gericht. Bij aandelen op naam 
is dat in de regel de aandeelhouder op naam (artikel 5 van het Commissievoorstel). Ten 
tweede is het bij aandelen op naam eenvoudiger zich als aandeelhouder te kwalificeren en 
aldus conform artikel 7 van het Commissievoorstel het recht te verwerven op algemene 
vergaderingen zijn stem uit te brengen. Een en ander brengt met zich mee dat de in artikel 7 
van het Commissievoorstel vastgestelde termijn voor aandelen op naam dichter bij de datum 
van de algemene vergadering kan liggen dan die voor aandelen aan toonder.

4. Voorts moet bij convocaties voor algemene vergaderingen gebruik worden gemaakt van het 
in artikel 21, lid 2 van de transparantierichtlijn omschreven "officieel aangewezen 
mechanisme", en wel zo dat ook dergelijke oproepingsberichten via dit systeem kunnen 
worden bekendgemaakt (zie het desbetreffende amendement op artikel 5 van het 
Commissievoorstel).

5. Met betrekking tot het door de Commissie bepleite recht om vragen te stellen (artikel 9) 
wordt voorgesteld, vennootschappen te verplichten vóór de algemene vergadering gestelde 
vragen uiterlijk op de algemene vergadering zelf te beantwoorden. Vragen die worden gesteld 
door houders van aandelen, respectievelijk aandeelhouders die ten minste 1 procent van het 
aandelenkapitaal bezitten, dienen los van de algemene vergadering binnen een redelijke 
termijn te worden beantwoord (gekwalificeerd vraagstellingsrecht); de betrokken 
vennootschap is verantwoordelijk voor de beantwoording van dergelijke "gekwalificeerde" 
vragen. Voorts mogen vragen voor de algemene vergadering door aandeelhouders niet 
worden gebruikt als dekmantel voor het aanvechten van besluiten van de vergadering.

6. Stemmen bij volmacht (artikel 10) moet mogelijk zijn en zo nodig worden vereenvoudigd. 
Ten aanzien van de persoon aan wie een volmacht kan worden verleend, mag geen andere eis 
worden gesteld dan de voorwaarde dat de betrokkene rechtsbevoegdheid moet bezitten; met 
betrekking tot stemmen bij volmacht mogen de lidstaten uitsluitend voorschriften invoeren of 
handhaven waarmee wordt beoogd belangenconflicten tussen aandeelhouders en 
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volmachthouders te vermijden. De eventueel toe te passen voorschriften moeten billijk en 
noodzakelijk zijn. Een verstoorde onderlinge verhouding tussen een aandeelhouder en diens 
volmachthouder mag nadrukkelijk geen consequenties hebben voor de externe relatie tot de 
betrokken vennootschap.

7. Evenals de uitoefening van aandeelhoudersrechten door volmachthouders dient ook de 
uitoefening van aandeelhoudersrechten door intermediairs te worden vereenvoudigd. Ter 
wille van de transparantie moeten de lidstaten regels kunnen voorschrijven met behulp 
waarvan de identiteit van degene voor wiens rekening stemrechten worden uitgeoefend (de 
"cliënt"), kan worden nagetrokken.

8. Ten slotte wordt in er dit ontwerpverslag voor gepleit de in artikel 17 van de 
transparantierichtlijn door te voeren wijziging niet zover te laten gaan als in artikel 17 van het 
Commissievoorstel wordt aangegeven. De informatie die volgens artikel 17, lid 1, letter a) 
van de transparantierichtlijn moet worden verstrekt (met betrekking tot o.a. de plaats, het 
tijdstip en de agenda van de algemene vergadering) moet naar onze opvatting
ook in de bepalingen van de transparantierichtlijn worden gehandhaafd. De voorschriften van 
de onderhavige richtlijn en die van de transparantierichtlijn vullen elkaar aan; zij sluiten 
elkaar niet uit. Artikel 17 van de transparantierichtlijn is op zijn minst ook bedoeld om alle 
relevante informatie voor ingezeten aandeelhouders gemakkelijk toegankelijk te maken. 


