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Pakeitimas 25
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) galimybė naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus 
bendrovę arba bendrovės filialą kitoje 
valstybėje narėje, būtų galima lengviau, 
greičiau ir ekonomiškai efektyviau pradėti 
ekonominę veiklą, yra viena iš būtinų 
efektyvaus konkurencingos bendrosios 
rinkos veikimo ir bendrovių 
konkurencingumo užtikrinimo sąlygų;

(2) galimybė naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus 
bendrovę arba bendrovės filialą kitoje 
valstybėje narėje, būtų galima lengviau, 
greičiau ir ekonomiškai efektyviau pradėti 
ekonominę veiklą ir teikti išsamią ir 
nemokamą informaciją įmonėms, yra 
viena iš būtinų efektyvaus konkurencingos 
bendrosios rinkos veikimo ir bendrovių 
konkurencingumo ir patikimumo
užtikrinimo sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 26
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) galimybė naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus 
bendrovę arba bendrovės filialą kitoje 
valstybėje narėje, būtų galima lengviau, 
greičiau ir ekonomiškai efektyviau pradėti 
ekonominę veiklą, yra viena iš būtinų 
efektyvaus konkurencingos bendrosios 
rinkos veikimo ir bendrovių 
konkurencingumo užtikrinimo sąlygų;

(2) galimybė naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus 
bendrovę arba bendrovės filialą kitoje 
valstybėje narėje, būtų galima lengviau, 
greičiau ir ekonomiškai efektyviau pradėti 
ekonominę veiklą ir teikti išsamią ir 
nemokamą informaciją įmonėms, yra 
viena iš būtinų efektyvaus konkurencingos 
bendrosios rinkos veikimo ir bendrovių 
konkurencingumo ir patikimumo
užtikrinimo sąlygų;

Or. en
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Pakeitimas 27
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) galimybė naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus 
bendrovę arba bendrovės filialą kitoje 
valstybėje narėje, būtų galima lengviau, 
greičiau ir ekonomiškai efektyviau pradėti 
ekonominę veiklą, yra viena iš būtinų 
efektyvaus konkurencingos bendrosios 
rinkos veikimo ir bendrovių 
konkurencingumo užtikrinimo sąlygų;

(2) galimybė naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus 
bendrovę arba bendrovės filialą kitoje 
valstybėje narėje, būtų galima lengviau, 
greičiau ir ekonomiškai bei laiko atžvilgiu
efektyviau pradėti ekonominę veiklą, yra 
viena iš būtinų efektyvaus konkurencingos 
bendrosios rinkos veikimo, modernizavimo 
bei biurokratizmo mažinimo ir bendrovių 
konkurencingumo užtikrinimo sąlygų;

Or. it

Pakeitimas 28
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) galimybė naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus 
bendrovę arba bendrovės filialą kitoje 
valstybėje narėje, būtų galima lengviau, 
greičiau ir ekonomiškai efektyviau pradėti 
ekonominę veiklą, yra viena iš būtinų 
efektyvaus konkurencingos bendrosios 
rinkos veikimo ir bendrovių 
konkurencingumo užtikrinimo sąlygų;

(2) galimybė naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis ir procesais, kad, įsteigus 
bendrovę arba bendrovės filialą kitoje 
valstybėje narėje, būtų galima lengviau, 
greičiau ir ekonomiškai efektyviau pradėti 
ekonominę veiklą, yra viena iš būtinų 
efektyvaus konkurencingos bendrosios 
rinkos veikimo ir bendrovių 
konkurencingumo ir patikimumo 
užtikrinimo sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 29
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Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siekiant užtikrinti teisines ir 
administracines sąlygas, atitinkančias 
naujus socialinius bei ekonominius 
globalizacijos ir skaitmeninimo iššūkius, 
labai svarbu, viena vertus, nustatyti 
būtinas apsaugos nuo piktnaudžiavimo ir 
sukčiavimo priemones ir, kita vertus, 
siekti tokių tikslų kaip ekonomikos 
augimas, darbo vietų kūrimas ir 
investicijų į Europos Sąjungą 
pritraukimas, kurios visos padeda didinti 
ekonominę ir socialinę naudą visai 
visuomenei;

Or. ro

Pakeitimas 30
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) šiuo metu bendrovių galimybės 
naudotis internetinėmis priemonėmis 
palaikant ryšius su valstybės valdžios 
institucijomis bendrovių teisės klausimais 
ES valstybėse narėse yra labai skirtingos. 
Valstybėse narėse teikiamos skirtingos 
e. valdžios paslaugos, nes kai kurios iš jų 
teikia išsamias ir vartotojui patogias 
paslaugas, kurios prieinamos vien 
internetu, o kitos negali pateikti 
internetinių sprendimų tam tikrais 
pagrindiniais įmonių gyvavimo ciklo 
etapais. Pvz., norint registruoti bendroves 
arba teikti informaciją apie pasikeitimus, 
kai kurios valstybės narės leidžia tai atlikti 
tik asmeniškai, o kai kurios suteikia 
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galimybę atlikti šiuos veiksmus 
asmeniškai arba internetu, tuo tarpu 
kitose valstybėse narėse šiuos veiksmus 
galima atlikti tik internetu;

Or. ro

Pakeitimas 31
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) be to, aptariant galimybę 
susipažinti su bendrovių informacija, ES 
teisės aktuose apibrėžta, kokius 
būtiniausius duomenis visada privaloma 
teikti nemokamai. Tačiau tokios 
informacijos apimtis išlieka ribota. 
Suteikiama prieiga prie informacijos 
skiriasi – vienose valstybėse narėse 
nemokamai teikiama daugiau 
informacijos negu kitose, dėl to padėtis 
ES nėra vienoda;

Or. ro

Pakeitimas 32
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komunikate dėl Europos 
bendrosios skaitmeninės rinkos 
strategijos30 ir Komunikate „2016–2020 m. 
ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios 
skaitmeninių permainų spartinimas“31

Komisija pabrėžė viešojo administravimo 
įstaigų vaidmenį padedant įmonėms
pradėti verslą, naudotis internetu ir plėsti 

(3) siekiant užtikrinti, kad ES 
bendrovių teisė būtų sąžininga, įtrauki ir 
atnaujinta, Komunikate dėl Europos 
bendrosios skaitmeninės rinkos 
strategijos30 ir Komunikate „2016–2020 m. 
ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios 
skaitmeninių permainų spartinimas“31

Komisija pabrėžė viešojo administravimo 
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veiklą kitose valstybėse. ES e. valdžios 
veiksmų plane konkrečiai pripažinta, jog 
svarbu pagerinti skaitmeninių priemonių 
naudojimą siekiant laikytis reikalavimų, 
susijusių su bendrovių teise. 2017 m. 
Taline paskelbtoje deklaracijoje dėl 
e. valdžios valstybės narės taip pat 
primygtinai paragino dėti daugiau 
pastangų, kad Sąjungoje būtų sukurtos 
efektyvios, į naudotoją orientuotos 
elektroninės procedūros;

įstaigų vaidmenį padedant verslininkams
pradėti verslą, naudotis internetu ir plėsti 
veiklą kitose valstybėse. ES e. valdžios 
veiksmų plane konkrečiai pripažinta, jog 
svarbu pagerinti skaitmeninių priemonių 
naudojimą siekiant laikytis reikalavimų, 
susijusių su bendrovių teise. 2017 m. 
Taline paskelbtoje deklaracijoje dėl 
e. valdžios valstybės narės taip pat 
primygtinai paragino dėti daugiau 
pastangų, kad Sąjungoje būtų sukurtos 
efektyvios, į naudotoją orientuotos 
elektroninės procedūros;

_________________ _________________

30 COM(2015) 192 final, 2015 m. gegužės 
6 d.

30 COM(2015)192 final, 2015 m. gegužės 
6 d.

31 COM(2015) 192 final, 2015 m. gegužės 
6 d.

31 COM(2015)192 final, 2015 m. gegužės 
6 d.

Or. ro

Pakeitimas 33
Răzvan Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komunikate dėl Europos 
bendrosios skaitmeninės rinkos 
strategijos30 ir Komunikate „2016–2020 m. 
ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios 
skaitmeninių permainų spartinimas“31

Komisija pabrėžė viešojo administravimo 
įstaigų vaidmenį padedant įmonėms
pradėti verslą, naudotis internetu ir plėsti 
veiklą kitose valstybėse. ES e. valdžios 
veiksmų plane konkrečiai pripažinta, jog 
svarbu pagerinti skaitmeninių priemonių 
naudojimą siekiant laikytis reikalavimų, 
susijusių su bendrovių teise. 2017 m. 
Taline paskelbtoje deklaracijoje dėl 
e. valdžios valstybės narės taip pat 
primygtinai paragino dėti daugiau 
pastangų, kad Sąjungoje būtų sukurtos 

(3) Komunikate dėl Europos 
bendrosios skaitmeninės rinkos 
strategijos30 ir Komunikate „2016–2020 m. 
ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios 
skaitmeninių permainų spartinimas“31

Komisija pabrėžė viešojo administravimo 
įstaigų vaidmenį padedant verslininkams
pradėti verslą, naudotis internetu ir plėsti 
veiklą kitose valstybėse. ES e. valdžios 
veiksmų plane konkrečiai pripažinta, jog 
svarbu pagerinti skaitmeninių priemonių 
naudojimą siekiant laikytis reikalavimų, 
susijusių su bendrovių teise. 2017 m. 
Taline paskelbtoje deklaracijoje dėl 
e. valdžios valstybės narės taip pat 
primygtinai paragino dėti daugiau 
pastangų, kad Sąjungoje būtų sukurtos 
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efektyvios, į naudotoją orientuotos 
elektroninės procedūros;

efektyvios, į naudotoją orientuotos 
elektroninės procedūros;

_________________ _________________

30 COM(2015) 192 final, 2015 m. gegužės 
6 d.

30 COM(2015)192 final, 2015 m. gegužės 
6 d.

31 COM(2016) 179 final, 2016 m. 
balandžio 19 d.

31 COM(2016)179 final, 2016 m. balandžio 
19 d.

Or. en

Pakeitimas 34
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2017 m. birželio mėn. ėmė veikti 
valstybių narių centrinių, komercinių ir 
bendrovių registrų sąveikos sistema, tad 
gerokai palengvėjo tarpvalstybinė prieiga 
prie bendrovių informacijos Sąjungoje ir 
gali būti palaikomas valstybių narių 
registrų tarpusavio elektroninis ryšys, kai 
tam tikros tarpvalstybinės operacijos turi 
poveikio bendrovėms;

(4) 2017 m. birželio mėn. ėmė veikti 
valstybių narių centrinių, komercinių ir 
bendrovių registrų sąveikos sistema, tad 
gerokai palengvėjo tarpvalstybinė prieiga 
prie bendrovių informacijos Sąjungoje ir 
gali būti sudarytos palankesnės sąlygos 
valstybių narių registrų 
bendradarbiavimui, skatinamas 
skaidrumas, keitimasis duomenimis ir 
dokumentais bei jų atsekamumas, taip pat
palaikomas registrų elektroninis ryšys, kai 
tam tikros tarpvalstybinės operacijos turi 
poveikio įvairių valstybių narių
bendrovėms, ekonomikai, mokesčių ir 
prekybos politikai;

Or. it

Pakeitimas 35
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB32, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant registravimo procedūras būtų 
galima atlikti vien internetu. Sąnaudos 
patiriamos ir našta užkraunama ne vien dėl 
administracinių mokesčių už bendrovės 
steigimą, bet ir dėl kitų reikalavimų, dėl 
kurių visas procesas ilgiau užtrunka, ypač 
kai reikalaujama, kad pareiškėjas arba jo 
atstovai jame dalyvautų fiziškai. Be to, 
informacija apie šias procedūras turėtų būti 
teikiama internetu ir nemokamai;

(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos, trukmė ir su tuo susijusi 
administracinė našta būtų mažesnės, ypač 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB32, reikėtų 
nustatyti tvarką, kurią taikant registravimo 
procedūras būtų galima atlikti vien 
internetu. Sąnaudos patiriamos ir našta 
užkraunama ne vien dėl administracinių 
mokesčių už bendrovės steigimą, bet ir dėl 
kitų reikalavimų, dėl kurių visas procesas 
ilgiau užtrunka, ypač kai reikalaujama, kad 
pareiškėjas arba jo atstovai jame dalyvautų 
fiziškai, o tai gali reikšti jiems verslo 
galimybė praradimą. Be to, informacija 
apie šias procedūras turėtų būti teikiama 
internetu ir nemokamai;

_________________ _________________

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. ro

Pakeitimas 36
Răzvan Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB32, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant registravimo procedūras būtų 
galima atlikti vien internetu. Sąnaudos 
patiriamos ir našta užkraunama ne vien dėl 
administracinių mokesčių už bendrovės 

(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB32, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant registravimo procedūras būtų 
galima atlikti vien naudojantis 
internetinėmis procedūromis. Sąnaudos 
patiriamos ir našta užkraunama ne vien dėl 
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steigimą, bet ir dėl kitų reikalavimų, dėl 
kurių visas procesas ilgiau užtrunka, ypač 
kai reikalaujama, kad pareiškėjas arba jo 
atstovai jame dalyvautų fiziškai. Be to, 
informacija apie šias procedūras turėtų būti 
teikiama internetu ir nemokamai;

administracinių mokesčių už bendrovės 
steigimą, bet ir dėl kitų reikalavimų, dėl 
kurių visas procesas ilgiau užtrunka, ypač 
kai reikalaujama, kad pareiškėjas arba jo 
atstovai jame dalyvautų fiziškai. Be to, 
informacija apie šias procedūras turėtų būti 
teikiama internetu ir nemokamai;

_________________ _________________

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 37
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB32, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant registravimo procedūras būtų 
galima atlikti vien internetu. Sąnaudos 
patiriamos ir našta užkraunama ne vien dėl 
administracinių mokesčių už bendrovės 
steigimą, bet ir dėl kitų reikalavimų, dėl 
kurių visas procesas ilgiau užtrunka, ypač 
kai reikalaujama, kad pareiškėjas arba jo 
atstovai jame dalyvautų fiziškai. Be to, 
informacija apie šias procedūras turėtų būti 
teikiama internetu ir nemokamai;

(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB32, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant registravimo procedūras būtų 
galima atlikti internetu. Sąnaudos 
patiriamos ir našta užkraunama ne vien dėl 
administracinių mokesčių už bendrovės 
steigimą, bet ir dėl kitų reikalavimų, dėl 
kurių visas procesas ilgiau užtrunka, ypač 
kai reikalaujama, kad pareiškėjas arba jo 
atstovai jame dalyvautų fiziškai. Be to, 
informacija apie šias procedūras turėtų būti 
teikiama internetu ir nemokamai;

_________________ _________________

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
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Or. en

Pakeitimas 38
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB32, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant registravimo procedūras būtų 
galima atlikti vien internetu. Sąnaudos 
patiriamos ir našta užkraunama ne vien 
dėl administracinių mokesčių už 
bendrovės steigimą, bet ir dėl kitų 
reikalavimų, dėl kurių visas procesas 
ilgiau užtrunka, ypač kai reikalaujama, 
kad pareiškėjas arba jo atstovai jame 
dalyvautų fiziškai. Be to, informacija apie 
šias procedūras turėtų būti teikiama 
internetu ir nemokamai;

(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB32, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant būtų galima naudoti 
skaitmenines registravimo procedūras, 
kuriomis būtų sumažintas poreikis 
pareiškėjui arba jo atstovui atvykti į
registracijos įstaigą, atsižvelgiant į tai, kad 
yra prieinamos procedūros, kuriomis 
užtikrinamas aukščiausias patikimumo 
lygis tikrinant pagrindinių asmenų, 
dalyvaujančių įmonėse, tapatybę ir 
dokumentus. Be to, informacija apie šias 
procedūras turėtų būti teikiama internetu ir 
nemokamai;

_________________ _________________

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 39
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB32, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant registravimo procedūras būtų 
galima atlikti vien internetu. Sąnaudos 
patiriamos ir našta užkraunama ne vien 
dėl administracinių mokesčių už 
bendrovės steigimą, bet ir dėl kitų 
reikalavimų, dėl kurių visas procesas 
ilgiau užtrunka, ypač kai reikalaujama, 
kad pareiškėjas arba jo atstovai jame 
dalyvautų fiziškai. Be to, informacija apie 
šias procedūras turėtų būti teikiama 
internetu ir nemokamai;

