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3.6.2015 A8-0158/11 

Pakeitimas  11 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 
Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 
Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/12 

Pakeitimas  12 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 
Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 
Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2007/36/ES 
3f straipsnio 1–3 dalys 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Pakeitimas  13 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 
Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 
Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2007/36/ES 
3f straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s leidžia tarpininkams 
įkainoti pagal šį skyrių teiktiną paslaugą 
arba taikyti jos įkainius. Tarpininkai viešai 
atskleidžia kainas, įkainius ir visus kitus 
mok÷jimus, taikomus kiekvienai atskirai 

šiame skyriuje nurodytai paslaugai. 

1. Valstyb÷s nar÷s gali leisti tarpininkams 
įkainoti pagal šį skyrių teiktinas 
paslaugas. 

 Tais atvejais, kai tarpininkams leidžiama 

įkainoti paslaugas arba taikyti jų įkainius 

pagal ankstesnę pastraipą, valstyb÷s nar÷s 

užtikrina, kad tarpininkai viešai atskleistų 
informaciją apie kiekvienos atskiros 

šiame skyriuje nurodytos paslaugos 

kainas, įkainius ir visus kitus mok÷jimus. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad visi 
mok÷jimai, kurių tarpininkas gali prašyti iš 
akcininkų, bendrovių ar kitų tarpininkų, 
turi būti nediskriminaciniai ir proporcingi. 
Visi vidaus ir tarpvalstybiniam teisių 
įgyvendinimui nustatytų įkainių skirtumai 
turi būti tinkamai pagrįsti. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad visi 
mok÷jimai, kurių tarpininkas gali prašyti iš 
akcininkų, bendrovių ar kitų tarpininkų, 
turi būti nediskriminaciniai ir proporcingi. 
Visi vidaus ir tarpvalstybiniam teisių 
įgyvendinimui nustatytų įkainių skirtumai 
yra leistini tik tuo atveju, jeigu jie yra 
tinkamai pagrįsti. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Pakeitimas  14 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 
Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 
Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2007/36/ES 
3a straipsnio 1–3 dalys 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
tarpininkai siūlytų bendrov÷ms jų 

akcininkų identifikavimo galimybę. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷s 
tur÷tų teisę identifikuoti savo akcininkus. 
Valstyb÷s nar÷s gali nustatyti, kad 

bendrov÷s, turinčios registruotą buveinę 

jų teritorijoje, gali prašyti identifikuoti tik 

tuos akcininkus, kurie turi daugiau kaip 

0,5 proc. akcijų. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrovei 
paprašius tarpininkas pernelyg 
nedelsdamas praneša bendrovei nurodytų 
akcininko vardą, pavardę ir kontaktinius 
duomenis, o jeigu akcininkai yra 

juridiniai asmenys, unikalųjį 

identifikatorių, jei turima. Jeigu akcijų 
paketo grandin÷je yra daugiau negu vienas 
tarpininkas, bendrov÷s prašymas ir 
akcininkų tapatyb÷s bei kontaktiniai 

duomenys pernelyg nedelsiant perduodami 

tarpininkams. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrovei 
paprašius tarpininkas pernelyg 
nedelsdamas pateiktų informaciją apie 
akcininko tapatybę. Jeigu akcijų paketo 
grandin÷je yra daugiau negu vienas 
tarpininkas, bendrov÷s prašymas pernelyg 
nedelsiant perduodamas tarp tarpininkų. 

 Valstyb÷s nar÷s gali nustatyti, kad už 

informacijos apie akcininko tapatybę 

rinkimą ir jos perdavimą tiesiogiai 

bendrovei, kaip vieni iš tarpininkų, atsako 

centriniai vertybinių popierių 
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depozitoriumai (CVPD). 

3. Tarpininkas turi tinkamai pranešti 
akcininkams, kad jų vardas, pavard÷ ir 
kontaktiniai duomenys gali būti perduoti 
tik identifikavimo pagal šį straipsnį 
tikslais. Ši informacija gali būti naudojama 
tik siekiant palengvinti akcininko teisių 
įgyvendinimą. Bendrov÷ ir tarpininkas 
užtikrina, kad fiziniai asmenys gal÷tų 
ištaisyti arba ištrinti visus neišsamius arba 
netikslius duomenis, ir nesaugo 
informacijos, susijusios su akcininku, 
ilgiau negu 24 m÷nesius nuo jos gavimo 

dienos. 

