ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1985
σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου Οικονοµικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας:
ότι η αρµονική ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και η συνεχής και ισόρροπη
οικονοµική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Κοινότητα εξαρτώνται από τη δηµιουργία και την καλή λειτουργία
µιας κοινής αγοράς που θα προσφέρει όρους ανάλογους µε εκείνους που υπάρχουν σε µια εθνική αγορά·
ότι η υλοποίηση αυτής της ενιαίας αγοράς και η ενίσχυση της ενότητάς της καθιστούν, ιδίως, σκόπιµη τη
δηµιουργία, για τα φυσικά πρόσωπα, τις εταιρείες και τις άλλες νοµικές οντότητες, ενός νοµικού πλαισίου
που να διευκολύνει την προσαρµογή των δραστηριοτήτων τους στις οικονοµικές συνθήκες της
Κοινότητας· ότι, για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο αυτά τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες και οι άλλες
νοµικές οντότητες να µπορούν πράγµατι να αναπτύσσουν διασυνοριακή συνεργασία·
ότι η συνεργασία αυτή είναι δυνατόν να συναντά δυσκολίες νοµικού, φορολογικού ή ψυχολογικού
χαρακτήρα· ότι η δηµιουργία κατάλληλου νοµικού οργάνου σε κοινοτικό επίπεδο, µε τη µορφή ενός
ευρωπαϊκού οµίλου οικονοµικού σκοπού συµβάλλει στην πραγµατοποίηση των προαναφερόµενων
στόχων και είναι εποµένως απαραίτητη·
ότι η συνθήκη δεν προβλέπει τις ειδικές εξουσίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία ενός τέτοιου νοµικού
οργάνου·
ότι, για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα προσαρµογής του οµίλου στις οικονοµικές συνθήκες, πρέπει να
δοθεί µεγάλη ελευθερία κινήσεων στα µέλη του για να οργανώνουν τις συµβατικές τους σχέσεις και την
εσωτερική λειτουργία του οµίλου·
ότι ο όµιλος διακρίνεται από την εταιρεία, κυρίως, λόγω του σκοπού του, που είναι να διευκολύνει ή να
αναπτύσσει µόνο την οικονοµική δραστηριότητα των µελών του, για να τους επιτρέπει να αυξάνουν τα
κέρδη τους· ότι, λόγω του επικουρικού αυτού χαρακτήρα, αυτή καθαυτή η δραστηριότητα του οµίλου
πρέπει να συνδέεται µε την οικονοµική δραστηριότητα των µελών του και όχι να την αντικαθιστά και στο
µέτρο αυτό, για παράδειγµα ο όµιλος δεν µπορεί να ασκεί ο ίδιος, έναντι των τρίτων, ελευθέριο
επάγγελµα δοθέντος ότι ο όρος «οικονοµική δραστηριότητα» πρέπει να ερµηνεύεται µε την ευρύτερη
δυνατή έννοια·
ότι, τηρουµένων των στόχων του παρόντος κανονισµού, πρέπει να παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα, τις
εταιρείες και τις άλλες νοµικές οντότητες όσο το δυνατό µεγαλύτερη δυνατότητα προσχώρησης στον
όµιλο· ότι, εν πάση περιπτώσει, ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή, σε εθνικό επίπεδο, των
νοµικών ή/και δεοντολογικών κανόνων που αφορούν τους όρους άσκησης µιας δραστηριότητας ή ενός
επαγγέλµατος·
ότι ο παρών κανονισµός δεν παρέχει αφ' εαυτού το δικαίωµα συµµετοχής σε όµιλο, ακόµα και όταν
πληρούνται οι προβλεπόµενες από αυτόν προϋποθέσεις·ότι η προβλεπόµενη στον παρόντα κανονισµό
δυνατότητα απαγόρευσης ή περιορισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, της συµµετοχής σε οµίλους
δεν θίγει τη νοµοθεσία των κρατών µελών που διέπει την άσκηση δραστηριοτήτων, η οποία δύναται να
προβλέπει άλλες απαγορεύσεις ή περιορισµούς ή και να ελέγχει ή επιβλέπει, µε κάθε άλλο τρόπο, τη
συµµετοχή σε ένα όµιλο ενός φυσικού προσώπου, εταιρείας ή άλλης νοµικής οντότητας ή οποιασδήποτε
κατηγορίας αυτών·
ότι, για να µπορέσει ο όµιλος να επιτύχει το σκοπό του, πρέπει να έχει αυτοτελή ικανότητα δικαίου και να
εκπροσωπείται έναντι τρίτων από ένα όργανο που θα διακρίνεται, από νοµική άποψη, από τα µέλη του·
ότι, για να εξασφαλίζεται η προστασία των τρίτων, απαιτείται να δίνεται ευρεία δηµοσιότητα στις πράξεις
του οµίλου και τα µέλη του να ευθύνονται απεριορίστως και αλληλεγγύως για τα χρέη του, στα οποία
περιλαµβάνονται και οι φορολογικές οφειλές και οι οφειλές προς οργανισµούς κοινωνικών ασφαλίσεων,
χωρίς ωστόσο η αρχή αυτή να θίγει την ευχέρεια αποκλεισµού ή περιορισµού, µε τη σύναψη ειδικής
σύµβασης µεταξύ του οµίλου και ενός τρίτου, της ευθύνης ενός ή περισσοτέρων µελών του για ένα
συγκεκριµένο χρέος·ότι, τα ζητήµατα σχετικά µε την κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων
και την ικανότητα των νοµικών προσώπων διέπονται από την εθνική νοµοθεσία·ότι πρέπει να ρυθµιστούν
οι ιδιαίτεροι λόγοι διάλυσης του οµίλου µε ταυτόχρονη παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία για την
εκκαθάριση και την περάτωσή της· ότι ο όµιλος υπόκειται στο εθνικό δίκαιο για τα θέµατα αφερεγγυότητας
και παύσης πληρωµών και ότι το δίκαιο αυτό µπορεί να προβλέπει και άλλους λόγους λύσης του οµίλου·
ότι, ο παρών κανονισµός ορίζει ότι τα κέρδη από τις δραστηριότητες του οµίλου φορολογούνται µόνο σε
επίπεδο των µελών· ότι κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η εθνική φορολογική νοµοθεσία, ιδίως, όσον αφορά
την κατανοµή των κερδών, τις φορολογικές διαδικασίες και όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι
εθνικές φορολογικές νοµοθεσίες·