(5) kad bendroves ir jų filialus 
registruoti būtų lengviau, o registravimo 
sąnaudos ir su tuo susijusi administracinė 
našta būtų mažesnės, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB, reikėtų nustatyti tvarką, 
kurią taikant būtų galima naudoti 
skaitmenines registravimo procedūras, 
kuriomis būtų sumažintas poreikis 
pareiškėjui arba jo atstovui atvykti į
registracijos įstaigą, atsižvelgiant į tai, kad 
yra prieinamos procedūros, kuriomis 
užtikrinamas aukščiausias patikimumo 
lygis tikrinant pagrindinių asmenų, 
dalyvaujančių įmonėse, tapatybę ir 
dokumentus. Be to, informacija apie šias 
procedūras turėtų būti teikiama internetu ir 
nemokamai;

_________________

32 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl 
mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 40
Stefano Maullu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) kiekviena valstybė narė, 
laikydamasi 10 straipsnio ir savo teisės 
tradicijų, turi paskirti institucijas ir (arba) 
kitus kompetentingus asmenis ar įstaigas, 
atsakingus už bendrovių registravimą ir 
dokumentų bei informacijos pateikimą 
registrui, nepaisant to, ar tai teismai, 
administracinės institucijos ir (arba) 
notarai;

Or. it
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Pakeitimas 41
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) suteikus galimybę bendroves ir
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, 
bendrovės galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones, 
pavyzdžiui, skenuotas paso kopijas. Bet 
kuriuo atveju pagal šią direktyvą valstybės 
narės turėtų būti tik įpareigojamos leisti 
Sąjungos piliečiams atlikti bendrovių 
registraciją internetu ir teikti duomenis 
internetu naudojantis savomis elektroninės 
atpažinties priemonėmis;

(7) suskaitmeninus bendrovių ir filialų 
registraciją ir dokumentų bei informacijos 
teikimą, bendrovės galėtų ryšius su 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis palaikyti skaitmeninėmis 
priemonėmis. Kad padidintų pasitikėjimą, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
tarpvalstybiniai naudotojai galėtų naudotis 
saugiomis elektroninės atpažinties 
priemonėmis ir elektronines patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis su aukščiausiu 
patikimumo lygiu, kaip to reikalaujama 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 910/201434. Be to, kad 
tarpvalstybines elektroninės atpažinties 
priemones būtų galima taikyti, valstybės 
narės turėtų sukurti elektroninės atpažinties 
schemas, kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės, kartu 
su priemonėmis, reikalingomis patikrinti 
pagrindinių asmenų tapatybę įmonėje, 
dokumentų galiojimą, pvz., vaizdo 
konferencijas, ir dokumentų originalų 
patvirtinimo procedūromis. Komisija taip 
pat turėtų nustatyti procedūrą, kuria 
patvirtinamas aukščiausias šių sistemų 
patikimumo lygis. Tokios nacionalinės 
schemos būtų naudojamos kaip pagrindas 
kitoje valstybėje narėje išduotoms 
elektroninės atpažinties priemonėms 
pripažinti. Siekiant tarpvalstybiniais 
atvejais užtikrinti aukštą patikimumo lygį, 
reikėtų pripažinti tik tas elektroninės 
atpažinties priemones, kurios atitinka 
Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 straipsnį 
ir kuriomis užtikrinamas aukščiausias 
patikimo lygis, kaip nustatyta 8 
straipsnyje. Bet kuriuo atveju pagal šią 
direktyvą valstybės narės turėtų būti tik 
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įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams 
atlikti bendrovių registraciją internetu ir 
teikti duomenis internetu naudojantis 
savomis elektroninės atpažinties 
priemonėmis, jei yra sertifikuotų schemų, 
kuriomis užtikrinamas aukščiausias 
patikimumo lygis tikrinant pagrindinių 
asmenų tapatybę įmonėje ir dokumentų 
galiojimą;

_________________ _________________

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pakeitimas 42
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) suteikus galimybę bendroves ir
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, 
bendrovės galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 

(7) remiant bendrovių ir filialų 
skaitmeninę registraciją ir skaitmeninį
dokumentų bei informacijos teikimą, 
bendrovės galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis su aukščiausiu patikimumo 
lygiu, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/2014. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
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elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones, 
pavyzdžiui, skenuotas paso kopijas. Bet 
kuriuo atveju pagal šią direktyvą valstybės 
narės turėtų būti tik įpareigojamos leisti 
Sąjungos piliečiams atlikti bendrovių 
registraciją internetu ir teikti duomenis 
internetu naudojantis savomis elektroninės 
atpažinties priemonėmis;

kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės, kartu 
su priemonėmis, reikalingomis patikrinti 
pagrindinių asmenų tapatybę įmonėje, 
dokumentų galiojimą, pvz., vaizdo 
konferencijas, ir dokumentų originalų 
patvirtinimo procedūromis. Komisija taip 
pat turėtų nustatyti procedūrą, kuria 
patvirtinamas aukščiausias šių sistemų 
patikimumo lygis. Tokios nacionalinės 
schemos būtų naudojamos kaip pagrindas 
kitoje valstybėje narėje išduotoms 
elektroninės atpažinties priemonėms 
pripažinti. Siekiant tarpvalstybiniais 
atvejais užtikrinti aukštą patikimumo lygį, 
reikėtų pripažinti tik tas elektroninės 
atpažinties priemones, kurios atitinka 
Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 straipsnį 
ir kuriomis užtikrinamas aukščiausias 
patikimo lygis, kaip nustatyta 8 
straipsnyje. Bet kuriuo atveju pagal šią 
direktyvą valstybės narės turėtų būti tik 
įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams 
atlikti bendrovių registraciją internetu ir 
teikti duomenis internetu naudojantis 
savomis elektroninės atpažinties 
priemonėmis, jei yra sertifikuotų schemų, 
kuriomis užtikrinamas aukščiausias 
patikimumo lygis tikrinant pagrindinių 
asmenų tapatybę įmonėje ir dokumentų 
galiojimą;

_________________

34 2014 m. liepos 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties 
ir elektroninių operacijų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, 
kuriuo panaikinama Direktyva 
1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pakeitimas 43
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
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7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones, 
pavyzdžiui, skenuotas paso kopijas. Bet 
kuriuo atveju pagal šią direktyvą valstybės 
narės turėtų būti tik įpareigojamos leisti 
Sąjungos piliečiams atlikti bendrovių 
registraciją internetu ir teikti duomenis 
internetu naudojantis savomis elektroninės 
atpažinties priemonėmis;

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Bet kuriuo atveju pagal šią 
direktyvą valstybės narės turėtų būti tik 
įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams 
atlikti bendrovių registraciją internetu ir 
teikti duomenis internetu naudojantis 
savomis elektroninės atpažinties 
priemonėmis;

_________________ _________________

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).
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Or. ro

Pakeitimas 44
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Mady Delvaux

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones, 
pavyzdžiui, skenuotas paso kopijas. Bet 
kuriuo atveju pagal šią direktyvą valstybės 
narės turėtų būti tik įpareigojamos leisti 
Sąjungos piliečiams atlikti bendrovių 
registraciją internetu ir teikti duomenis 
internetu naudojantis savomis elektroninės 
atpažinties priemonėmis;

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis su aukščiausiu patikimumo 
lygiu, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones, 
pavyzdžiui, atpažintis naudojant vaizdo 
konferenciją ar kitas internetines 
priemones, kurios užtikrina garso ir 
vaizdo ryšį realiuoju laiku. Bet kuriuo 
atveju pagal šią direktyvą valstybės narės
turėtų būti tik įpareigojamos leisti Sąjungos 
piliečiams atlikti bendrovių registraciją 
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internetu ir teikti duomenis internetu 
naudojantis savomis elektroninės 
atpažinties priemonėmis;

_________________ _________________

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pagrindimas

Skenuota paso kopija nėra patikima atpažinties priemonė, todėl jos nereikėtų aiškiai nurodyti 
direktyvos tekste kaip alternatyvios atpažinties priemonės.

Pakeitimas 45
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. 

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. 
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Siekiant tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti 
aukštą patikimumo lygį, reikėtų pripažinti 
tik tas elektroninės atpažinties priemones, 
kurios atitinka Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 6 straipsnį. Tačiau valstybės 
narės gali pripažinti ir kitas atpažinties 
priemones, pavyzdžiui, skenuotas paso 
kopijas. Bet kuriuo atveju pagal šią 
direktyvą valstybės narės turėtų būti tik 
įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams 
atlikti bendrovių registraciją internetu ir 
teikti duomenis internetu naudojantis 
savomis elektroninės atpažinties 
priemonėmis;

Siekiant tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti 
aukštą patikimumo lygį, reikėtų pripažinti 
tik tas elektroninės atpažinties priemones, 
kurios atitinka Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 6 straipsnį. Tačiau valstybės 
narės gali pripažinti ir kitas atpažinties 
priemones. Bet kuriuo atveju pagal šią 
direktyvą valstybės narės turėtų būti tik 
įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams 
atlikti bendrovių registraciją internetu ir 
teikti duomenis internetu naudojantis 
savomis elektroninės atpažinties 
priemonėmis;

_________________ _________________

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. it

Pakeitimas 46
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
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Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones, 
pavyzdžiui, skenuotas paso kopijas. Bet 
kuriuo atveju pagal šią direktyvą valstybės 
narės turėtų būti tik įpareigojamos leisti 
Sąjungos piliečiams atlikti bendrovių 
registraciją internetu ir teikti duomenis 
internetu naudojantis savomis elektroninės 
atpažinties priemonėmis;

Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones. 
Bet kuriuo atveju pagal šią direktyvą 
valstybės narės turėtų būti tik 
įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams 
atlikti bendrovių registraciją internetu ir 
teikti duomenis internetu naudojantis 
savomis elektroninės atpažinties 
priemonėmis;

_________________ _________________

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pakeitimas 47
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 

(7) suteikus galimybę bendroves ir 
filialus registruoti ir dokumentus bei 
informaciją teikti vien internetu, bendrovės 
galėtų ryšius su valstybių narių 
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kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones, 
pavyzdžiui, skenuotas paso kopijas. Bet 
kuriuo atveju pagal šią direktyvą valstybės 
narės turėtų būti tik įpareigojamos leisti 
Sąjungos piliečiams atlikti bendrovių 
registraciją internetu ir teikti duomenis 
internetu naudojantis savomis elektroninės 
atpažinties priemonėmis;

kompetentingomis institucijomis palaikyti 
skaitmeninėmis priemonėmis. Kad 
padidintų pasitikėjimą, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tarpvalstybiniai 
naudotojai galėtų naudotis saugiomis 
elektroninės atpažinties priemonėmis ir 
elektronines patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, kaip to reikalaujama Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 910/201434. Be to, kad tarpvalstybines 
elektroninės atpažinties priemones būtų 
galima taikyti, valstybės narės turėtų 
sukurti elektroninės atpažinties schemas, 
kuriose būtų įdiegtos patvirtintos 
elektroninės atpažinties priemonės. Tokios 
nacionalinės schemos būtų naudojamos 
kaip pagrindas kitoje valstybėje narėje 
išduotoms elektroninės atpažinties 
priemonėms pripažinti. Siekiant 
tarpvalstybiniais atvejais užtikrinti aukštą 
patikimumo lygį, reikėtų pripažinti tik tas 
elektroninės atpažinties priemones, kurios 
atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 6 
straipsnį. Tačiau valstybės narės gali 
pripažinti ir kitas atpažinties priemones. 
Bet kuriuo atveju pagal šią direktyvą 
valstybės narės turėtų būti tik 
įpareigojamos leisti Sąjungos piliečiams 
atlikti bendrovių registraciją internetu ir 
teikti duomenis internetu naudojantis 
savomis elektroninės atpažinties 
priemonėmis;

_________________ _________________

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

34 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 
(OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en

Pakeitimas 48
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų 
akcinių bendrovių pažymėtina, kad 
pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti 
teikiama išsamesnė informacija, nes 
valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti
galimybę tokioms bendrovėms registraciją 
atlikti vien internetu;

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
procedūras bei reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 49
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
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procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų 
akcinių bendrovių pažymėtina, kad 
pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti 
teikiama išsamesnė informacija, nes 
valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti
galimybę tokioms bendrovėms registraciją 
atlikti vien internetu;

procedūras bei reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 50
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų 
akcinių bendrovių pažymėtina, kad 
pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti 
teikiama išsamesnė informacija, nes 
valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti 
galimybę tokioms bendrovėms registraciją 
atlikti vien internetu;

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – be nepateisinamo 
delsimo teikti naują, aiškią, glaustą ir 
naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų 
akcinių bendrovių pažymėtina, kad 
pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti 
teikiama išsamesnė informacija, nes 
valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti 
galimybę tokioms bendrovėms registraciją 
atlikti vien internetu;

Or. ro

Pakeitimas 51
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
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8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų 
akcinių bendrovių pažymėtina, kad 
pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti 
teikiama išsamesnė informacija, nes 
valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti
galimybę tokioms bendrovėms registraciją 
atlikti vien internetu;

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų 
akcinių bendrovių pažymėtina, kad 
pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti 
teikiama išsamesnė informacija, nes 
valstybės narės taip pat turėtų galėti 
užtikrinti galimybę tokioms bendrovėms 
registraciją atlikti internetu;

Or. en

Pakeitimas 52
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
procedūras bei reikalavimus. Dėl uždarųjų

(8) siekiant palengvinti bendrovėms 
taikomas internetines procedūras, valstybių 
narių registrų imamas mokestis už 
registravimą internetu arba informacijos 
pateikimą internetu neturėtų viršyti faktinių 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Valstybės narės taip pat turėtų 
padėti bendrovę arba filialą norintiems 
steigti subjektams – teikti naują, aiškią, 
glaustą ir naudotojams lengvai suprantamą 
informaciją apie ribotos atsakomybės 
bendrovių ir jų filialų steigimo ir valdymo 
procedūras bei reikalavimus. Dėl akcinių 



AM\1162856LT.docx 25/152 PE627.805v01-00

LT

akcinių bendrovių pažymėtina, kad 
pareiškėjams ir direktoriams turėtų būti 
teikiama išsamesnė informacija, nes 
valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti 
galimybę tokioms bendrovėms registraciją 
atlikti vien internetu;

bendrovių pažymėtina, kad pareiškėjams ir 
direktoriams turėtų būti teikiama išsamesnė 
informacija, nes valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti galimybę tokioms 
bendrovėms registraciją atlikti vien 
internetu;

Or. en

Pakeitimas 53
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių 
steigimo ir registravimo sudėtingumą ir 
siekiant gerbti esamas valstybių narių 
bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo 
atveju valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu turėtų būti įmanoma naudoti 
skaitmenines priemones, kuriomis 
padedama steigti ir registruoti bendroves. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
galimybę akcinių bendrovių atveju 
nukrypti nuo šio reikalavimo atsižvelgiant į 
tokių bendrovių steigimo ir registravimo 
sudėtingumą ir siekiant gerbti esamas 
valstybių narių bendrovių teisės tradicijas. 
Be to, Komisija ir valstybės narės turėtų 
turėti galimybę netaikyti šio reikalavimo 
tam tikriems sektoriams, kuriuose yra 
didesnė nei vidutinė rizika, susijusi su 
įmonių steigimu apgaulės tikslais. 
Galiausiai, šias procedūras turėtų būti 
leidžiama naudoti tik fiziniams, o ne 
juridiniams asmenims, atsižvelgiant į tai, 
kad sunku atsekti tikrą nuosavybės 
buvimo vietą ir nustatyti kontrolę grupių 
struktūrose. Bet kuriuo atveju valstybės 
narės turėtų nustatyti išsamias registravimo 
taisykles. Turėtų būti suteikta galimybė 
registruotis skaitmeniniu būdu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu, 
jei taikomos procedūros, kuriomis 
užtikrinamas aukščiausias patikimumo 
lygis tikrinant pagrindinių asmenų 
tapatybę įmonėje ir dokumentų galiojimą;
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Or. en