3. Tarpininkas tinkamai praneša 
akcininkams, kad su jų tapatybe susijusi 
informacija gali būti apdorojama pagal šį 
straipsnį. Ši informacija gali būti 
naudojama tik siekiant palengvinti 
akcininko dalyvavimą ir bendrov÷s ir 

akcininko tarpusavio dialogą su bendrove 

susijusiais klausimais. Bendrov÷ ir 
tarpininkas užtikrina, kad asmenys gal÷tų 
ištaisyti arba ištrinti visus neišsamius arba 
netikslius duomenis. Valstyb÷s nar÷s 

užtikrina, kad bendrov÷s ir tarpininkai  
pagal šį straipsnį jiems perduotos 
informacijos, susijusios su akcininko 
tapatybe, nelaikytų ilgiau negu reikia, ir, 
bet kokiu atveju, ne ilgiau negu dvejus 

metus nuo to laiko, kai bendrov÷ ar 

tarpininkai sužinojo, kad atitinkamas 

asmuo nustojo būti akcininku. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Pakeitimas  15 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 
Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 
Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2007/36/ES 
3i straipsnio 1–3 dalys 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/16 

Pakeitimas  16 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 
Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 
Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Direktyva 2007/36/ES 
9a straipsnio 1–3 dalys 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
akcininkai tur÷tų teisę balsuoti d÷l 
direktorių atlyginimų politikos. Bendrov÷s 

direktoriams moka atlyginimą tik pagal 

akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. 

Atlyginimų politika teikiama tvirtinti 

akcininkams bent kas trejus metus. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷s 
parengtų direktorių atlyginimų politiką ir 
pateiktų ją balsuoti visuotiniame 

akcininkų susirinkime, o balsavimo 

rezultatai būtų patariamojo pobūdžio. 

 Jei visuotiniame susirinkime nepritariama 

atlyginimų politikai, per kitą visuotinį 

susirinkimą patariamajam balsavimui v÷l 

pateikiama persvarstyta atlyginimų 

politika. 

 Kol projektas persvarstomas, bendrov÷ 

direktoriams gali mok÷ti atlyginimus 

pagal esamą atlyginimų politiką. 

Jeigu įdarbinami nauji valdybos nariai, 
bendrov÷ gali nuspręsti mok÷ti atlyginimą 
atskiram direktoriui ne pagal patvirtintą 
atlyginimų politiką, jeigu atskiro 
direktoriaus atlyginimo paketą iš anksto 

patvirtino akcininkai, remdamiesi 3 dalyje 

nurodyta informacija. Atlyginimas gali 

būti skiriamas laikinai, laukiant 

Jeigu įdarbinami nauji valdybos nariai, 
bendrov÷ gali nuspręsti mok÷ti atlyginimą 
atskiram direktoriui ne pagal atlyginimų 
politiką. 
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akcininkų patvirtinimo. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
atlyginimų politika būtų aiški, suprantama, 
atitiktų bendrov÷s verslo strategiją, tikslus, 
vertybes ir ilgalaikius interesus ir kad į ją 
būtų įtrauktos interesų konfliktų vengimo 
priemon÷s. 

2. Atlyginimų politika turi būti aiški, 
suprantama, atitikti bendrov÷s verslo 
strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius 
interesus ir ją turi būti įtrauktos interesų 
konfliktų vengimo priemon÷s. 

3. Atlyginimų politikoje paaiškinama, kaip 
ja prisidedama prie bendrov÷s ilgalaikių 
interesų ir tvarumo. Joje nustatomi aiškūs 
fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo skyrimo 
kriterijai, įskaitant visas bet kokios formos 
privilegijas. 

3. Atlyginimų politikoje paaiškinama, kaip 
ja prisidedama prie bendrov÷s ilgalaikių 
interesų ir tvarumo. Joje nustatomi aiškūs 
fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo skyrimo 
kriterijai, įskaitant visas bet kokios formos 
privilegijas. 