ότι, στους τοµείς που δεν καλύπτει ο παρών κανονισµός, εφαρµόζονται οι διατάξεις του δικαίου των

κρατών µελών και του κοινοτικού δικαίου, παραδείγµατος χάρη όσον αφορά:
- τον τοµέα του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου,
- τον τοµέα του δικαίου του ανταγωνισµού,
- τον τοµέα του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας·
ότι ο όµιλος υπόκειται στις νοµοθετικές διατάξεις των κρατών µελών, σχετικά µε την άσκηση και τον
έλεγχο µιας δραστηριότητας · ότι, σε περίπτωση κατάχρησης ή καταστρατήγησης της νοµοθεσίας ενός
κράτους µέλους από έναν όµιλο ή τα µέλη του, το κράτος αυτό δικαιούται να επιβάλει τις δέουσες
κυρώσεις·
ότι, τα κράτη µέλη παραµένουν ελεύθερα να εφαρµόζουν ή να λαµβάνουν οποιοδήποτε νοµοθετικό,
κανονιστικό ή διοικητικό µέτρο, εφόσον δεν αντιβαίνει στο πεδίο εφαρµογής και τους στόχους του
παρόντος κανονισµού·
ότι ο παρών κανονισµός πρέπει να τεθεί σε ισχύ αµέσως ως προς όλα τα µέρη του· ότι, ωστόσο, η
εφαρµογή ορισµένων διατάξεων πρέπει να αναβληθεί, ώστε να δοθεί προηγουµένως στα κράτη µέλη η
ευκαιρία να δηµιουργήσουν τους απαραίτητους µηχανισµούς για την εγγραφή των οµίλων στα µητρώα
της επικράτειάς τους και για τη δηµοσιότητα των πράξεών τους· ότι από την ηµεροµηνία έναρξης
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού οι όµιλοι που έχουν συσταθεί µπορούν να λειτουργούν χωρίς
εδαφικούς περιορισµούς,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
1. Οι ευρωπαϊκοί όµιλοι οικονοµικού σκοπού συνιστώνται σύµφωνα µε τους όρους, τη διαδικασία και τα
αποτελέσµατα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.
Προς το σκοπό αυτό, τα πρόσωπα που προστίθενται να συστήσουν όµιλο πρέπει να συνάψουν σύµβαση
και να προβούν στην εγγραφή στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 6.
2. Ο όµιλος, εφόσον έχει συσταθεί σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, έχει την ικανότητα να είναι, ιδίω
ονόµατι, υποκείµενο πάσης φύσεως δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, να συνάπτει συµβάσεις ή να
επιχειρεί άλλες δικαιοπραξίες και να παρίσταται επί δικαστηρίου από την ηµέρα της εγγραφής του στο
µητρώο, που προβλέπεται στο άρθρο 6.
3. Τα κράτη µέλη ορίζουν εάν οι όµιλοι που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα τους δυνάµει του άρθρου 6
έχουν ή όχι νοµική προσωπικότητα.
Άρθρο 2
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, το δίκαιο που διέπει, αφενός, τη σύµβαση
σύστασης του οµίλου, µε εξαίρεση τα ζητήµατα που αφορούν την κατάσταση και την ικανότητα των
φυσικών προσώπων και την ικανότητα των νοµικών προσώπων, και, αφετέρου, την εσωτερική λειτουργία
του οµίλου είναι το εσωτερικό δίκαιο του κράτους της έδρας, η οποία καθορίζεται από τη σύµβαση
σύστασης του οµίλου.
2. Όταν ένα κράτος περιλαµβάνει περισσότερες από µια εδαφικές ενότητες, µε ιδιαίτερους η κάθε µια
κανόνες για τα θέµατα της παραγράφου 1, για τον καθορισµό του εφαρµοστέου δικαίου, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, κάθε εδαφική ενότητα θεωρείται ως ένα κράτος.
Άρθρο 3
1. Σκοπός του οµίλου είναι η διευκόλυνση ή ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας των µελών του,
καθώς και η βελτίωση ή η αύξηση των κερδών από τη δραστηριότητα αυτή και όχι η πραγµατοποίηση
δικών του κερδών. Η δραστηριότητά του πρέπει να συνδέεται µε την οικονοµική δραστηριότητα των
µελών του και να έχει µόνο επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση µε αυτή.
2. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στον όµιλο·
α) να διευθύνει ή να ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, τις κατ' ιδίαν δραστηριότητες των µελών του ή άλλης
επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά τα θέµατα προσωπικού, χρηµατοδότησης και επενδύσεων·
β) να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα και µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µετοχές ή µερίδια, οποιασδήποτε µορφής,
µιας εταιρείας µέλους· η κατοχή µεριδίων ή µετοχών άλλης επιχείρησης είναι δυνατή µόνο στο µέτρο που
απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού του οµίλου και εφόσον τα εν λόγω µερίδια ή µετοχές κατέχονται
για λογαριασµό των µελών του·
γ) να απασχολεί περισσότερους από πεντακόσιους µισθωτούς·
δ) να χρησιµοποιείται από µία εταιρεία για τη χορήγηση δανείων σε διοικητικό στέλεχος εταιρείας ή σε
οποιοδήποτε πρόσωπο συνδεδεµένο µε αυτό, όταν παρόµοια δάνεια υπόκεινται σε περιορισµούς ή
έλεγχο βάσει του εταιρικού δικαίου των κρατών µελών· επίσης, ένας όµιλος δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται για µεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου µεταξύ εταιρείας και διοικητικού στελέχους, ή
οποιουδήποτε προσώπου συνδεδεµένου µε αυτό, παρά µόνο εφόσον το επιτρέπει το εταιρικό δίκαιο των
κρατών µελών. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, ο όρος « δάνειο» καλύπτει οποιαδήποτε
συναλλαγή µε ανάλογο αποτέλεσµα· το περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο·
ε) να είνα µέλος άλλου ευρωπαϊκού οµίλου οικονοµικού σκοπού.