Pakeitimas 54
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių 
steigimo ir registravimo sudėtingumą ir 
siekiant gerbti esamas valstybių narių 
bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo 
atveju valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu turėtų būti įmanoma naudoti 
skaitmenines priemones, kuriomis 
padedama steigti ir registruoti bendroves. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
galimybę akcinių bendrovių atveju 
nukrypti nuo šio reikalavimo atsižvelgiant į 
tokių bendrovių steigimo ir registravimo 
sudėtingumą ir siekiant gerbti esamas 
valstybių narių bendrovių teisės tradicijas. 
Be to, Komisija ir valstybės narės turėtų 
turėti galimybę netaikyti šio reikalavimo 
tam tikriems sektoriams, kuriuose yra 
didesnė nei vidutinė rizika, susijusi su 
įmonių steigimu apgaulės tikslais. 
Galiausiai, šias procedūras turėtų būti 
leidžiama naudoti tik fiziniams, o ne 
juridiniams asmenims, atsižvelgiant į tai, 
kad sunku atsekti tikrą nuosavybės 
buvimo vietą ir nustatyti kontrolę grupių 
struktūrose. Bet kuriuo atveju valstybės 
narės turėtų nustatyti išsamias 
skaitmeninio registravimo taisykles. 
Turėtų būti suteikta galimybė registruotis 
skaitmeniniu būdu, dokumentus pateikus 
elektroniniu formatu, jei taikomos 
procedūros, kuriomis užtikrinamas 
aukščiausias patikimumo lygis tikrinant 
pagrindinių asmenų tapatybę įmonėje ir 
dokumentų galiojimą;

Or. en

Pakeitimas 55
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių 
bendrovių steigimo ir registravimo 
sudėtingumą ir siekiant gerbti esamas 
valstybių narių bendrovių teisės tradicijas. 
Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias registravimo taisykles. 
Turėtų būti suteikta galimybė registruotis 
internetu, dokumentus pateikus 
elektroniniu formatu;

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu akcines bendroves steigti ir 
registruoti turėtų būti įmanoma vien 
internetu. Valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

Or. en

Pakeitimas 56
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių 
steigimo ir registravimo sudėtingumą ir 
siekiant gerbti esamas valstybių narių 
bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo 
atveju valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių 
steigimo ir registravimo sudėtingumą ir 
siekiant gerbti esamas valstybių narių 
bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo 
atveju valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu.
Be to, valstybės narės turėtų turėti teisę 
netaikyti šio reikalavimo sektoriams, 
kuriuose ypač paplitęs sukčiavimas, arba 
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sektoriams, kuriuose kyla didelė 
sukčiavimo rizika;

Or. en

Pakeitimas 57
Răzvan Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių 
steigimo ir registravimo sudėtingumą ir 
siekiant gerbti esamas valstybių narių 
bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo 
atveju valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma naudojant vien internetines 
priemones. Tačiau valstybės narės turėtų 
turėti galimybę akcinių bendrovių atveju 
nukrypti nuo šio reikalavimo atsižvelgiant į 
tokių bendrovių steigimo ir registravimo 
sudėtingumą ir siekiant gerbti esamas 
valstybių narių bendrovių teisės tradicijas. 
Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias registravimo taisykles. 
Turėtų būti suteikta galimybė registruotis 
internetu, dokumentus pateikus 
elektroniniu formatu;

Or. en

Pakeitimas 58
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių 
steigimo ir registravimo sudėtingumą ir 

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju teisėtai nukrypti 
nuo šio reikalavimo atsižvelgiant į tokių 
bendrovių steigimo ir registravimo 
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siekiant gerbti esamas valstybių narių 
bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo 
atveju valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

sudėtingumą ir siekiant gerbti esamas 
valstybių narių bendrovių teisės tradicijas. 
Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų 
nustatyti išsamias registravimo taisykles. 
Turėtų būti suteikta galimybė registruotis 
internetu, dokumentus pateikus 
elektroniniu formatu;

Or. fr

Pakeitimas 59
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma vien internetu. Tačiau 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
akcinių bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių 
steigimo ir registravimo sudėtingumą ir 
siekiant gerbti esamas valstybių narių 
bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo 
atveju valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

(9) pirmuoju bendrovių gyvavimo ciklo 
etapu bendroves steigti ir registruoti turėtų 
būti įmanoma internetu. Tačiau valstybės 
narės turėtų turėti galimybę akcinių 
bendrovių atveju nukrypti nuo šio 
reikalavimo atsižvelgiant į tokių bendrovių
steigimo ir registravimo sudėtingumą ir 
siekiant gerbti esamas valstybių narių 
bendrovių teisės tradicijas. Bet kuriuo 
atveju valstybės narės turėtų nustatyti 
išsamias registravimo taisykles. Turėtų būti 
suteikta galimybė registruotis internetu, 
dokumentus pateikus elektroniniu formatu;

Or. en

Pakeitimas 60
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti, kad bendrovė 
būtų registruojama laiku, valstybės narės 
neturėtų nustatyti sąlygos, kad bendrovę 
arba filialą registruoti internetu galima tik 
tada, kai prieš bendrovės arba filialo 

(10) siekiant užtikrinti, kad bendrovė 
būtų registruojama laiku, valstybės narės 
neturėtų nustatyti sąlygos, kad bendrovę 
arba filialą registruoti internetu galima tik 
tada, kai prieš bendrovės arba filialo 
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registraciją gaunama licencija arba 
leidimas, nebent tai būtina tam tikrai 
veiklai tinkamai kontroliuoti. Atvejai, 
kuriais bendrovės negali vykdyti veiklos be 
licencijos arba leidimo, po registracijos 
reglamentuojami pagal nacionalinės teisės 
normas;

registraciją gaunama licencija arba 
leidimas, nebent tai būtina tam tikrai 
veiklai tinkamai kontroliuoti. Tačiau 
valstybės narės turėtų galėti nustatyti 
reikalavimus dėl pagrindinių asmenų 
kvalifikacijos ir tinkamumo įmonėje.
Atvejai, kuriais bendrovės negali vykdyti 
veiklos be licencijos arba leidimo, po 
registracijos reglamentuojami pagal 
nacionalinės teisės normas;

Or. en

Pakeitimas 61
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti, kad bendrovė 
būtų registruojama laiku, valstybės narės 
neturėtų nustatyti sąlygos, kad bendrovę 
arba filialą registruoti internetu galima tik 
tada, kai prieš bendrovės arba filialo 
registraciją gaunama licencija arba 
leidimas, nebent tai būtina tam tikrai 
veiklai tinkamai kontroliuoti. Atvejai, 
kuriais bendrovės negali vykdyti veiklos be 
licencijos arba leidimo, po registracijos 
reglamentuojami pagal nacionalinės teisės 
normas;

(10) siekiant užtikrinti, kad bendrovė 
būtų registruojama laiku, valstybės narės 
neturėtų nustatyti sąlygos, kad bendrovę 
arba filialą registruoti internetu galima tik 
tada, kai prieš bendrovės arba filialo 
registraciją gaunama licencija arba 
leidimas, nebent tai būtina tam tikrai 
veiklai tinkamai kontroliuoti. Tačiau 
valstybės narės turėtų galėti nustatyti 
reikalavimus dėl pagrindinių asmenų 
kvalifikacijos ir tinkamumo įmonėje.
Atvejai, kuriais bendrovės negali vykdyti
veiklos be licencijos arba leidimo, po 
registracijos reglamentuojami pagal 
nacionalinės teisės normas;

Or. en

Pakeitimas 62
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti, kad bendrovė 
būtų registruojama laiku, valstybės narės 
neturėtų nustatyti sąlygos, kad bendrovę 
arba filialą registruoti internetu galima tik 
tada, kai prieš bendrovės arba filialo 
registraciją gaunama licencija arba 
leidimas, nebent tai būtina tam tikrai 
veiklai tinkamai kontroliuoti. Atvejai, 
kuriais bendrovės negali vykdyti veiklos be 
licencijos arba leidimo, po registracijos 
reglamentuojami pagal nacionalinės teisės 
normas;

(10) siekiant užtikrinti, kad bendrovė 
būtų registruojama laiku, valstybės narės 
neturėtų nustatyti sąlygos, kad bendrovę 
arba filialą registruoti internetu galima tik 
tada, kai prieš bendrovės arba filialo 
registraciją gaunama licencija arba 
leidimas, nebent tai būtina tam tikrai 
veiklai tinkamai kontroliuoti. Tačiau 
valstybės narės turėtų galėti nustatyti 
reikalavimus dėl pagrindinių asmenų 
kvalifikacijos ir tinkamumo įmonėje.
Atvejai, kuriais bendrovės negali vykdyti 
veiklos be licencijos arba leidimo, po 
registracijos reglamentuojami pagal 
nacionalinės teisės normas;

Or. en

Pakeitimas 63
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant padėti įmonėms, ypač 
startuoliams, pradėti verslą, reikėtų suteikti 
galimybę registruojant uždarąją akcinę 
bendrovę naudotis pavyzdiniais steigimo 
dokumentų šablonais, o šablonai turėtų 
būti skelbiami internete. Pavyzdiniuose 
dokumentuose gali būti pateiktas iš anksto 
pagal nacionalinės teisės normas apibrėžtų 
alternatyvų sąrašas. Pareiškėjai turėtų turėti 
galimybę pasirinkti, ar naudotis šiais 
pavyzdiniais dokumentais, ar registruojant 
bendrovę naudotis specialiais steigimo 
dokumentais, tad valstybės narės turėtų 
turėti galimybę teikti šablonus ir kitų tipų 
bendrovėms;

(11) siekiant padėti įmonėms, ypač 
startuoliams, pradėti verslą, reikėtų suteikti 
galimybę registruojant uždarąją akcinę 
bendrovę naudotis suderintais Europos 
šablonais, kurie turėtų būti pavyzdiniais 
steigimo dokumentų šablonais ir skelbiami 
internete. Komisijai turėtų būti pavesta 
parengti tokius šablonus įgyvendinimo 
aktu. Pavyzdiniuose dokumentuose gali 
būti pateiktas iš anksto pagal skirtingus 
nacionalinės teisės aktus apibrėžtų 
alternatyvų sąrašas. Pareiškėjai turėtų turėti 
galimybę pasirinkti, ar naudotis šiais 
pavyzdiniais dokumentais, ar registruojant 
bendrovę naudotis specialiais steigimo 
dokumentais, tad valstybės narės turėtų 
turėti galimybę teikti šablonus ir kitų tipų 
bendrovėms;
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Or. en

Pakeitimas 64
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant padėti įmonėms, ypač 
startuoliams, pradėti verslą, reikėtų suteikti 
galimybę registruojant uždarąją akcinę 
bendrovę naudotis pavyzdiniais steigimo 
dokumentų šablonais, o šablonai turėtų būti 
skelbiami internete. Pavyzdiniuose 
dokumentuose gali būti pateiktas iš anksto 
pagal nacionalinės teisės normas apibrėžtų 
alternatyvų sąrašas. Pareiškėjai turėtų turėti 
galimybę pasirinkti, ar naudotis šiais 
pavyzdiniais dokumentais, ar registruojant 
bendrovę naudotis specialiais steigimo 
dokumentais, tad valstybės narės turėtų 
turėti galimybę teikti šablonus ir kitų tipų 
bendrovėms;

(11) siekiant padėti įmonėms, ypač 
startuoliams, pradėti verslą, reikėtų suteikti 
galimybę registruojant uždarąją akcinę 
bendrovę naudotis pavyzdiniais steigimo 
dokumentų šablonais, o šablonai turėtų būti 
skelbiami internete ne tik valstybės narės 
kalba, bet ir dar bent viena Sąjungos 
kalba. Pavyzdiniuose dokumentuose gali 
būti pateiktas iš anksto pagal nacionalinės 
teisės normas apibrėžtų alternatyvų sąrašas. 
Pareiškėjai turėtų turėti galimybę 
pasirinkti, ar naudotis šiais pavyzdiniais 
dokumentais, ar registruojant bendrovę 
naudotis specialiais steigimo dokumentais, 
tad valstybės narės turėtų turėti galimybę 
teikti šablonus ir kitų tipų bendrovėms;

Or. it

Pakeitimas 65
Răzvan Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant padėti įmonėms, ypač 
startuoliams, pradėti verslą, reikėtų suteikti 
galimybę registruojant uždarąją akcinę 
bendrovę naudotis pavyzdiniais steigimo 
dokumentų šablonais, o šablonai turėtų būti 
skelbiami internete. Pavyzdiniuose 
dokumentuose gali būti pateiktas iš anksto 
pagal nacionalinės teisės normas apibrėžtų 
alternatyvų sąrašas. Pareiškėjai turėtų turėti 

(11) siekiant padėti įmonėms, ypač labai 
mažoms, mažosioms, vidutinėms įmonėms 
ir startuoliams, pradėti verslą, reikėtų 
suteikti galimybę registruojant uždarąją 
akcinę bendrovę naudotis iš anksto 
apibrėžtais pavyzdiniais steigimo 
dokumentų šablonais, o šablonai turėtų būti 
skelbiami internete. Pavyzdiniuose 
dokumentuose gali būti pateiktas iš anksto 
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galimybę pasirinkti, ar naudotis šiais 
pavyzdiniais dokumentais, ar registruojant 
bendrovę naudotis specialiais steigimo 
dokumentais, tad valstybės narės turėtų 
turėti galimybę teikti šablonus ir kitų tipų 
bendrovėms;

pagal nacionalinės teisės normas apibrėžtų 
alternatyvų sąrašas. Pareiškėjai turėtų turėti 
galimybę pasirinkti, ar naudotis šiais 
pavyzdiniais dokumentais, ar registruojant 
bendrovę naudotis specialiais steigimo 
dokumentais, tad valstybės narės turėtų 
turėti galimybę teikti šablonus ir kitų tipų 
bendrovėms;

Or. en

Pakeitimas 66
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant padėti įmonėms, ypač 
startuoliams, pradėti verslą, reikėtų 
suteikti galimybę registruojant uždarąją 
akcinę bendrovę naudotis pavyzdiniais 
steigimo dokumentų šablonais, o šablonai 
turėtų būti skelbiami internete. 
Pavyzdiniuose dokumentuose gali būti 
pateiktas iš anksto pagal nacionalinės teisės 
normas apibrėžtų alternatyvų sąrašas. 
Pareiškėjai turėtų turėti galimybę 
pasirinkti, ar naudotis šiais pavyzdiniais 
dokumentais, ar registruojant bendrovę 
naudotis specialiais steigimo dokumentais, 
tad valstybės narės turėtų turėti galimybę 
teikti šablonus ir kitų tipų bendrovėms;

(11) siekiant padėti įmonėms, ypač 
mažosioms, vidutinio dydžio ir labai 
mažoms įmonėms, pradėti verslą, reikėtų 
suteikti galimybę registruojant uždarąją 
akcinę bendrovę naudotis pavyzdiniais 
steigimo dokumentų šablonais, o šablonai 
turėtų būti skelbiami internete. 
Pavyzdiniuose dokumentuose gali būti 
pateiktas iš anksto pagal nacionalinės teisės 
normas apibrėžtų alternatyvų sąrašas. 
Pareiškėjai turėtų turėti galimybę 
pasirinkti, ar naudotis šiais pavyzdiniais 
dokumentais, ar registruojant bendrovę 
naudotis specialiais steigimo dokumentais, 
tad valstybės narės turėtų turėti galimybę 
teikti šablonus ir kitų tipų bendrovėms;

Or. ro

Pakeitimas 67
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų vien internetinė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

(12) priemonėmis, kuriomis siekiama 
suteikti visoms ES bendrovėms tokias 
pačias galimybes, turi būti gerbiamos 
esamos valstybių narių bendrovių teisės 
tradicijos ir svarbu leisti valstybėms 
narėms lanksčiai nuspręsti, kaip užtikrinti, 
kad bendrovių ir filialų registravimo 
sistema, taip pat dokumentų ir 
informacijos teikimas internetu, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų vien internetiniai. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

Or. ro

Pakeitimas 68
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų vien internetinė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo ir dokumentų ir 
duomenų teikimo internetu sistema, 
įskaitant procese dalyvaujančių notarų ar 
teisininkų funkcijas, būtų vien internetinė. 
Pagal šią direktyvą nereglamentuojami 
bendrovių ir filialų registravimo internetu 
ir dokumentų ir duomenų teikimo 
internetu klausimai turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę;

Or. de

Pakeitimas 69
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Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų vien internetinė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo bei duomenų teikimo
sistema, įskaitant procese dalyvaujančių 
notarų ar teisininkų funkcijas, būtų vien 
internetinė. Pagal šią direktyvą 
nereglamentuojami bendrovių ir filialų 
registravimo bei duomenų teikimo
internetu klausimai turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 70
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Enrico 
Gasbarra, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų vien internetinė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo bei duomenų teikimo
sistema, įskaitant procese dalyvaujančių 
notarų ar teisininkų funkcijas, būtų vien 
internetinė. Pagal šią direktyvą 
nereglamentuojami bendrovių ir filialų 
registravimo bei duomenų teikimo
internetu klausimai turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant visapusiškai užtikrinti verslo registrų patikimumą ir užkirsti kelią 
piktnaudžiavimams, pvz., pinigų plovimui ar įmonių užgrobimui, valstybės narės turi turėti 
galimybę numatyti prevencinę kontrolę per visą įmonių gyvavimo ciklą, t. y. ne tik įmonių 
registravimo internetu, bet ir vėlesnio dokumentų ir informacijos teikimo metu. Turi būti 
gerbiamos valstybių narių, turinčių nusistovėjusią prevencinę teisingumo sistemą, tradicijos.