Atlyginimų politikoje nurodomos 
didžiausios viso atlyginimo sumos, kurios 

gali būti skiriamos, ir atitinkama 

santykin÷ skirtingų fiksuotojo ir kintamojo 
atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje 
paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų 
politiką ar direktorių atlyginimą buvo 
atsižvelgta į bendrov÷s darbuotojų 
atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas, 
paaiškinant vidutinio bendrov÷s 

direktorių atlyginimo ir vidutinio visą 

darbo laiką dirbančių bendrov÷s 

darbuotojų, išskyrus direktorius, 

atlyginimo santykį, ir kod÷l šis santykis 

laikomas tinkamu. Išimtin÷mis 

aplinkyb÷mis atlyginimų politikoje 

santykis gali būti nenurodytas. Tokiu 

atveju joje paaiškinama, kod÷l santykis 

nenurodytas ir kokių tokį patį poveikį 

turinčių priemonių buvo imtasi. 

Atlyginimų politikoje nurodomos 
skirtingos fiksuotojo ir kintamojo 
atlyginimo sudedamosios dalys. Joje 
paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų 
politiką ar direktorių atlyginimą buvo 
atsižvelgta į bendrov÷s darbuotojų 
atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas. 
 

Atlyginimų politikoje nurodomi 
kintamajam atlyginimui taikytini finansin÷s 
ir nefinansin÷s veiklos rezultatų kriterijai ir 
paaiškinama, kaip jais prisidedama prie 
bendrov÷s ilgalaikių interesų ir tvarumo, 
taip pat metodai, kurie turi būti taikomi 
siekiant nustatyti, kokiu mastu veiklos 
rezultatų kriterijų yra laikomasi; nurodomi 
atid÷jimo laikotarpiai, akcijomis 
grindžiamo atlyginimo suteikimo ir akcijų 
išlaikymo po suteikimo laikotarpiai ir 
informacija apie bendrov÷s galimybę 

Atlyginimų politikoje gali būti nurodomi 
kintamajam atlyginimui taikytini finansin÷s 
ir nefinansin÷s veiklos rezultatų kriterijai ir 
paaiškinama, kaip jais prisidedama prie 
bendrov÷s ilgalaikių interesų ir tvarumo, 
taip pat metodai, kurie turi būti taikomi 
siekiant nustatyti, kokiu mastu veiklos 
rezultatų kriterijų yra laikomasi; nurodomi 
atid÷jimo laikotarpiai, akcijomis 
grindžiamo atlyginimo suteikimo ir akcijų 
išlaikymo po suteikimo laikotarpiai ir 
informacija apie bendrov÷s galimybę 
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susigrąžinti kintamąją atlyginimo dalį. susigrąžinti kintamąją atlyginimo dalį. 

Atlyginimų politikoje nurodomos 
pagrindin÷s direktorių sutarčių sąlygos, 
įskaitant sutarčių trukmę ir taikytinus 
įsp÷jimo terminus, ir mok÷jimus, susijusius 
su sutarčių nutraukimu. 

Atlyginimų politikoje nurodomos 
pagrindin÷s direktorių sutarčių sąlygos, 
įskaitant sutarčių trukmę ir taikytinus 
įsp÷jimo terminus, ir mok÷jimus, susijusius 
su sutarčių nutraukimu. 

Atlyginimų politikoje paaiškinamas jos 
nustatymo sprendimų pri÷mimo procesas. 
Jeigu atlyginimų politika keičiama, į ją 
įtraukiamas visų reikšmingų jos pakeitimų 
paaiškinimas ir paaiškinama, kaip jais 
atsižvelgta į akcininkų nuomonę d÷l 
atlyginimų politikos, taip pat pra÷jusių 
metų ataskaita. 

Atlyginimų politikoje paaiškinamas jos 
nustatymo sprendimų pri÷mimo procesas. 
Jeigu atlyginimų politika keičiama, į ją 
įtraukiamas visų reikšmingų jos pakeitimų 
paaiškinimas ir paaiškinama, kaip jais 
atsižvelgta į akcininkų nuomonę d÷l 
atlyginimų politikos, taip pat pra÷jusių 
metų ataskaita. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/17 

Pakeitimas  17 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 
Sajjad Karim 