Άρθρο 4
1. Μέλη οµίλου µπορούν να είναι µόνο:
α) οι εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης για την ίδρυση της

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, καθώς και οι άλλες νοµικές οντότητες δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους και των οποίων η καταστατική ή νόµιµη
έδρα και η κεντρική διοίκηση βρίσκονται στην Κοινότητα· εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους
µέλους, µία εταιρεία ή άλλη νοµική οντότητα δεν υποχρεούται να έχει καταστατική ή νόµιµη έδρα, τότε
αρκεί να βρίσκεται εντός της Κοινότητας η κεντρική διοίκηση αυτής της εταιρείας ή άλλης νοµικής
οντότητας·
β) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν βιοµηχανική, εµπορική, βιοτεχνική ή γεωργική δραστηριότητα ή
δραστηριότητα ελευθερίου επαγγέλµατος ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες εντός της Κοινότητας.
2. Ο όµιλος πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από:
α) δύο εταιρείες ή άλλες νοµικές οντότητες, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που να έχουν την
κεντρική τους διοίκηση σε διαφορετικά κράτη µέλη·
β) δύο φυσικά πρόσωπα, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που να ασκούν τις δραστηριότητές τους
κατά κύριο λόγο στο έδαφος διαφορετικών κρατών µελών·
γ) κατά την έννοια της παραγράφου 1, µία εταιρεία ή άλλη νοµική οντότητα και ένα φυσικό πρόσωπο από
τα οποία, η µεν πρώτη να έχει την κεντρική της διοίκηση σε κάποιο κράτος µέλος, το δε δεύτερο να ασκεί
τις δραστηριότητές του, κατά κύριο λόγο, σε διαφορετικό κράτος µέλος.
3. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι όµιλος εγγεγραµµένος στο µητρώο του, σύµφωνα µε το
άρθρο 6, δεν µπορεί να έχει περισσότερα από είκοσι µέλη. Για το σκοπό αυτό, το εν λόγω κράτος µέλος
µπορεί να προβλέπει ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του, κάθε µέλος νοµικής οντότητας, εκτός από
εγγεγραµµένη σε µητρώο εταιρεία, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του, θεωρείται
ξεχωριστό µέρος του οµίλου.
4. Κάθε κράτος µέλος δύναται να απαγορεύει ή να περιορίζει, για λόγους που αφορούν το δηµόσιο
συµφέρον του, τη συµµετοχή ορισµένων κατηγοριών φυσικών προσώπων, εταιρειών ή άλλων νοµικών
οντοτήτων σε κάθε όµιλο.
Άρθρο 5
Στη σύµβαση του οµίλου πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
α) η επωνυµία του οµίλου και, πριν ή µετά από αυτή, οι λέξεις «Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού
Σκοπού» ή τα αρχικά «ΕΟΟΣ», εκτός εάν οι λέξεις αυτές ή τα αρχικά περιέχονται ήδη στην επωνυµία·
β) η έδρα του οµίλου·
γ) ο σκοπός σύστασης του οµίλου·
δ) το όνοµα, η εταιρική επωνυµία, η νοµική µορφή, η κατοικία ή η εταιρική έδρα και, ενδεχοµένως, ο
αριθµός και ο τρόπος εγγραφής στα µητρώα καθενός από τα µέλη του οµίλου·
ε) η διάρκεια του οµίλου, όταν δεν είναι αόριστη.
Άρθρο 6
Ο όµιλος εγγράφεται, στο κράτος της έδρας, στο µητρώο που ορίζεται βάσει του άρθρου 39 παράγραφος
1.
Άρθρο 7
Η σύµβαση του οµίλου καταχωρείται στο µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 6.
Στο µητρώο αυτό πρέπει, επίσης, να καταχωρούνται οι ακόλουθες πράξεις και ενδείξεις: α) κάθε
τροποποίηση της σύµβασης του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε µεταβολής στη σύνθεση του
οµίλου·
β) η δηµιουργία και η κατάργηση οποιουδήποτε καταστήµατος του οµίλου·
γ) η δικαστική απόφαση που διαπιστώνει ή κηρύσσει την ακυρότητα του οµίλου, σύµφωνα µε το άρθρο
15·
δ) ο διορισµός του ή των διαχειριστών του οµίλου, το όνοµά τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
ταυτότητας απαιτεί το δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο τηρείται το µητρώο, το εάν µπορούν να
ενεργούν καθένας χωριστά ή οφείλουν να ενεργούν από κοινού καθώς και η παύση των καθηκόντων
τους·
ε) οποιαδήποτε µεταβίβαση, από ένα µέλος, όλου ή µέρους του µεριδίου συµµετοχής του στον όµιλο,
σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1·
στ) η απόφαση των µελών µε την οποία απαγγέλλεται ή διαπιστώνεται η λύση του οµίλου, σύµφωνα µε
το άρθρο 31, ή η δικαστική απόφαση που απαγγέλλει τη λύση αυτή, σύµφωνα µε τα άρθρα 31 ή 32·
ζ) ο διορισµός του ή των εκκαθαριστών του οµίλου που προβλέπονται από το άρθρο 35, το όνοµά τους
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτότητας απαιτεί το δίκαιο του κράτους µέλους όπου τηρείται το µητρώο
καθώς και η παύση από τα καθήκοντά τους ·
η) η περάτωση της εκκαθάρισης του οµίλου που προβλέπεται από το άρθρο 35 παράγραφος 2·
θ) το προβλεπόµενο στο άρθρο 14 παράγραφος 1 σχέδιο µεταφοράς της έδρας·
ι) η ρήτρα για την απαλλαγή ενός νέου µέλους από την υποχρέωση εξόφλησης των χρεών που
δηµιουργήθηκαν πριν την είσοδό του, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παράγραφος 2.