Pakeitimas 71
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų vien internetinė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų skaitmeninė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 72
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų vien internetinė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų skaitmeninė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
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filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 73
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų vien internetinė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

(12) siekiant gerbti esamas valstybių 
narių bendrovių teisės tradicijas, svarbu 
leisti valstybėms narėms lanksčiai 
nuspręsti, kaip užtikrinti, kad bendrovių ir 
filialų registravimo sistema, įskaitant 
procese dalyvaujančių notarų ar teisininkų 
funkcijas, būtų internetinė. Pagal šią 
direktyvą nereglamentuojami bendrovių ir 
filialų registravimo internetu klausimai 
turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 74
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat 
reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu ir dėl 
dokumentų ir duomenų teikimo internetu 
taip pat reikėtų numatyti bendrovę arba 
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veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau 
priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis,
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo internetu procese dalyvautų 
notarai arba teisininkai, tačiau jų 
dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą 
registravimo procedūrą atlikti internetu;

filialą steigti arba dokumentus ir 
duomenis pateikti norinčių asmenų 
teisėtumo, tapatybės ir teisinio veiksnumo 
kontrolės priemones. Tačiau priemones ir 
metodus, kuriais būtų užtikrinta tokia 
kontrolė, reikėtų leisti kurti ir tvirtinti 
valstybėms narėms. Tose teisės normose, 
be kita ko, būtų galima numatyti galimybę 
atlikti patikrinimą surengus vaizdo 
konferenciją arba pasinaudojus kitomis 
internetinėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo arba teikimo internetu 
procese dalyvautų notarai arba teisininkai, 
tačiau jų dalyvavimas neturėtų būti kliūtis 
visą registravimo arba teikimo procedūrą 
atlikti internetu;

Or. de

Pakeitimas 75
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat 
reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau 
priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis, 

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui, pinigų plovimui ir bendrovių 
užgrobimui, taip pat suteikti 
nacionaliniuose registruose saugomų 
dokumentų ir informacijos patikimumo ir 
teisingumo apsaugos priemonių, nuostatose 
dėl bendrovių ir jų filialų registravimo bei 
tolesnio duomenų teikimo internetu taip 
pat reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti ar pateikti duomenis norinčių 
asmenų tapatybės ir teisinio veiksnumo 
teisėtumo kontrolę ir kontrolės priemones. 
Tačiau priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
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leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo internetu procese dalyvautų 
notarai arba teisininkai, tačiau jų 
dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą 
registravimo procedūrą atlikti internetu;

vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo ir duomenų teikimo internetu 
procese dalyvautų notarai arba teisininkai, 
tačiau jų dalyvavimas neturėtų būti kliūtis 
visą registravimo ir duomenų teikimo 
procedūrą atlikti internetu;

Or. en

Pakeitimas 76
Jytte Guteland, Enrico Gasbarra, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat 
reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau 
priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo internetu procese dalyvautų 
notarai arba teisininkai, tačiau jų 
dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą 
registravimo procedūrą atlikti internetu;

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui, pinigų plovimui ir bendrovių 
užgrobimui, taip pat suteikti 
nacionaliniuose registruose saugomų 
dokumentų ir informacijos patikimumo ir 
teisingumo apsaugos priemonių, nuostatose 
dėl bendrovių ir jų filialų registravimo bei 
tolesnio duomenų teikimo internetu taip 
pat reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti ar pateikti duomenis norinčių 
asmenų tapatybės ir teisinio veiksnumo 
teisėtumo kontrolę ir kontrolės priemones. 
Tačiau priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo ir dokumentų bei 
informacijos teikimo internetu procese 
dalyvautų notarai arba teisininkai, tačiau jų 
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dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą 
registravimo ir dokumentų bei 
informacijos teikimo procedūrą atlikti 
internetu;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybę numatyti prevencinę kontrolę per visą įmonių gyvavimo 
ciklą, t. y. ne tik įmonių registravimo internetu, bet ir vėlesnio dokumentų ir informacijos 
teikimo metu. Tai svarbu siekiant visiškai užtikrinti įmonių registrų patikimumą ir užkirsti 
kelią piktnaudžiavimui, pvz., pinigų plovimui ar bendrovių užgrobimui.

Pakeitimas 77
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat 
reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau 
priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo internetu procese dalyvautų 
notarai arba teisininkai, tačiau jų 
dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą 
registravimo procedūrą atlikti internetu;

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui, pinigų plovimui ir bendrovių 
užgrobimui, taip pat suteikti 
nacionaliniuose registruose saugomų 
dokumentų ir informacijos patikimumo ir 
teisingumo apsaugos priemonių, nuostatose 
dėl bendrovių ir jų filialų registravimo bei 
tolesnio duomenų teikimo internetu taip 
pat reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti ar pateikti duomenis norinčių 
asmenų tapatybės ir teisinio veiksnumo 
teisėtumo kontrolę ir kontrolės priemones. 
Tačiau priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo ir duomenų teikimo internetu 
procese dalyvautų notarai arba teisininkai, 
tačiau jų dalyvavimas neturėtų būti kliūtis 
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visą registravimo ir duomenų teikimo
procedūrą atlikti internetu;

Or. en

Pakeitimas 78
Răzvan Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat
reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau 
priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo internetu procese dalyvautų 
notarai arba teisininkai, tačiau jų 
dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą 
registravimo procedūrą atlikti internetu;

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu reikėtų 
numatyti bendrovę arba filialą steigti 
norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau 
priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti kurti 
ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose teisės 
normose, be kita ko, būtų galima numatyti 
galimybę atlikti patikrinimą surengus 
vaizdo konferenciją arba pasinaudojus 
kitomis internetinėmis priemonėmis, 
leidžiančiomis užmegzti tikralaikį 
audiovizualinį ryšį. Todėl valstybės narės 
turėtų turėti galimybę reikalauti, kad 
registravimo internetu procese dalyvautų 
notarai arba teisininkai, tačiau jų 
dalyvavimas neturėtų būti kliūtis visą 
registravimo procedūrą atlikti internetu ir 
neturėtų padidinti naštos visam procesui;

Or. en

Pakeitimas 79
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
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13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat 
reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau 
priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti 
kurti ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose 
teisės normose, be kita ko, būtų galima 
numatyti galimybę atlikti patikrinimą 
surengus vaizdo konferenciją arba 
pasinaudojus kitomis internetinėmis 
priemonėmis, leidžiančiomis užmegzti 
tikralaikį audiovizualinį ryšį. Todėl 
valstybės narės turėtų turėti galimybę
reikalauti, kad registravimo internetu 
procese dalyvautų notarai arba 
teisininkai, tačiau jų dalyvavimas 
neturėtų būti kliūtis visą registravimo 
procedūrą atlikti internetu;

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat 
reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tose 
teisės normose, be kita ko, būtų galima 
numatyti galimybę atlikti patikrinimą 
surengus vaizdo konferenciją arba 
pasinaudojus kitomis internetinėmis 
priemonėmis, leidžiančiomis užmegzti 
tikralaikį audiovizualinį ryšį. Tos taisyklės 
turėtų užtikrinti aukščiausią patikimumo 
lygį tikrinant visų asmenų, dalyvaujančių 
atliekant bendrovės administravimą, 
priežiūrą ar kontrolę, taip pat visų tikrųjų 
savininkų ir visų asmenų, įgaliotų 
atstovauti bendrovei palaikant ryšius su 
trečiaisiais asmenimis ir teisminiuose 
procesuose, tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 80
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat 

(13) be to, siekiant užkirsti kelią 
sukčiavimui ir bendrovių užgrobimui, taip 
pat suteikti nacionaliniuose registruose 
saugomų dokumentų ir informacijos 
patikimumo ir teisingumo apsaugos 
priemonių, nuostatose dėl bendrovių ir jų 
filialų registravimo internetu taip pat 
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reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tačiau 
priemones ir metodus, kuriais būtų 
užtikrinta tokia kontrolė, reikėtų leisti 
kurti ir tvirtinti valstybėms narėms. Tose 
teisės normose, be kita ko, būtų galima 
numatyti galimybę atlikti patikrinimą 
surengus vaizdo konferenciją arba 
pasinaudojus kitomis internetinėmis 
priemonėmis, leidžiančiomis užmegzti 
tikralaikį audiovizualinį ryšį. Todėl 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
reikalauti, kad registravimo internetu 
procese dalyvautų notarai arba 
teisininkai, tačiau jų dalyvavimas 
neturėtų būti kliūtis visą registravimo 
procedūrą atlikti internetu;

reikėtų numatyti bendrovę arba filialą 
steigti norinčių asmenų tapatybės ir teisinio 
veiksnumo kontrolės priemones. Tose 
teisės normose, be kita ko, būtų galima 
numatyti galimybę atlikti patikrinimą 
surengus vaizdo konferenciją arba 
pasinaudojus kitomis internetinėmis 
priemonėmis, leidžiančiomis užmegzti 
tikralaikį audiovizualinį ryšį. Komisija 
turėtų patvirtinti, kad tos taisyklės 
užtikrintų aukščiausią patikimumo lygį 
tikrinant visų asmenų, dalyvaujančių 
atliekant bendrovės administravimą, 
priežiūrą ar kontrolę, visų tikrųjų 
savininkų ir visų asmenų, įgaliotų 
atstovauti bendrovei palaikant ryšius su 
trečiaisiais asmenimis ir teisminiuose 
procesuose, tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 81
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kilus pagrįstam įtarimui dėl 
sukčiavimo, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus 
imtis priemonių, tarp jų – reikalauti (ne 
sistemiškai, bet tam tikrais atvejais), kad 
pareiškėjas arba jo atstovas fiziškai atvyktų 
į kurią nors valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę arba filialą, 
instituciją. Pagrįstas įtarimas dėl 
sukčiavimo turėtų turėti pakankamą 
pagrindą, pavyzdžiui, reikėtų remtis tikrųjų 
savininkų registruose saugoma informacija, 
informacija apie teistumą, tapatybės 
klastojimo arba mokesčių slėpimo 
požymiais;

(14) kilus pagrįstam įtarimui dėl 
sukčiavimo, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus 
imtis priemonių, tarp jų – reikalauti (ne 
sistemiškai, bet tam tikrais atvejais), kad 
pareiškėjas arba jo atstovas fiziškai atvyktų 
į kurią nors valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę arba filialą, 
instituciją. Pagrįstas įtarimas dėl 
sukčiavimo turėtų turėti pakankamą 
pagrindą, pavyzdžiui, reikėtų remtis tikrųjų 
savininkų registruose saugoma informacija, 
informacija apie teistumą, tapatybės 
klastojimo arba mokesčių slėpimo 
požymiais. Be to, Komisija ir valstybės 
narės turėtų turėti galimybę reikalauti 
atvykti į registracijos įstaigą stengiant 
įmonę tam tikruose sektoriuose, kuriuose 
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yra didesnė rizika, susijusi su įmonių 
steigimu apgaulės tikslais;

Or. en

Pakeitimas 82
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kilus pagrįstam įtarimui dėl 
sukčiavimo, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus 
imtis priemonių, tarp jų – reikalauti (ne 
sistemiškai, bet tam tikrais atvejais), kad 
pareiškėjas arba jo atstovas fiziškai atvyktų 
į kurią nors valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę arba filialą, 
instituciją. Pagrįstas įtarimas dėl 
sukčiavimo turėtų turėti pakankamą 
pagrindą, pavyzdžiui, reikėtų remtis tikrųjų 
savininkų registruose saugoma informacija, 
informacija apie teistumą, tapatybės 
klastojimo arba mokesčių slėpimo 
požymiais;

(14) kilus pagrįstam įtarimui dėl 
sukčiavimo, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus 
imtis priemonių, tarp jų – reikalauti (ne 
sistemiškai, bet tam tikrais atvejais), kad 
pareiškėjas arba jo atstovas fiziškai atvyktų 
į kurią nors valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę arba filialą, 
instituciją. Pagrįstas įtarimas dėl 
sukčiavimo turėtų turėti pakankamą 
pagrindą, pavyzdžiui, reikėtų remtis tikrųjų 
savininkų registruose saugoma informacija, 
informacija apie teistumą, tapatybės 
klastojimo arba mokesčių slėpimo 
požymiais. Be to, Komisija ir valstybės 
narės gali reikalauti atvykti į registracijos 
įstaigą stengiant įmonę tam tikruose 
sektoriuose, kuriuose yra didesnė rizika, 
susijusi su įmonių steigimu apgaulės 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 83
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kilus pagrįstam įtarimui dėl (14) kilus pagrįstam įtarimui dėl 
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sukčiavimo, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus 
imtis priemonių, tarp jų – reikalauti (ne 
sistemiškai, bet tam tikrais atvejais), kad 
pareiškėjas arba jo atstovas fiziškai atvyktų 
į kurią nors valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę arba filialą, 
instituciją. Pagrįstas įtarimas dėl 
sukčiavimo turėtų turėti pakankamą 
pagrindą, pavyzdžiui, reikėtų remtis tikrųjų 
savininkų registruose saugoma informacija, 
informacija apie teistumą, tapatybės 
klastojimo arba mokesčių slėpimo 
požymiais;

sukčiavimo, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus 
imtis priemonių, tarp jų – reikalauti 
(išimtiniais ir tam tikrais atvejais), kad 
pareiškėjas arba jo atstovas fiziškai atvyktų 
į kurią nors valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę arba filialą, 
instituciją. Pagrįstas įtarimas dėl 
sukčiavimo turėtų turėti pakankamą 
pagrindą, pavyzdžiui, reikėtų remtis tikrųjų 
savininkų registruose saugoma informacija, 
informacija apie teistumą, tapatybės 
klastojimo arba mokesčių slėpimo 
požymiais;

Or. en

Pakeitimas 84
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti visų su 
bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų 
apsaugą, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę užkirsti kelią sukčiavimui 
atsisakydamos savo teritorijoje esančios 
bendrovės arba filialo direktoriumi skirti 
asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo 
metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. 
Prašymus pateikti tokią informaciją apie 
ankstesnes direktoriaus pareigas turėtų 
būti galima teikti per registrų sąveikos 
sistemą, todėl valstybės narės turėtų 
sukurti reikiamą tvarką, kuria būtų 
užtikrinta, kad nacionaliniai registrai galėtų 
teikti tokią informaciją. Direktorių 
nušalinimo tvarka ir informacijos 
perdavimo konfidencialumas turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
taikytinų teisės normų dėl asmens 
duomenų apsaugos, visus su direktoriaus 
nušalinimu susijusius duomenis 

(15) siekiant užtikrinti visų su 
bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų
apsaugą, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę užkirsti kelią sukčiavimui 
atsisakydamos savo teritorijoje esančios 
bendrovės arba filialo direktoriumi skirti 
asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo 
metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. 
Visų nuo pareigų nušalintų bendrovių 
direktorių visose valstybėse narėse sąrašas 
turėtų būti tvarkomas per tarpusavyje 
susijusią sistemą arba registrus ir turėtų 
būti prieinamas visuomenei nemokamai. 
Turėtų būti galima ieškoti konkrečių 
asmenų šiame nuo pareigų nušalintų 
direktorių sąraše. Valstybės narės turėtų 
sukurti reikiamą tvarką, kuria būtų 
užtikrinta, kad nacionaliniai registrai galėtų 
teikti tokią informaciją. Direktorių 
nušalinimo tvarka ir informacijos 
perdavimo konfidencialumas turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. 
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nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67935;

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
taikytinų teisės normų dėl asmens 
duomenų apsaugos, visus su direktoriaus 
nušalinimu susijusius duomenis 
nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67935;