ECR frakcijos vardu 
Cecilia Wikström 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Direktyva 2007/36/ES 
9b straipsnio 1–3 dalys 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷ 
parengtų aiškią ir suprantamą atlyginimų 
ataskaitą, išsamiai apžvelgdama 
atlyginimus, įskaitant visas bet kokios 
formos privilegijas, skirtus per pra÷jusius 
finansinius metus atskiriems direktoriams, 
įskaitant naujai įdarbintus direktorius ir 
buvusius direktorius. Jei taikytina, turi būti 
nurodyta visa ši informacija: 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷ 
parengtų aiškią ir suprantamą atlyginimų 
ataskaitą, išsamiai apžvelgdama 
atlyginimus, įskaitant visas bet kokios 
formos privilegijas, skirtus per pra÷jusius 
finansinius metus direktoriams, įskaitant 
naujai įdarbintus direktorius ir buvusius 
direktorius. Jei taikytina, turi būti nurodyta 
visa ši informacija: 

a) visas skirtas ar išmok÷tas atlyginimas, 
suskirsčius pagal sudedamąsias dalis, 
atitinkama santykin÷ fiksuotojo ir 
kintamojo atlyginimo dalis, paaiškinimas, 
kaip visas atlyginimas susijęs su 
ilgalaikiais veiklos rezultatais ir 
informacija apie tai, kaip buvo taikomi 
veiklos rezultatų kriterijai; 

a) visas skirtas ar išmok÷tas atlyginimas, 
suskirsčius pagal sudedamąsias dalis, 
atitinkama santykin÷ fiksuotojo ir 
kintamojo atlyginimo dalis, paaiškinimas, 
kaip visas atlyginimas susijęs su 
ilgalaikiais veiklos rezultatais ir 
informacija apie tai, kaip buvo taikomi 
veiklos rezultatų kriterijai; 

b) santykinis direktorių atlyginimo pokytis 

per pastaruosius trejus finansinius metus, 

jo santykis su bendrov÷s vert÷s pokyčiais 

ir vidutiniu visą darbo laiką dirbančių 

bendrov÷s darbuotojų, išskyrus 

direktorius, atlyginimu; 

 

c) bendrov÷s direktorių iš bet kurios tai c) bendrov÷s direktorių iš bet kurios tai 
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pačiai grupei priklausančios įmon÷s gautas 
atlyginimas; 

pačiai grupei priklausančios įmon÷s gautas 
arba dar mok÷tinas atlyginimas; 

d) suteiktų akcijų skaičius ir pasiūlytų 
akcijų pasirinkimo sandorių (suteiktų arba 
pasiūlytų) skaičius ir svarbiausios teisių 
įgyvendinimo sąlygos, įskaitant kainą ir 
datą, ir bet kokie jų pakeitimai; 

d) suteiktų akcijų skaičius ir pasiūlytų 
akcijų pasirinkimo sandorių (suteiktų arba 
pasiūlytų) skaičius ir svarbiausios teisių 
įgyvendinimo sąlygos, įskaitant kainą ir 
datą, ir bet kokie jų pakeitimai; 

e) informacija apie pasinaudojimą 
galimybe susigrąžinti kintamąjį atlyginimą; 

e) informacija apie pasinaudojimą 
galimybe susigrąžinti kintamąjį atlyginimą; 

f) informacija apie tai, kaip nustatytas 
direktorių atlyginimas, įskaitant 
informaciją apie atlyginimų komiteto 
vaidmenį. 

f) informacija apie tai, kaip nustatytas 
direktorių atlyginimas, įskaitant 
informaciją apie atlyginimų komiteto 
vaidmenį. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad tvarkant 
direktorių asmens duomenis pagal 
Direktyvą 95/46/EB būtų apsaugota fizinių 
asmenų teis÷ į privatumą. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad tvarkant 
direktorių asmens duomenis pagal 
Direktyvą 95/46/EB būtų apsaugota fizinių 
asmenų teis÷ į privatumą. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad akcininkai 
per metinį visuotinį susirinkimą tur÷tų teisę 
balsuoti d÷l pra÷jusių finansinių metų 
atlyginimų ataskaitos. Jeigu akcininkai 
balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, 
bendrov÷ kitoje atlyginimų ataskaitoje 
paaiškina, ar į akcininkų balsavimą buvo 
atsižvelgta, o jeigu taip, tai kaip 

atsižvelgta. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad akcininkai 
per metinį visuotinį susirinkimą tur÷tų teisę 
surengti patariamąjį balsavimą d÷l 
pra÷jusių finansinių metų atlyginimų 
ataskaitos. Jeigu akcininkai balsuoja prieš 
atlyginimų ataskaitą, bendrov÷, jei reikia, 
pradeda dialogą su akcininkais, kad 

gal÷tų nustatyti atmetimo priežastis. 

Bendrov÷ kitoje atlyginimų ataskaitoje 
paaiškina, kaip buvo atsižvelgta į 
akcininkų balsavimą. 

Or. en 

 
 