Άρθρο 8
Στο δελτίο που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1, πρέπει να δηµοσιεύονται υποχρεωτικά και
σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω άρθρου:

α) τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει, βάσει της παραγράφου 5, η σύµβαση του οµίλου
καθώς και οι τροποποιήσεις τους·
β) ο αριθµός µητρώου, η ηµεροµηνία και ο τόπος εγγραφής του οµίλου στο µητρώο αυτό καθώς και η
διαγραφή του από αυτό·
γ) οι πράξεις και οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 σηµεία β) µέχρι ι).
Τα αναφερόµενα στα σηµεία α) και β) στοιχεία, πρέπει να δηµοσιεύονται σε πλήρη µορφή. Οι πράξεις και
ενδείξεις που αναφέρονται στο σηµείο γ) µπορούν να δηµοσιεύονται είτε σε πλήρη µορφή, είτε µε µορφή
αποσπάσµατος, είτε να γίνεται απλώς µνεία της καταχώρησής τους στο µητρώο, ανάλογα µε την
εφαρµοζόµενη εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 9
1. Ο όµιλος µπορεί να αντιτάσσει κατά των τρίτων, µε τις προϋποθέσεις που θέτει το εφαρµοζόµενο
εθνικό δίκαιο, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5 και 7 της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των
εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των
συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων, µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες (1), τις
πράξεις και ενδείξεις που πρέπει να δηµοσιεύονται δυνάµει του παρόντος κανονισµού.
2. Εάν έχουν γίνει πράξεις επ' ονόµατι ενός οµίλου που δεν έχει ακόµα εγγραφεί στη µητρώα σύµφωνα µε
το άρθρο 6 και εάν ο όµιλος αυτός δεν αναλαµβάνει µετά την εγγραφή του τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις πράξεις αυτές, ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως τα φυσικά πρόσωπα, οι
εταιρείες, ή οι άλλες νοµικές οντότητες που τις διενήργησαν.
Άρθρο 10
Κάθε κατάστηµα του οµίλου, που βρίσκεται σε ένα κράτος µέλος εκτός από το κράτος της έδρας,
εγγράφεται στα µητρώα του εν λόγω κράτους. Προς το σκοπό αυτό, ο όµιλος καταθέτει, στο µητρώο
αυτού του κράτους, αντίγραφα των εγγράφων των οποίων η καταχώρηση στο µητρώο του κράτους
µέλους της έδρας είναι υποχρεωτική, συνοδευόµενα, εφόσον απαιτείται, από µετάφραση σύµφωνη µε το
συνήθη τρόπο καταχώρησης των εγγράφων στο µητρώο εγγραφής του καταστήµατος.
Άρθρο 11
Η σύσταση του οµίλου και η περάτωση της εκκαθάρισής του, µετά τη δηµοσίευσή τους στο δελτίο που
αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων·
η δηµοσίευση πρέπει να περιλαµβάνει τον αριθµό, την ηµεροµηνία και τον τόπο της εγγραφής του οµίλου
στο µητρώο, καθώς και την ηµεροµηνία και τον τόπο της δηµοσίευσης στο δελτίο και τον τίτλο του
δελτίου.
Άρθρο 12
Η έδρα που αναφέρεται στη σύµβαση σύστασης του οµίλου πρέπει να βρίσκεται στο έδαφος της
Κοινότητας.
Ως έδρα πρέπει να ορίζεται:
α) είτε ο τόπος όπου ευρίσκεται η κεντρική διοίκηση του οµίλου ·
β) είτε ο τόπος όπου ένα από τα µέλη του οµίλου έχει την κεντρική του διοίκηση ή, εάν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, ασκεί κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητά του υπό την προϋπόθεση ότι και ο όµιλος
ασκεί στον τόπο αυτό πραγµατική δραστηριότητα.
Άρθρο 13
Επιτρέπεται η µεταφορά της έδρας του οµίλου στο εσωτερικό της Κοινότητας.
Όταν η µεταφορά αυτή δεν συνεπάγεται µεταβολή του δικαίου που εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 2,
η απόφαση για τη µεταφορά λαµβάνεται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στη σύµβαση του
οµίλου.
Άρθρο 14
1. Όταν η µεταφορά της έδρας συνεπάγεται µεταβολή του δικαίου που εφαρµόζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 2, πρέπει να συντάσσεται σχέδιο µεταφοράς που κατατίθεται και δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8.
Η απόφαση για τη µεταφορά δεν µπορεί να ληφθεί πριν από την παρέλευση δύο µηνών από τη
δηµοσίευση του εν λόγω σχεδίου, πρέπει δε να λαµβάνεται µε οµοφωνία των µελών του οµίλου. Η
µεταφορά παράγει αποτελέσµατα την ηµεροµηνία εγγραφής του οµίλου, σύµφωνα µε το άρθρο 6, στο
µητρώο της νέας έδρας. Η εγγραφή πραγµατοποιείται µόνον εφόσον προσκοµιστεί απόδειξη για τη
δηµοσίευση του σχεδίου µεταφοράς της έδρας.
2. Η διαγραφή του οµίλου από το µητρώο της προηγούµενης έδρας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνον
εφόσον αποδεικνύεται η εγγραφή του στο µητρώο της νέας έδρας.
3. Από τη δηµοσίευση της νέας εγγραφής του οµίλου, η νέα έδρα µπορεί να αντιταχθεί έναντι των τρίτων,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1· ωστόσο, επί όσο διάστηµα δεν
έχει δηµοσιευθεί η διαγραφή του οµίλου από το µητρώο της παλαιάς έδρας οι τρίτοι µπορούν να
εξακολουθήσουν να επικαλούνται την παλαιά έδρα, εκτός εάν ο όµιλος αποδείξει ότι οι τρίτοι εγνώριζαν τη
νέα έδρα.

4. Η νοµοθεσία ενός κράτους µέλους µπορεί να προβλέπει, όσον αφορά τους οµίλους που είναι
εγγεγραµµένοι σ' αυτό το κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 6, ότι η µεταφορά της έδρας, η οποία θα
επέφερε µεταβολή του εφαρµοζόµενου δικαιόυ, δεν ισχύει εάν, µέσα στη δίµηνη προθεσµία που
προβλέπεται στην παράγραφο 1, µια αρµόδια αρχή του εν λόγω κράτους αντιταχθεί στη µεταφορά αυτή.