_________________ _________________

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 85
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti visų su 
bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų 
apsaugą, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę užkirsti kelią sukčiavimui 
atsisakydamos savo teritorijoje esančios 
bendrovės arba filialo direktoriumi skirti 
asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo 
metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. 
Prašymus pateikti tokią informaciją apie 
ankstesnes direktoriaus pareigas turėtų būti 
galima teikti per registrų sąveikos sistemą, 
todėl valstybės narės turėtų sukurti 
reikiamą tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad 
nacionaliniai registrai galėtų teikti tokią 
informaciją. Direktorių nušalinimo tvarka 
ir informacijos perdavimo 
konfidencialumas turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 

(15) siekiant užtikrinti visų su 
bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų 
apsaugą, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę užkirsti kelią sukčiavimui 
atsisakydamos savo teritorijoje esančios 
bendrovės arba filialo direktoriumi skirti 
asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo 
metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. 
Prašymus pateikti tokią informaciją apie 
ankstesnes direktoriaus pareigas turėtų būti 
galima teikti per registrų sąveikos sistemą, 
todėl valstybės narės turėtų sukurti 
reikiamą tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad 
nacionaliniai registrai galėtų teikti tokią 
informaciją ir ja keistis ir 
bendradarbiaudami tarpvalstybiniu mastu 
padėtų kovoti su neteisėtumu ir užtikrinti 
skaidrumą. Direktorių nušalinimo tvarka ir 
informacijos perdavimo konfidencialumas 
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taikytinų teisės normų dėl asmens 
duomenų apsaugos, visus su direktoriaus 
nušalinimu susijusius duomenis 
nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67935;

turėtų būti reglamentuojami pagal 
nacionalinę teisę. Siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi taikytinų teisės normų dėl 
asmens duomenų apsaugos, visus su 
direktoriaus nušalinimu susijusius 
duomenis nacionaliniai registrai turėtų 
tvarkyti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) 2016/67935;

_________________ _________________

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. it

Pakeitimas 86
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti visų su 
bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų 
apsaugą, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę užkirsti kelią sukčiavimui 
atsisakydamos savo teritorijoje esančios 
bendrovės arba filialo direktoriumi skirti 
asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo 
metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. 
Prašymus pateikti tokią informaciją apie 
ankstesnes direktoriaus pareigas turėtų 
būti galima teikti per registrų sąveikos 
sistemą, todėl valstybės narės turėtų 
sukurti reikiamą tvarką, kuria būtų 
užtikrinta, kad nacionaliniai registrai galėtų 
teikti tokią informaciją. Direktorių 
nušalinimo tvarka ir informacijos 
perdavimo konfidencialumas turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. 

(15) siekiant užtikrinti visų su 
bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų 
apsaugą, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę užkirsti kelią sukčiavimui 
atsisakydamos savo teritorijoje esančios 
bendrovės arba filialo direktoriumi skirti 
asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo 
metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. 
Visų nuo pareigų nušalintų direktorių 
visose valstybėse narėse sąrašas turėtų 
būti tvarkomas per tarpusavyje susijusią 
sistemą arba registrus ir prieinamas 
visuomenei nemokamai. Turėtų būti 
galima ieškoti konkrečių asmenų šiame 
nuo pareigų nušalintų direktorių sąraše. 
Valstybės narės turėtų sukurti reikiamą 
tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad 
nacionaliniai registrai galėtų teikti tokią 
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Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
taikytinų teisės normų dėl asmens 
duomenų apsaugos, visus su direktoriaus 
nušalinimu susijusius duomenis 
nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67935;

informaciją. Direktorių nušalinimo tvarka 
ir informacijos perdavimo 
konfidencialumas turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
taikytinų teisės normų dėl asmens 
duomenų apsaugos, visus su direktoriaus 
nušalinimu susijusius duomenis 
nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67935;

_________________ _________________

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 87
Răzvan Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti visų su 
bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų 
apsaugą, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę užkirsti kelią sukčiavimui 
atsisakydamos savo teritorijoje esančios 
bendrovės arba filialo direktoriumi skirti 
asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo 
metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. 
Prašymus pateikti tokią informaciją apie 
ankstesnes direktoriaus pareigas turėtų būti 
galima teikti per registrų sąveikos sistemą, 
todėl valstybės narės turėtų sukurti 
reikiamą tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad 
nacionaliniai registrai galėtų teikti tokią 
informaciją. Direktorių nušalinimo tvarka 

(15) siekiant užtikrinti visų su 
bendrovėmis ryšius palaikančių asmenų 
apsaugą, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę užkirsti kelią sukčiavimui 
atsisakydamos savo teritorijoje esančios 
bendrovės arba filialo direktoriumi skirti 
asmenį, kuris kitoje valstybėje narėje šiuo 
metu nušalintas nuo direktoriaus pareigų. 
Prašymus pateikti tokią informaciją apie 
ankstesnes direktoriaus pareigas turėtų būti 
galima teikti per registrų sąveikos sistemą, 
todėl valstybės narės turėtų sukurti 
reikiamą tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad 
nacionaliniai registrai būtų tarpusavyje 
susiję su visomis valstybėmis narėmis ir 
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ir informacijos perdavimo 
konfidencialumas turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
taikytinų teisės normų dėl asmens 
duomenų apsaugos, visus su direktoriaus 
nušalinimu susijusius duomenis 
nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67935;

galėtų teikti tokią informaciją. Direktorių 
nušalinimo tvarka ir informacijos 
perdavimo konfidencialumas turėtų būti 
reglamentuojami pagal nacionalinę teisę. 
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
taikytinų teisės normų dėl asmens 
duomenų apsaugos, visus su direktoriaus 
nušalinimu susijusius duomenis 
nacionaliniai registrai turėtų tvarkyti pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67935;

_________________ _________________

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

35 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 88
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) dėl bendrovių registravimo 
internetu taip pat pažymėtina, kad, siekiant 
sumažinti bendrovių sąnaudas ir naštą, per 
bendrovės gyvavimo ciklą dokumentus ir 
informaciją registrams taip pat turėtų būti 
galima teikti vien internetu. Valstybės 
narės taip pat turėtų turėti galimybę leisti 
bendrovėms teikti dokumentus ir 
informaciją kitomis priemonėmis, įskaitant 
popierinius dokumentus. Be to, bendrovių 
informacija turėtų būti atskleidžiama, 
informaciją tuose registruose padarius 
viešai prieinama, nes jie dabar yra susieti 
tarpusavyje ir teikia visapusišką 
informaciją naudotojams. Kad nebūtų 

(17) dėl bendrovių registravimo 
internetu taip pat pažymėtina, kad, siekiant 
sumažinti bendrovių sąnaudas ir naštą, per 
bendrovės gyvavimo ciklą dokumentus ir 
informaciją registrams taip pat turėtų būti 
galima teikti naudojant skaitmenines 
procedūras, jeigu yra schemų, kuriomis 
užtikrinamas aukščiausias patikimumo 
lygis, susijęs su šių dokumentų ir 
informacijos galiojimu. Valstybės narės 
taip pat turėtų turėti galimybę leisti 
bendrovėms teikti dokumentus ir 
informaciją kitomis priemonėmis, įskaitant 
popierinius dokumentus. Be to, bendrovių 
informacija turėtų būti atskleidžiama, 
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trikdoma esamų informacijos atskleidimo 
priemonių veikla, valstybės narės taip pat 
turėtų turėti galimybę visą bendrovių 
informaciją ar jos dalį skelbti ir 
oficialiajame valstybės leidinyje, tik turėtų 
tuo pačiu užtikrinti, kad informaciją 
oficialiajam valstybės leidiniui elektroniniu 
būdu siųstų registras;

informaciją tuose registruose padarius 
viešai prieinama, nes jie dabar yra susieti 
tarpusavyje ir teikia visapusišką 
informaciją naudotojams. Kad nebūtų 
trikdoma esamų informacijos atskleidimo 
priemonių veikla, valstybės narės taip pat 
turėtų turėti galimybę visą bendrovių 
informaciją ar jos dalį skelbti ir 
oficialiajame valstybės leidinyje, tik turėtų 
tuo pačiu užtikrinti, kad informaciją 
oficialiajam valstybės leidiniui elektroniniu 
būdu siųstų registras;

Or. en

Pakeitimas 89
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) dėl bendrovių registravimo 
internetu taip pat pažymėtina, kad, siekiant 
sumažinti bendrovių sąnaudas ir naštą, per 
bendrovės gyvavimo ciklą dokumentus ir 
informaciją registrams taip pat turėtų būti 
galima teikti vien internetu. Valstybės 
narės taip pat turėtų turėti galimybę leisti 
bendrovėms teikti dokumentus ir 
informaciją kitomis priemonėmis, įskaitant 
popierinius dokumentus. Be to, bendrovių 
informacija turėtų būti atskleidžiama, 
informaciją tuose registruose padarius 
viešai prieinama, nes jie dabar yra susieti 
tarpusavyje ir teikia visapusišką 
informaciją naudotojams. Kad nebūtų 
trikdoma esamų informacijos atskleidimo 
priemonių veikla, valstybės narės taip pat 
turėtų turėti galimybę visą bendrovių 
informaciją ar jos dalį skelbti ir 
oficialiajame valstybės leidinyje, tik turėtų 
tuo pačiu užtikrinti, kad informaciją 
oficialiajam valstybės leidiniui elektroniniu 
būdu siųstų registras;

(17) dėl bendrovių registravimo 
internetu taip pat pažymėtina, kad, siekiant 
sumažinti bendrovių sąnaudas ir naštą, per 
bendrovės gyvavimo ciklą dokumentus ir 
informaciją registrams taip pat turėtų būti 
galima teikti naudojant skaitmenines 
procedūras, jeigu yra schemų, kuriomis 
užtikrinamas aukščiausias patikimumo 
lygis, susijęs su šių dokumentų ir 
informacijos galiojimu. Valstybės narės 
taip pat turėtų turėti galimybę leisti 
bendrovėms teikti dokumentus ir 
informaciją kitomis priemonėmis, įskaitant 
popierinius dokumentus. Be to, bendrovių 
informacija turėtų būti atskleidžiama, 
informaciją tuose registruose padarius 
viešai prieinama, nes jie dabar yra susieti 
tarpusavyje ir teikia visapusišką 
informaciją naudotojams. Kad nebūtų 
trikdoma esamų informacijos atskleidimo 
priemonių veikla, valstybės narės taip pat 
turėtų turėti galimybę visą bendrovių 
informaciją ar jos dalį skelbti ir 
oficialiajame valstybės leidinyje, tik turėtų 
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tuo pačiu užtikrinti, kad informaciją 
oficialiajam valstybės leidiniui elektroniniu 
būdu siųstų registras;

Or. en

Pakeitimas 90
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant sumažinti bendrovių 
sąnaudas ir administracinę naštą, valstybės 
narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų 
laikytis vienkartinio informacijos 
pateikimo principo. Vienkartinio 
informacijos pateikimo principo taikymas 
reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama 
teikti tą pačią informaciją valdžios 
institucijoms daugiau nei kartą. 
Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos 
pačios informacijos ir nacionaliniam 
registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. 
Atvirkščiai, registras turėtų pateikti 
informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai 
pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. 
Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje 
valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą 
kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
prieš tai registrui pateikta informacija arba 
dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra 
įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos 
filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę 
teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės 
informacijos pasikeitimus tik tam registrui, 
kuriame įregistruota bendrovė, 
nereikalaujant tą pačią informaciją teikti 
registrui, kuriame įregistruotas filialas. 
Vietoj to, registras, kuriame įregistruota 
bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas 
filialas, naudodamiesi registrų sąveikos 
sistema, turėtų keistis elektroniniu būdu 
informacija, pavyzdžiui, apie bendrovės 
pavadinimo arba registruotos buveinės 

(19) siekiant sumažinti bendrovių 
sąnaudas, sumažinti procedūrų trukmę ir 
administracinę naštą, valstybės narės, 
taikydamos bendrovių teisę, turėtų laikytis 
vienkartinio informacijos pateikimo 
principo, kuris labai palaikomas 
Komisijos iniciatyvose, pvz., pasiūlyme dėl 
reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių 
vartų arba e. valdžios veiksmų plane bei 
Talino deklaracijoje dėl e. valdžios. 
Vienkartinio informacijos pateikimo 
principo taikymas reiškia, kad iš bendrovių 
nereikalaujama teikti tą pačią informaciją 
valdžios institucijoms daugiau nei kartą. 
Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos 
pačios informacijos ir nacionaliniam 
registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. 
Atvirkščiai, registras turėtų pateikti 
informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai 
pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. 
Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje 
valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą 
kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
prieš tai registrui pateikta informacija arba 
dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra 
įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos 
filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę 
teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės 
informacijos pasikeitimus tik tam registrui, 
kuriame įregistruota bendrovė, 
nereikalaujant tą pačią informaciją teikti 
registrui, kuriame įregistruotas filialas. 
Vietoj to, registras, kuriame įregistruota 
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pasikeitimą; bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas 
filialas, naudodamiesi registrų sąveikos 
sistema, turėtų keistis elektroniniu būdu 
informacija, pavyzdžiui, apie bendrovės 
pavadinimo arba registruotos buveinės 
pasikeitimą;

Or. ro

Pakeitimas 91
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant sumažinti bendrovių 
sąnaudas ir administracinę naštą, valstybės 
narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų 
laikytis vienkartinio informacijos 
pateikimo principo. Vienkartinio 
informacijos pateikimo principo taikymas 
reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama 
teikti tą pačią informaciją valdžios 
institucijoms daugiau nei kartą. 
Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos 
pačios informacijos ir nacionaliniam 
registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. 
Atvirkščiai, registras turėtų pateikti 
informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai 
pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. 
Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje 
valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą 
kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
prieš tai registrui pateikta informacija arba 
dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra 
įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos 
filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę 
teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės 
informacijos pasikeitimus tik tam registrui, 
kuriame įregistruota bendrovė, 
nereikalaujant tą pačią informaciją teikti 
registrui, kuriame įregistruotas filialas. 
Vietoj to, registras, kuriame įregistruota 
bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas 
filialas, naudodamiesi registrų sąveikos 

(19) siekiant sumažinti bendrovių 
sąnaudas ir administracinę naštą, valstybės 
narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų 
laikytis vienkartinio informacijos 
pateikimo principo. Vienkartinio 
informacijos pateikimo principo taikymas 
reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama 
teikti tą pačią informaciją valdžios 
institucijoms daugiau nei kartą. 
Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos 
pačios informacijos ir nacionaliniam 
registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. 
Atvirkščiai, registras turėtų pateikti 
informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai 
pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. 
Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje 
valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą 
kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
prieš tai registrui pateikta informacija arba 
dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra 
įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos 
filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę 
teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės 
informacijos pasikeitimus tik tam registrui, 
kuriame įregistruota bendrovė, 
nereikalaujant tą pačią informaciją teikti 
registrui, kuriame įregistruotas filialas. 
Vietoj to, registras, kuriame įregistruota 
bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas 
filialas, naudodamiesi registrų sąveikos 
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sistema, turėtų keistis elektroniniu būdu 
informacija, pavyzdžiui, apie bendrovės 
pavadinimo arba registruotos buveinės 
pasikeitimą;

sistema, turėtų keistis elektroniniu būdu 
informacija, pavyzdžiui, apie bendrovės 
pavadinimo arba registruotos buveinės 
pasikeitimą. Tačiau valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė netaikyti šio 
reikalavimo, jei nėra Komisijos patvirtintų 
informavimo schemų, kurios užtikrintų 
aukščiausią patikimumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 92
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant sumažinti bendrovių 
sąnaudas ir administracinę naštą, valstybės 
narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų 
laikytis vienkartinio informacijos 
pateikimo principo. Vienkartinio 
informacijos pateikimo principo taikymas 
reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama 
teikti tą pačią informaciją valdžios 
institucijoms daugiau nei kartą. 
Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos 
pačios informacijos ir nacionaliniam 
registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. 
Atvirkščiai, registras turėtų pateikti 
informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai 
pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. 
Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje 
valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą 
kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
prieš tai registrui pateikta informacija arba 
dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra 
įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos 
filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę 
teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės 
informacijos pasikeitimus tik tam registrui, 
kuriame įregistruota bendrovė, 
nereikalaujant tą pačią informaciją teikti 
registrui, kuriame įregistruotas filialas. 
Vietoj to, registras, kuriame įregistruota 