Η εν λόγω αρχή µπορεί να αντιτάσσεται µόνο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και πρέπει να
καθίσταται δυνατή η προσφυγή σε δικαστική αρχή.
Άρθρο 15
1. Όταν το δίκαιο που διέπει τον όµιλο βάσει του άρθρου 2, προβλέπει την ακυρότητα του οµίλου, η
ακυρότητα αυτή πρέπει να διαπιστωθεί ή να απαγγελθεί µε δικαστική απόφαση. Όταν όµως είναι δυνατή
η διευθέτηση της κατάστασης του οµίλου, το επιλαµβανόµενο δικαστήριο πρέπει να τάξει προθεσµία για
τη διευθέτηση αυτή.
2. Η ακυρότητα του οµίλου συνεπάγεται την εκκαθάρισή του σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 35.
3. Η απόφαση που διαπιστώνει ή απαγγέλλει την ακυρότητα του οµίλου αντιτάσσεται έναντι των τρίτων
κατά τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.
Η εν λόγω απόφαση δεν θίγει καθ' εαυτή το κύρος των υποχρεώσεων που βαρύνουν είτε τον όµιλο είτε
άλλους αυτού και έχουν γεννηθεί πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία η απόφαση µπορεί ν'
αντιταχθεί έναντι των τρίτων, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Άρθρο 16
1. Όργανα του οµίλου είναι τα µέλη του που ενεργούν συλλογικά και ο ή οι διαχειριστές.
Η σύµβαση του οµίλου, µπορεί να προβλέπει και άλλα όργανα· στην περίπτωση αυτή, η σύµβαση
προσδιορίζει και τις εξουσίες τους.
2. Τα µέλη του οµίλου, ενεργώντας συλλογικά, δύνανται να λαµβάνουν οποιαδήποτε απόφαση για την
πραγµατοποίηση του σκοπού του οµίλου.
Άρθρο 17
1. Κάθε µέλος διαθέτει µια ψήφο. Είναι όµως δυνατό να απονέµονται, µε τη σύµβαση του οµίλου,
περισσότερες ψήφοι σε ορισµένα µέλη υπό τον όρο ότι κανένα µέλος δεν θα έχει την πλειοψηφία.
2. Οι αποφάσεις των µελών λαµβάνονται υποχρεωτικά µε οµοφωνία όταν αφορούν:
α) τροποποίηση του σκοπού του οµίλου·
β) µεταβολή του αριθµού των ψήφων που απονέµονται σε κάθε µέλος·
γ) τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη λήψη απόφασης·
δ) παράταση της οριζόµενης από τη σύµβαση διάρκειας του οµίλου ·
ε) µεταβολή του ποσοστού συµµετοχής καθενός από τα µέλη ή ορισµένων από αυτά στη χρηµατοδότηση
του οµίλου·
στ) τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης ενός µέλους, εκτός εάν η σύµβαση του οµίλου
προβλέπει διαφορετικά·
ζ) οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης του οµίλου, που δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα
παράγραφο, εκτός εάν η εν λόγω σύµβαση προβλέπει διαφορετικά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες ο παρών κανονισµός δεν απαιτεί οµοφωνία για τη λήψη
απόφασης, η σύµβαση του οµίλου µπορεί να καθορίζει τις προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας που
θα τηρούνται κατά τη λήψη ορισµένων ή όλων των αποφάσεων. Εάν η σύµβαση δεν ρυθµίζει το θέµα, οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε οµοφωνία.
4. Με πρωτοβουλία ενός διαχειριστή ή ύστερα από αίτηση µέλους, ο ή οι διαχειριστές οφείλουν να
οργανώνουν διαβουλεύσεις των µελών, προκειµένου να λάβουν τα µέλη αυτά απόφαση.
Άρθρο 18
Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να ενηµερώνεται από τους διαχειριστές σχετικά µε τις υποθέσεις του οµίλου
και να λαµβάνει γνώση των σχετικών βιβλίων και εγγράφων.
Άρθρο 19
1. Τη διαχείριση του οµίλου ασκούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που διορίζονται µε την ίδια τη
σύµβαση του οµίλου ή µε απόφαση των µελών του.
∆εν επιτρέπεται να είναι διαχειριστές του οµίλου τα πρόσωπα τα οποία:
- σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο σε αυτά δίκαιο, ή
- σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο του κράτους της έδρας του οµίλου, ή
- ύστερα από δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί σε κράτος µέλος,
δεν δικαιούνται να συµµετέχουν στο διοικητικό όργανο ή στο όργανο διεύθυνσης µιας εταιρείας, δεν
δικαιούνται να είναι διαχειριστές µιας επιχείρησης, ή δεν δικαιούνται να ενεργούν υπό την ιδιότητα
διαχειριστού ενός ευρωπαϊκού οµίλου οικονοµικού σκοπού.
2. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει για τους οµίλους που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του,
σύµφωνα µε το άρθρο 6, ότι ένα νοµικό πρόσωπο µπορεί να είναι διαχειριστής υπό την προϋπόθεση ότι
ορίζει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους του, για τα οποία πρέπει να
καταχωρούνται οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 σηµείο δ).
Όταν ένα κράτος µέλος κάνει χρήση αυτής της ευχέρειας, πρέπει να προβλέπει ότι αυτός ή αυτοί οι

αντιπρόσωποι υπέχουν την ίδια ευθύνη σαν να ήταν οι ίδιοι διαχειριστές του οµίλου.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ισχύουν και για τους αντιπροσώπους αυτούς.
3. Οι προϋποθέσεις διορισµού και ανάκλησης του ή των διαχειριστών, καθώς και οι εξουσίες τους
ορίζονται στη σύµβαση του οµίλου· εάν η σύµβαση δεν περιέχει σχετική ρύθµιση, ορίζονται µε οµόφωνη
απόφαση των µελών.
Άρθρο 20
1. Τον όµιλο εκπροσωπεί, έναντι τρίτων µόνο, ο διαχειριστής ή, εάν είναι περισσότεροι, ο καθένας από
τους διαχειριστές.
Κάθε διαχειριστής, που ενεργεί επ'ονόµατι του οµίλου, δεσµεύει τον όµιλο έναντι των τρίτων και αν ακόµη
οι πράξεις του δεν εµπίπτουν στο σκοπό του οµίλου, εκτός εάν ο όµιλος αποδείξει ότι, λαµβανοµένων
υπόψη των περιστάσεων, ο τρίτος εγνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η πράξη υπερβαίνει τα όρια του
σκοπού του οµίλου· µόνη η δηµοσίευση της ένδειξης που αναφέρεται στο άρθρο 5 σηµείο γ) σε καµία
περίπτωση δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη.
Έναντι των τρίτων δεν µπορεί να αντιταχθεί κανένας περιορισµός των εξουσιών του διαχειριστή ή των
διαχειριστών, προβλεπόµενος από τη σύµβαση ή από απόφαση των µελών, έστω και εάν έχει
δηµοσιευθεί.
2. Η σύµβαση του οµίλου µπορεί να προβλέπει ότι ο όµιλος δεσµεύεται µόνο όταν δύο ή περισσότεροι
διαχειριστές ενεργούν από κοινού. Η ρήτρα αυτή αντιτάσσεται κατά των τρίτων, κατά τους όρους του
άρθρου 9 παράγραφος 1, µόνο εάν έχει δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 8.
Άρθρο 21
1. Τα κέρδη που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του οµίλου θεωρούνται κέρδη των µελών και
κατανέµονται µεταξύ τους κατά την αναλογία που προβλέπεται στη σύµβαση του οµίλου ή, εάν δεν
υπάρχει σχετική ρύθµιση, κατ' ισοµοιρία.
2. Τα µέλη του οµίλου συνεισφέρουν στην κάλυψη του ποσού κατά το οποίο τα έξοδα υπερβαίνουν τα
έσοδα, κατά την αναλογία που προβλέπεται στη σύµβαση του οµίλου, εάν δεν υπάρχει σχετική ρύθµιση,
κατ' ισοµοιρία.
Άρθρο 22
1. Κάθε µέλος του οµίλου δικαιούται να εκχωρεί το µερίδιο συµµετοχής του ή ένα τµήµα του είτε σε άλλο
µέλος, είτε σε τρίτον· η εκχώρηση υπόκειται στην οµόφωνη έγκριση των λοιπών µελών.
2. Ένα µέλος του οµίλου δικαιούται να συστήσει ασφάλεια µε αντικείµενο τη συµµετοχή του στον όµιλο
µόνον εάν δοθεί, προηγουµένως, σχετική άδεια µε οµόφωνη απόφαση των υπόλοιπων µελών, εκτός εάν
υπάρχει αντίθετη διάταξη στη σύµβαση του οµίλου. Ο δικαιούχος της ασφάλειας σε καµιά περίπτωση δεν
µπορεί να γίνει µέλος του οµίλου µέσω της ασφάλειας αυτής.
Άρθρο 23
Ο όµιλος δεν δικαιούται να απευθύνεται προς το κοινό για την προσέλκυση αποταµιεύσεων. Άρθρο 24
1. Τα µέλη του οµίλου ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως για τα πάσης φύσεως χρέη του. Το
εθνικό δίκαιο ορίζει τις συνέπειες της ευθύνης αυτής.
2. Μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης του οµίλου, οι δανειστές του δεν µπορούν να επιδιώξουν την
πληρωµή χρεών από ένα µέλος, κατά τους όρους της παραγράφου 1, παρά µόνον εάν έχουν στραφεί,
προηγουµένως, κατά του οµίλου και δεν έχουν ικανοποιηθεί µέσα σε εύλογη προθεσµία.
Άρθρο 25
Στις επιστολές, παραγγελίες και παρόµοια έγγραφα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η ονοµασία του οµίλου και, πριν ή µετά απ' αυτή, οι λέξεις «Ευρωπαϊκός Όµιλος Οικονοµικού
Σκοπού», ή τα αρχικά «ΕΟΟΣ», εκτός εάν οι εν λόγω λέξεις ή τα εν λόγω αρχικά περιέχονται ήδη στην
ονοµασία·
β) ο τόπος στον οποίο τηρείται το, κατά το άρθρο 6, µητρώο όπου είναι εγγεγραµµένος ο όµιλος, καθώς
και ο αριθµός εγγραφής του οµίλου στο µητρώο αυτό·
γ) η διεύθυνση της έδρας του οµίλου.
δ) ενδεχοµένως, η ένδειξη ότι οι διαχειριστές οφείλουν να ενεργούν από κοινού·
ε) ενδεχοµένως η ένδειξη ότι ο όµιλος είναι υπό εκκαθάριση, σύµφωνα µε τα άρθρα 15, 31, 32 ή 36.
Κάθε κατάστηµα του οµίλου, εφόσον είναι εγγεγραµµένο σύµφωνα µε το άρθρο 10, πρέπει να αναγράφει
τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία τα σχετικά µε τη δική του εγγραφή, στα προβλεπόµενα στο
πρώτο εδάφιο έγγραφα που προκύπτουν από αυτό.
Άρθρο 26
1. Η απόφαση για την είσοδο νέων µελών λαµβάνεται οµόφωνα από τα µέλη του οµίλου.
2. Κάθε νέο µέλος ευθύνεται, κατά τους όρους του άρθρου 24, για τα χρέη του οµίλου, ακόµη και γι' αυτά
που απορρέουν από τη δραστηριότητα του οµίλου, πριν από την είσοδο του νέου µέλους.
Μπορεί εν τούτοις να απαλλαγεί, µε µια ρήτρα στη σύµβαση του οµίλου ή στην πράξη εισόδου, από την
υποχρέωση εξόφλησης χρεών που δηµιουργήθηκαν, πριν την είσοδό του. Η ρήτρα αυτή µπορεί να
αντιταχθεί έναντι τρίτων, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, µόνον
εάν έχει δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
Άρθρο 27

1. Η παραίτηση µέλους του οµίλου είναι δυνατή κατά τους όρους που προβλέπει η σύµβαση του οµίλου,
ή, ελλείψει σχετικής ρύθµισης, εφόσον συµφωνήσουν όλα τα άλλα µέλη.