(19) siekiant sumažinti bendrovių 
sąnaudas ir administracinę naštą, valstybės 
narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų 
laikytis vienkartinio informacijos 
pateikimo principo. Vienkartinio 
informacijos pateikimo principo taikymas 
reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama 
teikti tą pačią informaciją valdžios 
institucijoms daugiau nei kartą. 
Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos 
pačios informacijos ir nacionaliniam 
registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. 
Atvirkščiai, registras turėtų pateikti 
informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai 
pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. 
Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje 
valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą 
kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
prieš tai registrui pateikta informacija arba 
dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra 
įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos 
filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę 
teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės 
informacijos pasikeitimus tik tam registrui, 
kuriame įregistruota bendrovė, 
nereikalaujant tą pačią informaciją teikti 
registrui, kuriame įregistruotas filialas. 
Vietoj to, registras, kuriame įregistruota 
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bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas 
filialas, naudodamiesi registrų sąveikos 
sistema, turėtų keistis elektroniniu būdu 
informacija, pavyzdžiui, apie bendrovės 
pavadinimo arba registruotos buveinės 
pasikeitimą;

bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas 
filialas, naudodamiesi registrų sąveikos 
sistema, turėtų keistis elektroniniu būdu 
informacija, pavyzdžiui, apie bendrovės 
pavadinimo arba registruotos buveinės 
pasikeitimą. Tačiau valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė netaikyti šio 
reikalavimo, jei nėra Komisijos patvirtintų 
informavimo schemų, kurios užtikrintų 
aukščiausią patikimumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 93
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant sumažinti bendrovių 
sąnaudas ir administracinę naštą, valstybės 
narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų 
laikytis vienkartinio informacijos 
pateikimo principo. Vienkartinio 
informacijos pateikimo principo taikymas 
reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama 
teikti tą pačią informaciją valdžios 
institucijoms daugiau nei kartą. 
Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos 
pačios informacijos ir nacionaliniam 
registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. 
Atvirkščiai, registras turėtų pateikti 
informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai 
pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. 
Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje 
valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą 
kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
prieš tai registrui pateikta informacija arba 
dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra 
įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos 
filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę 
teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės 
informacijos pasikeitimus tik tam registrui, 
kuriame įregistruota bendrovė, 
nereikalaujant tą pačią informaciją teikti 

(19) siekiant sumažinti bendrovių 
sąnaudas ir administracinę naštą, valstybės 
narės, taikydamos bendrovių teisę, turėtų 
laikytis vienkartinio informacijos 
pateikimo principo. Vienkartinio 
informacijos pateikimo principo taikymas 
reiškia, kad iš bendrovių nereikalaujama 
teikti tą pačią informaciją valdžios 
institucijoms daugiau nei kartą. 
Pavyzdžiui, bendrovės neturėtų teikti tos 
pačios informacijos ir nacionaliniam 
registrui, ir oficialiajam valstybės leidiniui. 
Atvirkščiai, registras turėtų pateikti 
informaciją, kuri jau buvo tiesiogiai 
pateikta oficialiajam valstybės leidiniui. 
Taip pat jeigu bendrovė yra įsteigta vienoje 
valstybėje narėje ir nori įregistruoti filialą 
kitoje, ji turėtų turėti galimybę pasinaudoti 
prieš tai registrui pateikta informacija arba 
dokumentais. Be to, jeigu bendrovė yra 
įsteigta vienoje valstybėje narėje, o jos 
filialas yra kitoje, ji turėtų turėti galimybę 
teikti duomenis apie tam tikrus bendrovės 
informacijos pasikeitimus tik tam registrui, 
kuriame įregistruota bendrovė, 
nereikalaujant tą pačią informaciją teikti 
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registrui, kuriame įregistruotas filialas. 
Vietoj to, registras, kuriame įregistruota 
bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas 
filialas, naudodamiesi registrų sąveikos 
sistema, turėtų keistis elektroniniu būdu 
informacija, pavyzdžiui, apie bendrovės 
pavadinimo arba registruotos buveinės 
pasikeitimą;

registrui, kuriame įregistruotas filialas. 
Vietoj to, registras, kuriame įregistruota 
bendrovė, ir registras, kuriame įregistruotas 
filialas, naudodamiesi registrų sąveikos 
sistema, turėtų elektroniniu būdu,
automatiškai ir nedelsiant perduoti
informaciją, pavyzdžiui, apie bendrovės 
pavadinimo arba registruotos buveinės 
pasikeitimą;

Or. bg

Pakeitimas 94
Răzvan Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti, kad apie 
bendroves Sąjungoje būtų teikiama 
nuosekli ir nauja informacija, ir dar labiau 
padidinti skaidrumą, pagal nacionalinę 
teisę reikėtų suteikti galimybę naudojantis 
registrų sąveikos sistema keistis valstybių 
narių registruose saugoma informacija apie 
visų tipų įregistruotas bendroves. Valstybės 
narės taip pat turėtų turėti galimybę per šią 
sistemą teikti elektronines dokumentų 
kopijas ir informaciją apie kitų tipų 
bendroves;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 95
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, 

(21) siekiant užtikrinti skaidrumą, 
apsaugoti darbuotojų, kreditorių ir 
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įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus 
tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad 
investuotojai, suinteresuotosios šalys, 
verslo partneriai ir institucijos turėtų 
paprastą prieigą prie bendrovių
informacijos. Kad informacija būtų labiau 
prieinama, visose valstybėse narėse 
daugiau informacijos turėtų būti teikiama 
nemokamai. Prie tokios informacijos 
reikėtų priskirti informaciją apie bendrovės 
interneto svetainę (jeigu ji yra) ir 
bendrovės bei kitose valstybėse narėse 
esančių jos filialų juridinį statusą (jeigu 
tokia informacija nacionaliniuose 
registruose saugoma). Prie tokios 
informacijos taip pat reikėtų priskirti 
informaciją apie asmenis, įgaliotus 
atstovauti bendrovėms, ir darbuotojų 
skaičių (jeigu tokia informacija saugoma);

smulkiųjų akcininkų interesus ir skatinti 
pasitikėjimą verslo sandoriais, įskaitant 
bendrojoje rinkoje sudaromus 
tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad 
investuotojai, suinteresuotosios šalys, 
verslo partneriai ir institucijos turėtų 
paprastą prieigą prie bendrovių 
informacijos. Kad informacija būtų labiau 
prieinama, visose valstybėse narėse 
daugiau informacijos turėtų būti teikiama 
nemokamai. Prie tokios informacijos 
reikėtų priskirti informaciją apie bendrovės 
interneto svetainę (jeigu ji yra) ir 
bendrovės bei kitose valstybėse narėse 
esančių jos filialų juridinį statusą (jeigu 
tokia informacija nacionaliniuose 
registruose saugoma). Prie tokios 
informacijos taip pat reikėtų priskirti 
informaciją apie asmenis, įgaliotus 
atstovauti bendrovėms, ir darbuotojų 
skaičių (jeigu tokia informacija saugoma);

Or. ro

Pakeitimas 96
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, 
įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus 
tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad 
investuotojai, suinteresuotosios šalys, 
verslo partneriai ir institucijos turėtų 
paprastą prieigą prie bendrovių 
informacijos. Kad informacija būtų labiau 
prieinama, visose valstybėse narėse 
daugiau informacijos turėtų būti teikiama 
nemokamai. Prie tokios informacijos 
reikėtų priskirti informaciją apie 
bendrovės interneto svetainę (jeigu ji yra) 
ir bendrovės bei kitose valstybėse narėse 
esančių jos filialų juridinį statusą (jeigu 

(21) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, 
įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus 
tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad 
investuotojai, suinteresuotosios šalys, 
verslo partneriai ir institucijos turėtų 
paprastą prieigą prie bendrovių 
informacijos. Kad informacija būtų labiau 
prieinama, visose valstybėse narėse visa
informacija registre turėtų būti teikiama 
nemokamai. Prie tokios informacijos taip 
pat reikėtų priskirti informaciją apie 
asmenis, įgaliotus atstovauti bendrovėms, 
darbuotojų skaičių ir išsamią informaciją 
apie susitarimus dėl darbuotojų 
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tokia informacija nacionaliniuose 
registruose saugoma). Prie tokios 
informacijos taip pat reikėtų priskirti 
informaciją apie asmenis, įgaliotus 
atstovauti bendrovėms, ir darbuotojų 
skaičių (jeigu tokia informacija saugoma);

informavimo, konsultavimosi ir 
dalyvavimo tvarkos, numatytos pagal 
Sąjungos teisę. Turėtų būti galima atlikti 
paiešką šiuose registruose, remiantis 
bendrovių pavadinimais ir asmenų 
vardais ir pavardėmis, taip pat sektorių ir 
vietovių pavadinimais;

Or. en

Pakeitimas 97
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, 
įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus 
tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad 
investuotojai, suinteresuotosios šalys, 
verslo partneriai ir institucijos turėtų 
paprastą prieigą prie bendrovių 
informacijos. Kad informacija būtų labiau 
prieinama, visose valstybėse narėse 
daugiau informacijos turėtų būti teikiama 
nemokamai. Prie tokios informacijos 
reikėtų priskirti informaciją apie 
bendrovės interneto svetainę (jeigu ji yra) 
ir bendrovės bei kitose valstybėse narėse 
esančių jos filialų juridinį statusą (jeigu 
tokia informacija nacionaliniuose 
registruose saugoma). Prie tokios 
informacijos taip pat reikėtų priskirti 
informaciją apie asmenis, įgaliotus 
atstovauti bendrovėms, ir darbuotojų 
skaičių (jeigu tokia informacija saugoma);

(21) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, 
įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus 
tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad 
investuotojai, suinteresuotosios šalys, 
verslo partneriai ir institucijos turėtų 
paprastą prieigą prie bendrovių 
informacijos. Kad informacija būtų labiau 
prieinama, visose valstybėse narėse visa
informacija registre turėtų būti teikiama 
nemokamai. Prie tokios informacijos taip 
pat reikėtų priskirti informaciją apie 
asmenis, įgaliotus atstovauti bendrovėms, 
darbuotojų skaičių ir išsamią informaciją 
apie susitarimus dėl darbuotojų 
informavimo, konsultavimosi ir 
dalyvavimo tvarkos, numatytos pagal 
Sąjungos teisę. Turėtų būti galima atlikti 
paiešką šiuose registruose, remiantis 
bendrovių pavadinimais ir asmenų 
vardais ir pavardėmis, taip pat sektorių ir 
vietovių pavadinimais;

Or. en

Pakeitimas 98
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Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, 
įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus 
tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad 
investuotojai, suinteresuotosios šalys, 
verslo partneriai ir institucijos turėtų 
paprastą prieigą prie bendrovių 
informacijos. Kad informacija būtų labiau 
prieinama, visose valstybėse narėse 
daugiau informacijos turėtų būti teikiama 
nemokamai. Prie tokios informacijos 
reikėtų priskirti informaciją apie bendrovės 
interneto svetainę (jeigu ji yra) ir 
bendrovės bei kitose valstybėse narėse 
esančių jos filialų juridinį statusą (jeigu 
tokia informacija nacionaliniuose 
registruose saugoma). Prie tokios 
informacijos taip pat reikėtų priskirti 
informaciją apie asmenis, įgaliotus 
atstovauti bendrovėms, ir darbuotojų 
skaičių (jeigu tokia informacija saugoma);

(21) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, 
įskaitant bendrojoje rinkoje sudaromus 
tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad 
investuotojai, suinteresuotosios šalys, 
verslo partneriai ir institucijos bei 
organizacijos, pvz., profesinės sąjungos, 
turėtų paprastą prieigą prie bendrovių 
informacijos. Kad informacija būtų labiau 
prieinama, visose valstybėse narėse 
daugiau informacijos turėtų būti teikiama 
nemokamai. Prie tokios informacijos 
reikėtų priskirti informaciją apie bendrovės 
interneto svetainę (jeigu ji yra) ir 
bendrovės bei kitose valstybėse narėse 
esančių jos filialų juridinį statusą (jeigu 
tokia informacija nacionaliniuose 
registruose saugoma). Prie tokios 
informacijos taip pat reikėtų priskirti 
informaciją apie asmenis, įgaliotus 
atstovauti bendrovėms, ir darbuotojų 
skaičių (jeigu tokia informacija saugoma);

Or. en

Pakeitimas 99
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant padėti bendrojoje rinkoje 
įsteigtoms bendrovėms lengviau plėsti savo 
verslą kitose valstybėse, bendrovėms 
reikėtų suteikti galimybę steigti ir 
registruoti internetu filialus kitose 
valstybėse narėse. Todėl valstybės narės 

(23) siekiant padėti bendrojoje rinkoje 
įsteigtoms bendrovėms lengviau plėsti savo 
verslą kitose valstybėse, bendrovėms 
reikėtų suteikti galimybę steigti ir 
registruoti internetu filialus kitose 
valstybėse narėse. Todėl valstybės narės 
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turėtų suteikti galimybę registruoti filialus 
ir teikti informaciją bei dokumentus 
internetu, panašiai kaip bendrovėms;

turėtų suteikti galimybę registruoti filialus 
ir teikti informaciją bei dokumentus 
internetu, panašiai kaip bendrovėms, tokiu 
būdu sumažinant išlaidas ir kartu 
administracinę naštą, taip pat su 
tarptautinės plėtros formalumais susijusią 
trukmę;

Or. ro

Pakeitimas 100
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant padėti bendrojoje rinkoje 
įsteigtoms bendrovėms lengviau plėsti savo 
verslą kitose valstybėse, bendrovėms 
reikėtų suteikti galimybę steigti ir 
registruoti internetu filialus kitose 
valstybėse narėse. Todėl valstybės narės 
turėtų suteikti galimybę registruoti filialus 
ir teikti informaciją bei dokumentus 
internetu, panašiai kaip bendrovėms;

(23) siekiant padėti bendrojoje rinkoje 
įsteigtoms bendrovėms lengviau plėsti savo 
verslą kitose valstybėse, bendrovėms 
reikėtų suteikti galimybę steigti ir 
registruoti filialus kitose valstybėse narėse 
naudojant skaitmenines procedūras. 
Todėl valstybės narės turėtų suteikti 
galimybę registruoti filialus ir teikti 
informaciją bei dokumentus skaitmeniniu 
būdu, panašiai kaip bendrovėms;

Or. en

Pakeitimas 101
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant padėti bendrojoje rinkoje 
įsteigtoms bendrovėms lengviau plėsti savo 
verslą kitose valstybėse, bendrovėms 
reikėtų suteikti galimybę steigti ir 
registruoti internetu filialus kitose 
valstybėse narėse. Todėl valstybės narės 

(23) siekiant padėti bendrojoje rinkoje 
įsteigtoms bendrovėms lengviau plėsti savo 
verslą kitose valstybėse, bendrovėms 
reikėtų suteikti galimybę steigti ir 
registruoti filialus kitose valstybėse narėse 
naudojant skaitmenines procedūras. 
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turėtų suteikti galimybę registruoti filialus 
ir teikti informaciją bei dokumentus 
internetu, panašiai kaip bendrovėms;

Todėl valstybės narės turėtų suteikti 
galimybę registruoti filialus ir teikti 
informaciją bei dokumentus skaitmeniniu 
būdu, panašiai kaip bendrovėms;

Or. en

Pakeitimas 102
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) registruodamos kitoje valstybėje 
narėje įregistruotos bendrovės filialą, 
valstybės narės, kuriose registruojamas 
filialas, taip pat turėtų turėti galimybę 
pasinaudodamos registrų sąveikos sistema 
patikrinti tam tikrą informaciją apie 
bendrovę. Taip pat pažymėtina, kad tais 
atvejais, kai filialas kurioje nors valstybėje 
narėje uždaromas, tos valstybės narės 
registras per registrų sąveikos sistemą 
turėtų informuoti valstybės narės, kurioje 
įregistruota bendrovė, registrą, ir abu 
registrai turėtų įtraukti tą informaciją;

(24) registruodamos kitoje valstybėje 
narėje įregistruotos bendrovės filialą, 
valstybės narės, kuriose registruojamas 
filialas, taip pat turėtų turėti galimybę 
pasinaudodamos registrų sąveikos sistema 
patikrinti tam tikrą informaciją apie 
bendrovę. Taip pat pažymėtina, kad tais 
atvejais, kai filialas kurioje nors valstybėje 
narėje uždaromas, tos valstybės narės 
registras per registrų sąveikos sistemą 
turėtų automatiškai ir nedelsiant 
informuoti valstybės narės, kurioje
įregistruota bendrovė, registrą, ir abu 
registrai turėtų įtraukti tą informaciją;

Or. bg

Pakeitimas 103
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendrovių ir jų filialų registravimo 
internetu ir informacijos teikimo 
taisyklių,“;

– bendrovių ir jų filialų dokumentų ir 
(arba) duomenų registravimo internetu ir 
informacijos teikimo taisyklių,“;
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(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. ro

Pagrindimas

.