Κάθε µέλος του οµίλου µπορεί, εξάλλου, να παραιτηθεί για σπουδαίο λόγο.
2. Κάθε µέλος του οµίλου είναι δυνατό να αποκλειστεί από τον όµιλο για τους λόγους που απαριθµούνται
στη σύµβαση του οµίλου, οπωσδήποτε δε, όταν παραβαίνει σοβαρά τις υποχρεώσεις του ή προκαλεί ή
απειλεί να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας του οµίλου.
Ο αποκλεισµός αυτός µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε δικαστική απόφαση, Ύστερα από κοινή
αίτηση της πλειοψηφίας των λοιπών µελών, εκτός εάν η σύµβαση του οµίλου προβλέπει διαφορετικά.
Άρθρο 28
1. Η ιδιότητα του µέλους του οµίλου απόλλυται µε το θάνατο του µέλους ή όταν παύσει να πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1.
Επιπλεον, ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει, για τις ανάγκες της νοµοθεσίας του περί εκκαθάρισης,
λύσης, αφερεγγυότητας ή παύσης πληρωµών, ότι η ιδιότητα του µέλους απόλλυται κατά το χρόνο που
καθορίζει η εν λόγω νοµοθεσία.
2. Σε περίπτωση θανάτου ενός φυσικού προσώπου, µέλους του οµίλου, η θέση του στον όµιλο µπορεί να
καταληφθεί µόνο υπό τους όρους που προβλέπει η σύµβαση του οµίλου ή ελλείψει σχετικής ρύθµισης, µε
οµόφωνη συµφωνία των εναποµενόντων µελών.
Άρθρο 29
Μόλις ένα µέλος πάψει να αποτελεί µέλος του οµίλου, ο ή οι διαχειριστές πρέπει να κοινοποιήσουν την
κατάσταση αυτή στα υπόλοιπα µέλη· πρέπει, επίσης, να προβούν στην εκπλήρωση των σχετικών
υποχρεώσεων των άρθρων 7 και 8. Εξάλλου, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να προβαίνει στην τήρηση
αυτών των υποχρεώσεων.
Άρθρο 30
Ελλείψει αντίθετης ρύθµισης στη σύµβαση του οµίλου και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που έχει
αποκτήσει ένα πρόσωπο δυνάµει του άρθρου 22 παράγραφος 1 ή του άρθρου 28 παράγραφος 2, όταν
ένα µέλος του οµίλου πάψει να είναι µέλος του, ο όµιλος εξακολουθεί να υφίσταται µεταξύ των
υπολοίπων µελών, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται απο τη σύµβαση του οµίλου ή
καθορίζονται µε οµόφωνη απόφαση των εν λόγω µελών.
Άρθρο 31
1. Ο όµιλος µπορεί να λυθεί µε απόφαση των µελών του µε την οποία κηρύσσεται η λύση αυτή. Η
απόφαση αυτή λαµβάνεται µε οµοφωνία, εκτός εάν η σύµβαση του οµίλου ορίζει διαφορετικά. 2. Ο όµιλος
πρέπει να λύεται µε απόφαση των µελών του:
α) που διαπιστώνει ότι παρήλθε η διάρκεια που ορίζεται στη σύµβαση του οµίλου ή ότι επήλθε
οποιοσδήποτε άλλος λόγος λύσης του, που προβλέπεται στη σύµβαση αυτή, ή
β) που διαπιστώνει ότι έχει πραγµατοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο έχει συσταθεί ο όµιλος, ή ότι
κατέστη ανέφικτος.
Εάν, τρεις µήνες µετά την επέλευση µιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο,
δεν έχει ληφθεί απόφαση για τη λύση του οµίλου, οποιοδήποτε µέλος µπορεί να ζητήσει από το
δικαστήριο να απαγγείλει τη λύση αυτή.
3. Ο όµιλος µπορεί, επίσης, να διαλύεται µε απόφαση των µελών του ή του εναποµένοντος µέλους, όταν
δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2.
4. Μετά τη λύση του οµίλου µε απόφαση των µελών του, ο ή οι διαχειριστές πρέπει να προβούν στην
εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των άρθρων 7 και 8. Εξάλλου, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να
προβαίνει στην τήρηση αυτών των υποχρεώσεων.
Άρθρο 32
1. Ύστερα από αίτηση οιουδήποτε ενδιαφεροµένου ή αρµόδιας αρχής, το δικαστήριο οφείλει να κηρύξει
τη διάλυση του οµίλου σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 3, 12 ή άρθρου 31 παράγραφος 3, εκτός
εάν είναι δυνατή η διευθέτηση της κατάστασης του οµίλου και επέλθει πριν ληφθεί απόφαση επί της
ουσίας.
2. Ύστερα από αίτηση µέλους, το δικαστήριο µπορεί να απαγγείλει τη διάλυση του οµίλου για σπουδαίο
λόγο.
3. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι το δικαστήριο µπορεί, µετά από αίτηση αρµόδιας αρχής, να
κηρύξει τη διάλυση ενός οµίλου, που έχει την έδρα του στο κράτος στο οποίο υπάγεται η αρχή αυτή, σε
όλες τις περιπτώσεις που η δραστηριότητα του οµίλου αντιβαίνει στο δηµόσιο συµφέρον αυτού του
κράτους, εφόσον η νοµοθεσία του προβλέπει αυτή τη δυνατότητα για τις εταιρείες ή τις άλλες νοµικές
οντότητες που υπάγονται στη νοµοθεσία αυτή.
Άρθρο 33
Εάν ένα µέλος αποχωρήσει από τον όµιλο για αιτία άλλη από την εκχώρηση των δικαιωµάτων του,
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 22 παράγραφος 1, η αξία των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών
του αποτιµάται βάσει της περιουσίας που διαθέτει ο όµιλος τη στιγµή της αποχώρησης του µέλους.
Η εκ των προτέρων κατ' αποκοπή εκτίµηση της αξίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του
αποχωρούντος µέλους απαγορεύεται.

Άρθρο 34
Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 παράγραφος 1, κάθε µέλος που παύει να είναι µέλος του οµίλου,
εξακολουθεί να υπέχει ευθύνη, υπό τους όρους του άρθρου 24, για τα χρέη που απορρέουν από τη
δραστηριότητα του οµίλου, πριν από την απώλεια της ιδιότητάς του ως µέλους.
Άρθρο 35
1. Η διάλυση του οµίλου συνεπάγεται την εκκαθάρισή του.
2. Η εκκαθάριση του οµίλου και η περάτωσή της διέπονται από το εθνικό δίκαιο.
3. Η κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 ικανότητα του οµίλου εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι την περάτωση
της εκκαθάρισης.
4. Ο ή οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των άρθρων 7 και 8.
Άρθρο 36
Οι ευρωπαϊκοί όµιλοι οικονοµικού σκοπού υπόκεινται στις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπουν την
αφερεγγυότητα και την παύση πληρωµών. Η έναρξη διαδικασίας κατά του οµίλου, λόγω αφερεγγυότητάς
του ή παύσης πληρωµών, δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την έναρξη ίδιας διαδικασίας κατά των µελών του
οµίλου αυτού.
Άρθρο 37
1. Στην περίπτωση που, στο εφαρµοζόµενο εθνικό δίκαιο προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία,
εφαρµόζεται, όσον αφορά τις αγωγές κατά µέλους για χρέη που απορρέουν από τη δραστηριότητα του
οµίλου, πριν από την απώλεια της ιδιότητάς του ως µέλους, πενταετής προθεσµία παραγραφής η οποία
υπολογίζεται από τη δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 8, της εξόδου του µέλους από τον όµιλο.
2. Στην περίπτωση που, στο εφαρµοζόµενο εθνικό δίκαιο προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία,
εφαρµόζεται, όσον αφορά τις αγωγές κατά ενός µέλους του οµίλου για τα χρέη που απορρέουν από τη
δραστηριότητα του οµίλου αυτού, πενταετής προθεσµία παραγραφής η οποία υπολογίζεται από τη
δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 8, της περάτωσης της εκκαθάρισης του οµίλου.
Άρθρο 38
Εφόσον ο όµιλος ασκεί δραστηριότητα σε ένα κράτος µέλος, κατά παράβαση του δηµοσίου συµφέροντος
αυτού του κράτους, µια αρµόδια αρχή του εν λόγω κράτους µπορεί να απαγορεύσει τη δραστηριότητα
αυτή. Κατά της απόφασης της αρµόδιας αρχής πρέπει να είναι δυνατή προσφυγή σε δικαστική αρχή.
Άρθρο 39
1. Τα κράτη µέλη ορίζουν το ή τα µητρώα στα οποία πρέπει να γίνεται, η κατά τα άρθρα 6 και 10,
εγγραφή και θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν την εγγραφή αυτή. Καθορίζουν, επίσης, τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η καταχώρηση των εγγράφων που αναφέρονται στα
άρθρα 7 και 10. Εξασφαλίζουν τη δηµοσίευση των, κατά το άρθρο 8, πράξεων και ενδείξεων στο οικείο
επίσηµο δελτίο του κράτους µέλους, στο οποίο εδρεύει ο όµιλος και, ενδεχοµένως, προβλέπουν τους
τρόπους δηµοσίευσης των πράξεων και ενδείξεων που προβλέπει το άρθρο 8 στοιχείο γ).
Επίσης, τα κράτη µεριµνούν,ώστε ο κάθε ενδιαφερόµενος να µπορεί να λαµβάνει γνώση στο µητρώο του
άρθρου 6 ή, ενδεχοµένως, του άρθρου 10, των εγγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 7, καθώς, και να
λαµβάνει, ακόµα και ταχυδροµικώς, πλήρες αντίγραφο ή απόσπασµα.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν την πληρωµή των εξόδων που προκύπτουν από τις πράξεις
που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια· τα έξοδα αυτά δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις διοικητικές
δαπάνες.
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν,ώστε, οι ενδείξεις, που πρεπει να δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δυνάµει του άρθρου 11, να ανακοινώνονται στο Γραφείο Επισήµων
∆ηµοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µέσα στον µήνα που ακολουθεί τη δηµοσίευση στο επίσηµο
δελτίο που αναφέρει η παράγραφος 1.
3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κατάλληλες κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων των άρθων 7, 8 και 10,
σχετικά µε τη δηµοσιότητα και παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25.
Άρθρο 40
Για τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του οµίλου φορολογούνται µόνο τα µέλη του.
Άρθρο 41
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα που απαιτούνται, δυνάµει του άρθρου 39, πριν από την 1η Ιουλίου
1989 και τα κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή.
2. Τα κράτη ανακοινώνουν, προς ενηµέρωση, στην Επιτροπή τις κατηγορίες φυσικών προσώπων,
εταιρειών και άλλων νοµικών οντοτήτων των οποίων απαγορεύεται η συµµετοχή σε όµιλο, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 παράγραφος 4. Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη.
Άρθρο 42
1. Αµέσως µετά την έκδοση του κανονισµού συνιστάται, στα πλαίσια της Επιτροπής, επιτροπή
συνεννόησης, έργο της οποίας είναι:
α) να διευκολύνει, µε την επιφύλαξη των άρθρων 169 και 170 της συνθήκης, την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού µέσω περιοδικών συνεννοήσεων ιδίως, όσον αφορά τα πρακτικά προβλήµατα εφαρµογής
του·
β) να συµβουλεύει, αν απαιτείται, την Επιτροπή σχετικά µε συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις του παρόντος

κανονισµού.
2. Η επιτροπή συνεννόησης απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών µελών, καθώς και από
εκπροσώπους της Επιτροπής. Την προεδρία ασκεί εκπρόσωπος της Επιτροπής. Η γραµµατεία
εξασφαλίζεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
3. Την επιτροπή συνεννόησης συγκαλεί ο πρόεδρός της, είτε µε δική του πρωτοβουλία, είτε, ύστερα από
αίτηση, ενός των µελών της.
Άρθρο 43
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 1989, εκτός από τα άρθρα 39, 41 και 42 που
εφαρµόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 1985.
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