Pakeitimas 104
Stefano Maullu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis
Taikymo sritis

13 straipsnis
Taikymo sritis ir kompetencija

Or. it

Pakeitimas 105
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skirsnyje nurodytos koordinavimo 
priemonės taikomos valstybių narių 
įstatymams ir kitiems teisės aktams dėl II 
priede išvardytų bendrovių tipų ir, jei taip 
nurodyta, I ir IIA prieduose išvardytų 
bendrovių tipų.

Šiame skirsnyje nurodytos koordinavimo 
priemonės taikomos valstybių narių 
įstatymams ir kitiems teisės aktams dėl II 
priede išvardytų bendrovių tipų ir, jei taip 
nurodyta, I ir IIA prieduose išvardytų 
bendrovių tipų. Valstybės narės turi teisę 
pagal savo sistemas ir teisines tradicijas 
paskirti institucijas ar valstybės 
tarnautojus, dirbančius su bendrovių 
registravimu ir dokumentų bei 
informacijos teikimu registrui, kaip 
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nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Pridedama pastraipa siekiama pabrėžti, kad Direktyvos (ES) 2017/1132 10 straipsnis lieka 
nepakitęs ir kad valstybės narės yra vienintelės atsakingos už šiame straipsnyje numatytos 
prevencinės kontrolės agento paskyrimą, ar tai būtų teisėjas, notaras ar bet kuris kitas asmuo 
ar įstaiga.

Pakeitimas 106
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skirsnyje nurodytos koordinavimo 
priemonės taikomos valstybių narių 
įstatymams ir kitiems teisės aktams dėl II 
priede išvardytų bendrovių tipų ir, jei taip 
nurodyta, I ir IIA prieduose išvardytų 
bendrovių tipų.

Šiame skirsnyje nurodytos koordinavimo 
priemonės taikomos valstybių narių 
įstatymams ir kitiems teisės aktams dėl II 
priede išvardytų bendrovių tipų ir, jei taip 
nurodyta, I ir IIA prieduose išvardytų 
bendrovių tipų ir neturi daryti įtakos 
valstybių narių pasirinkimui skiriant 
institucijas, asmenis ar įstaigas, 
atsakingus už bendrovių registravimą ir 
dokumentų bei informacijos pateikimą, 
kaip aiškiai nurodyta 10 straipsnyje.

Or. it

Pakeitimas 107
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13a straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) registravimas – bendrovės kaip 3) registravimas internetu –
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juridinio asmens sukūrimas; skaitmeninis bendrovės kaip juridinio 
asmens sukūrimo ir įtraukimo į verslo 
registrą procesas;

Or. bg

Pakeitimas 108
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13a straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) šablonas – valstybės narės pagal 
nacionalinės teisės aktus parengtas 
bendrovės steigimo dokumento pavyzdys, 
naudojamas bendrovę registruojant 
internetu;

4) šablonas – pagal nacionalinės teisės 
aktus, kaip pranešta valstybių narių, 
Komisijos parengtas suderintas bendrovės 
steigimo dokumento pavyzdys, 
naudojamas bendrovę registruojant 
internetu;

Or. en

Pakeitimas 109
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13a straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) šablonas – valstybės narės pagal 
nacionalinės teisės aktus parengtas 
bendrovės steigimo dokumento pavyzdys, 
naudojamas bendrovę registruojant 
internetu;

4) bendrovės steigimo dokumento 
pavyzdys – valstybės narės pagal 
nacionalinės teisės aktus parengtas 
bendrovės steigimo dokumento pavyzdys, 
naudojamas bendrovę registruojant 
internetu;

Or. bg
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Pakeitimas 110
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal savo valstybės narės 
patvirtintą elektroninės atpažinties schemą 
išduotas elektroninės atpažinties 
priemones;

a) pagal savo valstybės narės 
patvirtintą elektroninės atpažinties schemą 
išduotas elektroninės atpažinties 
priemones, su sąlyga, kad Komisija jas 
patvirtins kaip atitinkančias aukščiausią 
patikimumo lygį, apibrėžtą Reglamento 
(ES) Nr. 910/2014 8 straipsnyje; be to, 
Komisija patvirtina, kad ši elektroninės 
atpažinties schema, kartu su vaizdo 
konferencijos procedūra, galėtų nustatyti 
visų asmenų, dalyvaujančių atliekant 
bendrovės administravimą, priežiūrą ar 
kontrolę, visų tikrųjų savininkų ir visų 
asmenų, įgaliotų atstovauti bendrovei 
palaikant ryšius su trečiaisiais asmenimis 
ir teisminiuose procesuose, tapatybę, 
užtikrinant aukščiausią patikimumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 111
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal savo valstybės narės 
patvirtintą elektroninės atpažinties schemą 
išduotas elektroninės atpažinties 
priemones;

a) pagal savo valstybės narės 
patvirtintą elektroninės atpažinties schemą 
išduotas elektroninės atpažinties 
priemones, su sąlyga, kad Komisija jas 
patvirtins kaip atitinkančias aukščiausią 
saugumo užtikrinimo lygį, apibrėžtą 
Reglamento (ES) Nr. 910/2014 8 
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straipsnyje; be to, Komisija patvirtina, kad 
ši elektroninės atpažinties schema galėtų 
nustatyti visų asmenų, dalyvaujančių 
atliekant bendrovės administravimą, 
priežiūrą ar kontrolę, visų tikrųjų 
savininkų ir visų asmenų, įgaliotų 
atstovauti bendrovei palaikant ryšius su 
trečiaisiais asmenimis ir teisminiuose 
procesuose, tapatybę, užtikrinant 
aukščiausią patikimumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 112
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagal savo valstybės narės 
patvirtintą elektroninės atpažinties schemą 
išduotas elektroninės atpažinties 
priemones;

a) pagal savo valstybės narės 
patvirtintą elektroninės atpažinties schemą 
išduotas ir bent pakankamą saugumo 
užtikrinimo lygį pagal Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 8 straipsnio 2 dalies b 
punktą atitinkančias elektroninės 
atpažinties priemones;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti sukčiavimo ir piktnaudžiavimo, pirmiau nurodyta nuostata pritaikoma prie 
eIDAS reglamento dėl elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugų nuostatų.

Pakeitimas 113
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitoje valstybėje narėje išduotas ir 
tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais 
pripažįstamas elektroninės atpažinties 
priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 6 straipsnyje.

b) kitoje valstybėje narėje išduotas ir 
tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais 
pripažįstamas elektroninės atpažinties 
priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 6 straipsnyje, su sąlyga, kad 
Komisija jas patvirtins kaip atitinkančias 
aukščiausią saugumo užtikrinimo lygį, 
apibrėžtą Reglamento (ES) Nr. 910/2014 
8 straipsnyje; be to, Komisija patvirtina, 
kad ši elektroninės atpažinties schema, 
kartu su vaizdo konferencijos procedūra, 
galėtų nustatyti visų asmenų, 
dalyvaujančių atliekant bendrovės 
administravimą, priežiūrą ar kontrolę, 
visų tikrųjų savininkų ir visų asmenų, 
įgaliotų atstovauti bendrovei palaikant 
ryšius su trečiaisiais asmenimis ir 
teisminiuose procesuose, tapatybę, 
užtikrinant aukščiausią patikimumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 114
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitoje valstybėje narėje išduotas ir 
tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais 
pripažįstamas elektroninės atpažinties 
priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 6 straipsnyje.

b) kitoje valstybėje narėje išduotas ir 
tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais 
pripažįstamas elektroninės atpažinties 
priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 6 straipsnyje, jei Komisija 
jas patvirtins kaip atitinkančias 
aukščiausią patikimumo lygį, apibrėžtą 
Reglamento (ES) Nr. 910/2014 8 
straipsnyje; be to, Komisija patvirtina, kad 
ši elektroninės atpažinties schema galėtų 
nustatyti visų asmenų, dalyvaujančių 
atliekant bendrovės administravimą, 
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priežiūrą ar kontrolę, visų tikrųjų 
savininkų ir visų asmenų, įgaliotų 
atstovauti bendrovei palaikant ryšius su 
trečiaisiais asmenimis ir teisminiuose 
procesuose, tapatybę, užtikrinant 
aukščiausią patikimumo lygį;

Or. en

Pakeitimas 115
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitoje valstybėje narėje išduotas ir 
tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais 
pripažįstamas elektroninės atpažinties 
priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 6 straipsnyje.

b) kitoje valstybėje narėje išduotas ir 
tarpvalstybinio tapatumo nustatymo tikslais 
pripažįstamas elektroninės atpažinties 
priemones, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 910/2014 6 straipsnyje.

Valstybėms narėms leidžiama reikalauti 
kitų papildomų atpažinties priemonių, taip 
pat suteikiančių galimybę patikrinti 
pajėgumus ir teikti teisines konsultacijas, 
įskaitant, be kita ko, vaizdo konferencijas 
ar kitas internetines priemones, kurios 
užtikrina garso ir vaizdo ryšį realiuoju 
laiku.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamas ir veiksmingas atpažinties procesas: reikalaujama naudoti elektronines priemones 
pagal nuostatas, įtvirtintas eIDAS reglamente Nr. 910/2014.

Pakeitimas 116
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
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Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės taip pat gali 
pripažinti kitas, ne tik 1 dalyje nurodytas 
atpažinties priemones.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie eIDAS reglamento nuostatų.

Pakeitimas 117
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės taip pat gali 
pripažinti kitas, ne tik 1 dalyje nurodytas 
atpažinties priemones.

2. Valstybės narės taip pat gali 
pripažinti kitas, ne tik 1 dalyje nurodytas 
atpažinties priemones, su sąlyga, kad 
atitinkama valstybė narė įrodo, jog šios 
atpažinties priemonės garantuoja 
aukščiausią saugumo užtikrinimo lygį 
tikrinant visų asmenų, dalyvaujančių 
atliekant bendrovės administravimą, 
priežiūrą ar kontrolę, visų tikrųjų 
savininkų ir visų asmenų, įgaliotų 
atstovauti bendrovei palaikant ryšius su 
trečiaisiais asmenimis ir teisminiuose 
procesuose, tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 118
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
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Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės taip pat gali 
pripažinti kitas, ne tik 1 dalyje nurodytas 
atpažinties priemones.

2. Valstybės narės taip pat gali 
pripažinti kitas, ne tik 1 dalyje nurodytas 
atpažinties priemones, su sąlyga, kad 
atitinkama valstybė narė įrodo, jog šios 
atpažinties priemonės užtikrina 
aukščiausią patikimumo lygį tikrinant 
visų asmenų, dalyvaujančių atliekant 
bendrovės administravimą, priežiūrą ar 
kontrolę, visų tikrųjų savininkų ir visų 
asmenų, įgaliotų atstovauti bendrovei 
palaikant ryšius su trečiaisiais asmenimis 
ir teisminiuose procesuose, tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 119
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė pripažįsta 2 
dalyje nurodytas atpažinties priemones 
registracijai internetu atlikti ir 
duomenims internetu teikti, ji taip pat 
pripažįsta kitos valstybės narės išduotas to 
paties tipo atpažinties priemones.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pritaikoma prie eIDAS reglamento nuostatų.

Pakeitimas 120
Heidi Hautala
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė pripažįsta 2 
dalyje nurodytas atpažinties priemones 
registracijai internetu atlikti ir duomenims 
internetu teikti, ji taip pat pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotas to paties tipo
atpažinties priemones.

3. Jeigu valstybė narė pripažįsta 2 
dalyje nurodytas atpažinties priemones 
registracijai internetu atlikti ir duomenims 
internetu teikti, ji taip pat pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotas to paties tipo 
atpažinties priemones. Tačiau valstybės 
narės neprivalo pripažinti šių atpažinties 
priemonių, jei nėra įrodyta, kad šios 
priemonės užtikrina aukščiausią 
patikimumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 121
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė pripažįsta 2 
dalyje nurodytas atpažinties priemones 
registracijai internetu atlikti ir duomenims 
internetu teikti, ji taip pat pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotas to paties tipo 
atpažinties priemones.

3. Jeigu valstybė narė pripažįsta 2 
dalyje nurodytas atpažinties priemones 
registracijai internetu atlikti ir duomenims 
internetu teikti, ji taip pat pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotas to paties tipo 
atpažinties priemones. Tačiau valstybės 
narės neprivalo pripažinti šių atpažinties 
priemonių, jei nėra įrodyta, kad šios 
priemonės garantuoja aukščiausią 
saugumo užtikrinimo lygį.

Or. en

Pakeitimas 122
Emil Radev
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu valstybė narė pripažįsta 2 
dalyje nurodytas atpažinties priemones 
registracijai internetu atlikti ir duomenims 
internetu teikti, ji taip pat pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotas to paties tipo 
atpažinties priemones.

3. Jeigu valstybė narė pripažįsta 2 
dalyje nurodytas atpažinties priemones 
registracijai internetu atlikti ir duomenims 
internetu teikti, ji taip pat pripažįsta kitos 
valstybės narės išduotas to paties tipo 
atpažinties priemones. Taikant šią dalį, 
valstybės narės paskelbia elektroninės 
atpažinties priemonių, kurias jos 
pripažįsta, sąrašą.

Or. bg

Pakeitimas 123
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti (ne sistemiškai, bet tam tikrais 
atvejais), kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad pareiškėjas arba jo 
atstovas fiziškai atvyktų į bet kurią 
registracijos internetu ir duomenų teikimo 
internetu reikalus tvarkyti kompetentingą 
instituciją asmens tapatybei patvirtinti. 
Toks pagrįstas įtarimas dėl sukčiavimo 
turėtų turėti pakankamą pagrindą, pvz., 
reikėtų remtis tikrųjų savininkų 
registruose saugoma informacija, 
informacija apie teistumą, tapatybės 
klastojimo arba mokesčių slėpimo 
požymiais. Valstybės narės užtikrina, kad 
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bet kokie tolesni procedūros veiksmai 
galėtų būti atliekami internetu.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. ro

Pagrindimas

.

Pakeitimas 124
Enrico Gasbarra, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kad asmuo fiziškai atvyktų į bet 
kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją arba pas 
paskirtą asmenį ar subjektą asmens 
tapatybei patvirtinti, jeigu kyla didelis ir 
pagrįstas susirūpinimas dėl viešojo 
intereso, saugumo, teisėtvarkos ir 
teisėtumo, ypač dėl kovos su 
nusikaltimais, kaip antai, pinigų plovimu, 
sukčiavimu, mokesčių slėpimu, pavojingu 
priedangos įmonių reiškiniu, ir apskritai
siekiant užtikrinti griežtesnę stebėseną, 
naudingą didinant įmonių registrų 
patikimumą.

Or. it

Pakeitimas 125
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės imasi priemonių ir 
reikalauja, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl sukčiavimo 
arba nesant internetinių procedūrų, 
kurios būtų patvirtintos ir užtikrintų 
aukščiausią patikimumo lygį, kad asmuo 
fiziškai atvyktų į bet kurią registracijos 
internetu ir duomenų teikimo internetu 
reikalus tvarkyti kompetentingą instituciją 
asmens tapatybei patvirtinti. Komisija ir 
valstybės narės taip pat gali uždrausti 
internetinę registraciją steigiant įmonę 
tam tikruose sektoriuose, kuriuose ypač 
paplitęs sukčiavimas arba kyla didelė 
sukčiavimo rizika.

Or. en

Pakeitimas 126
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės imasi priemonių ir 
reikalauja, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl sukčiavimo 
arba nesant internetinių procedūrų, 
kurios būtų patvirtintos ir užtikrintų 
aukščiausią patikimumo lygį, kad asmuo 
fiziškai atvyktų į bet kurią registracijos 
internetu ir duomenų teikimo internetu 
reikalus tvarkyti kompetentingą instituciją 
asmens tapatybei patvirtinti. Komisija ir 
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valstybės narės taip pat gali uždrausti 
internetinę registraciją steigiant įmonę 
tam tikruose sektoriuose, kuriuose ypač 
paplitęs sukčiavimas arba kyla didelė 
sukčiavimo rizika.

Or. en

Pakeitimas 127
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Evelyn 
Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų,
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir 
duomenų teikimo internetu reikalus 
tvarkyti kompetentingą instituciją asmens 
tapatybei patvirtinti.

4. Kai pagrįsta dėl svarbių priežasčių 
viešojo intereso tikslais, valstybės narės 
gali reikalauti, kad pareiškėjai arba jų 
atstovai asmeniškai atvyktų į 
kompetentingą instituciją arba pas bet 
kurį kitą registravimo prašymus 
nagrinėjantį, juos teikiantį arba padedantį 
teikti asmenį arba į kitą įstaigą, vykdant 
procedūros etapus, kuriems būtinas fizinis 
buvimas. Valstybės narės užtikrina, kad 
fiziškai dalyvauti galėtų būti prašoma tik 
atskirais atvejais ir kad visus kitus 
procedūros etapus būtų galima baigti 
internetu.

Or. en

Pagrindimas

Fizinio buvimo reikalavimas 13b straipsnio 4 dalyje turėtų būti suprantamas kaip bendrasis 
bendrovių teisėje taikomų internetinių procedūrų apribojimas, kuris gali būti pagrįstas 
privalomais bendrojo intereso pagrindais. Šis sprendimas atspindi galutinį kompromisinį 
reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo tekstą (COM(2107)0256 –
2017/0086 (COD)).

Pakeitimas 128
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Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kai pagrįsta dėl svarbių 
priežasčių viešojo intereso tikslais, pvz., 
siekiant išvengti pinigų plovimo ar 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai grindžiami suderinamumu su kovos su pinigų plovimu taisyklėmis.

Pakeitimas 129
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kad asmuo fiziškai atvyktų į bet 
kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)
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Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti teksto logiką.

Pakeitimas 130
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės gali imtis priemonių ir 
reikalauti, kilus pagrįstam ir pakankamą 
pagrindą turinčiam įtarimui dėl 
sukčiavimo, kad asmuo fiziškai atvyktų į 
bet kurią registracijos internetu ir duomenų 
teikimo internetu reikalus tvarkyti 
kompetentingą instituciją asmens tapatybei 
patvirtinti.

4. Nepažeidžiant 1–3 dalių nuostatų, 
valstybės narės tik išimtiniais atvejais gali 
imtis priemonių ir reikalauti, kilus 
pagrįstam ir pakankamą pagrindą turinčiam 
įtarimui dėl sukčiavimo, kad asmuo 
fiziškai atvyktų į bet kurią registracijos 
internetu ir duomenų teikimo internetu 
reikalus tvarkyti kompetentingą instituciją 
asmens tapatybei patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 131
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13b straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės turi teisę netaikyti 
šios direktyvos konkretiems sektoriams, 
kuriuose ypač paplitęs sukčiavimas, arba 
sektoriams, kuriuose kyla didelė 
sukčiavimo rizika.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)
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Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti teksto logiką.

Pakeitimas 132
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų 
už bendrovės arba filialo registravimą 
internetu arba duomenų teikimą internetu 
imami mokesčiai negali viršyti 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų.

2. Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų 
už bendrovės arba filialo registravimą 
internetu arba duomenų teikimą internetu 
imami mokesčiai negali viršyti 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Šie mokesčiai turėtų būti 
pakankami, kad padengtų išlaidas, 
būtinas siekiant užtikrinti, kad registruose 
pateikti bendrovės dokumentai būtų 
prieinami visuomenei nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 133
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų 
už bendrovės arba filialo registravimą 
internetu arba duomenų teikimą internetu 
imami mokesčiai negali viršyti 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų.

2. Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų 
už bendrovės arba filialo registravimą 
internetu arba duomenų teikimą internetu 
imami mokesčiai negali viršyti 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų. Šie mokesčiai turėtų būti 
pakankami, kad padengtų išlaidas, 
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patiriamas siekiant užtikrinti, kad 
registruose pateikti bendrovės dokumentai 
būtų prieinami visuomenei nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 134
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų 
už bendrovės arba filialo registravimą 
internetu arba duomenų teikimą internetu 
imami mokesčiai negali viršyti 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų.

2. Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų 
už bendrovės arba filialo registravimą 
internetu arba dokumentų ir (arba) 
duomenų teikimą internetu imami 
mokesčiai negali viršyti administracinių 
paslaugos teikimo sąnaudų.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. ro

(1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas –13c straipsnio 2 dalis).

Pagrindimas

.

Pakeitimas 135
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visi 16 straipsnyje nurodyti registrų (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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už bendrovės arba filialo registravimą 
internetu arba duomenų teikimą internetu 
imami mokesčiai negali viršyti 
administracinių paslaugos teikimo 
sąnaudų.

Or. bg

Pakeitimas 136
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu, norint užbaigti šiame skyriuje 
nustatytą procedūrą, reikia sumokėti 
mokestį, valstybės narės užtikrina, kad 
mokestį būtų galima sumokėti naudojantis 
mokėjimo paslauga, kuri teikiant 
tarpvalstybinio mokėjimo paslaugas yra 
plačiai prieinama.

Jeigu, norint užbaigti šiame skyriuje 
nustatytą procedūrą, reikia sumokėti 
mokestį, valstybės narės užtikrina, kad 
mokestį būtų galima sumokėti naudojantis 
mokėjimo paslauga, kuri teikiant 
tarpvalstybinio mokėjimo paslaugas yra 
plačiai prieinama, jeigu finansinė įstaiga 
ar mokėjimo paslaugų teikėjas yra 
įsisteigę valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Papildomu tekstu nustatoma apsaugos priemonė, skirta užkirsti kelią mokestiniam 
sukčiavimui ar neteisėtos kilmės pinigų plovimui, naudojant finansines paslaugas, kurias 
teikia paslaugų teikėjai, kuriems netaikoma jokia kontrolė ES.

Pakeitimas 137
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Jeigu, norint užbaigti šiame skyriuje 
nustatytą procedūrą, reikia sumokėti 
mokestį, valstybės narės užtikrina, kad 
mokestį būtų galima sumokėti naudojantis 
mokėjimo paslauga, kuri teikiant 
tarpvalstybinio mokėjimo paslaugas yra 
plačiai prieinama.

Jeigu, norint užbaigti šiame skyriuje 
nustatytą procedūrą, reikia sumokėti 
mokestį, valstybės narės užtikrina, kad 
mokestį būtų galima sumokėti naudojantis 
internetine mokėjimo paslauga, kuri 
teikiant tarpvalstybinio mokėjimo 
paslaugas yra plačiai prieinama.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. ro

Pagrindimas

.

Pakeitimas 138
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13d straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu, norint užbaigti šiame skyriuje 
nustatytą procedūrą, reikia sumokėti 
mokestį, valstybės narės užtikrina, kad 
mokestį būtų galima sumokėti naudojantis 
mokėjimo paslauga, kuri teikiant 
tarpvalstybinio mokėjimo paslaugas yra 
plačiai prieinama.

Jeigu, norint užbaigti šiame skyriuje 
nustatytą procedūrą, reikia sumokėti 
mokestį, valstybės narės užtikrina, kad 
mokestį būtų galima sumokėti naudojantis 
tarptautine mokėjimo paslauga, kuri 
leidžia nustatyti mokėtojo tapatybę.

Or. bg

Pakeitimas 139
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 e straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
naudotojui internetu būdu būtų teikiama ši 
informacija:

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 10 
straipsniu, paskiria institucijas ir (arba) 
asmenis ar įstaigas, atsakingus už 
bendrovių registravimą ir dokumentų bei 
informacijos pateikimą, ir užtikrina, kad 
naudotojui internetu būdu būtų teikiama ši 
informacija:

Or. it

Pakeitimas 140
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reikalavimai dėl šablonų
naudojimo, įskaitant informaciją apie 
nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos 
reglamentuojamas tokių šablonų 
naudojimas ir turinys;

b) reikalavimai dėl bendrovėms 
registruoti internetu skirto Europos 
šablono naudojimo, įskaitant informaciją 
apie nacionalinės teisės aktus, pagal 
kuriuos reglamentuojamas tokių šablonų 
naudojimas ir turinys;

Or. en

Pakeitimas 141
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reikalavimai dėl šablonų
naudojimo, įskaitant informaciją apie 
nacionalinės teisės aktus, pagal kuriuos 
reglamentuojamas tokių šablonų 

b) reikalavimai dėl bendrovėms 
registruoti internetu skirto Europos 
šablono naudojimo;
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naudojimas ir turinys;

Or. en

Pakeitimas 142
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimai dėl dokumentų 
autentiškumo patvirtinimo ir informacija, 
kurią reikia pateikti taikant registravimo 
internetu procedūrą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. bg

Pakeitimas 143
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) registracijai atlikti ir informacijai 
teikti internetu reikalingos taisyklės dėl 
atpažinties priemonių.

d) registracijai atlikti ir informacijai 
teikti internetu reikalingos taisyklės dėl 
atpažinties priemonių ir informacija apie 
atpažinties procedūras, kurias Komisija 
patvirtino kaip atitinkančias aukščiausią 
patikimumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 144
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) registracijai atlikti ir informacijai 
teikti internetu reikalingos taisyklės dėl 
atpažinties priemonių.

d) registracijai atlikti ir informacijai 
teikti internetu reikalingos taisyklės dėl 
atpažinties priemonių ir informacija apie 
atpažinties procedūras, kurias Komisija 
patvirtino kaip atitinkančias aukščiausią 
saugumo užtikrinimo lygį.

Or. en

Pakeitimas 145
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) registracijai atlikti ir informacijai 
teikti internetu reikalingos taisyklės dėl 
atpažinties priemonių.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. bg

Pakeitimas 146
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
IIA priede nurodytų tipų bendroves būtų 
teikiama ši būtiniausia informacija:

2. Valstybės narės užtikrina, kad apie 
I ir IIA prieduose nurodytų tipų bendroves 
būtų teikiama ši būtiniausia informacija:
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Or. en

Pakeitimas 147
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) straipsnyje nurodytos valstybės 
narės reikalaujamos atpažinties priemonės;

c) straipsnyje nurodytos valstybės 
narės reikalaujamos atpažinties priemonės 
ir informacija apie atpažinties schemas, 
kurias Komisija patvirtino kaip 
atitinkančias aukščiausią patikimumo 
lygį;

Or. en

Pakeitimas 148
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) straipsnyje nurodytos valstybės 
narės reikalaujamos atpažinties priemonės;

c) straipsnyje nurodytos valstybės 
narės reikalaujamos atpažinties priemonės 
ir informacija apie atpažinties schemas, 
kurias Komisija patvirtino kaip
atitinkančias aukščiausią saugumo 
užtikrinimo lygį;

Or. en

Pakeitimas 149
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13e straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės teikia 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją interneto svetainėse, 
prie kurių prisijungiama per bendruosius 
skaitmeninius vartus, nustatytus 
Reglamentu (ES) Nr. [COM (2017) 256] 
(***). Informacija turi atitikti to 
reglamento X straipsnyje nustatytus 
kokybės reikalavimus. Tokią informaciją 
privaloma teikti nemokamai bent viena 
oficialia Sąjungos kalba, kurią suprastų 
kuo didesnis skaičius tarpvalstybinių 
naudotojų.

Valstybės narės teikia 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją interneto svetainėse, 
prie kurių prisijungiama per bendruosius 
skaitmeninius vartus, nustatytus 
Reglamentu (ES) Nr. [COM (2017) 256] 
(***). Informacija turi atitikti to 
reglamento X straipsnyje nustatytus 
kokybės reikalavimus. Tokią informaciją 
privaloma teikti nemokamai bent visomis 
oficialiomis Sąjungos kalbomis.

Or. en

Pakeitimas 150
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13 f straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2 dalyje nurodytose taisyklėse 
papildomai gali būti nustatyta:

a) procedūros, kuriomis tikrinamas 
direktorių paskyrimas, atsižvelgiant į tai, 
ar kitų valstybių narių kompetentingos 
institucijos nenušalino direktorių nuo 
pareigų;

b) procedūros, pagal kurias numatoma 
notaro arba bet kurio kito asmens ar 
įstaigos, pagal taikomą nacionalinę teisę 
susijusių su registravimo procesu;

c) sąlygos, kuriomis gali būti neleista 
registracijos atlikti internetu, kai 
bendrovės akcinis kapitalas turi būti 
apmokėtas įnašais natūra.
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Or. en

Pagrindimas

13f straipsnio 4 dalies (13f straipsnio 5b dalis (nauja)) pakeitimais siekiama paaiškinti, kad 
notaras gali dalyvauti ne tik registravimo paraiškos pateikimo tikslais, kaip galima suprasti iš 
dabartinės 13f straipsnio 4 dalies teksto redakcijos, bet ir per visą bendrovės kūrimo procesą 
(visų pirma susijusį su steigimo dokumentu ir įstatais, kurie daugelyje valstybių narių turi būti 
autentifikuoti pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 10 straipsnį).

Pakeitimas 151
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų,
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės 
narės gali nuspręsti neleisti I priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

1. Valstybės narės gali suteikti 
galimybę atlikti bendrovių registraciją 
internetu ir užtikrinti, kad pareiškėjams 
arba jų atstovams nereikėtų asmeniškai 
vykti į kompetentingą registracijos 
instituciją tik tuo atveju, jei Komisija 
patvirtino elektroninės atpažinties 
schemą, naudojamą kartu su vaizdo 
konferencijų procedūra, kuria būtų 
pasiektas aukščiausias saugumo 
užtikrinimo lygis siekiant nustatyti visų 
asmenų, dalyvaujančių atliekant 
bendrovės administravimą, priežiūrą ar 
kontrolę, visų tikrųjų savininkų ir visų 
asmenų, įgaliotų atstovauti bendrovei 
palaikant ryšius su trečiaisiais asmenimis 
ir teisminiuose procesuose, tapatybę.
Registracijos internetu procedūras turėtų 
būti leidžiama atlikti tik fiziniams, bet ne 
juridiniams asmenims. Valstybės narės 
gali nuspręsti neleisti I priede nurodytų 
tipų bendrovėms ir kitų teisinių formų 
bendrovėms bei sektoriams, kuriuose yra 
didelė sukčiavimo rizika, visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.
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Or. en

Pakeitimas 152
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų,
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės 
narės gali nuspręsti neleisti I priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

1. Valstybės narės gali suteikti 
galimybę atlikti bendrovių registraciją 
internetu ir užtikrinti, kad pareiškėjams 
arba jų atstovams nereikėtų asmeniškai 
vykti į kompetentingą registracijos 
instituciją tik tuo atveju, jei Komisija 
patvirtino elektroninės atpažinties 
schemą, visų pirma naudojamą kartu su 
vaizdo konferencijų procedūra, kuria būtų 
pasiektas aukščiausias patikimumo lygis 
siekiant nustatyti visų asmenų, 
dalyvaujančių atliekant bendrovės 
administravimą, priežiūrą ar kontrolę, 
visų tikrųjų savininkų ir visų asmenų, 
įgaliotų atstovauti bendrovei palaikant 
ryšius su trečiaisiais asmenimis ir 
teisminiuose procesuose, tapatybę.
Registracijos internetu procedūras turėtų 
būti leidžiama atlikti tik fiziniams, bet ne 
juridiniams asmenims. Valstybės narės 
gali nuspręsti neleisti I priede nurodytų 
tipų bendrovėms ir kitų teisinių formų 
bendrovėms bei sektoriams, kuriuose yra 
didelė sukčiavimo rizika, visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

Or. en

Pakeitimas 153
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės 
narės gali nuspręsti neleisti I priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
IIA priede nurodytų bendrovių registraciją 
būtų galima atlikti vien internetu ir kad 
pareiškėjams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės 
narės gali nuspręsti leisti II priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

Valstybės narės gali nustatyti, kad 
registracijos procedūros internetu 
taikomos tik bendrovėms, kurios tenkina 
kurį nors iš šių reikalavimų:

i) visi nariai yra fiziniai asmenys ir 
gyvena valstybėje narėje,

ii) visi nariai veikia savo vardu ir sąskaita,

iii) bendrovę steigia vienas narys,

iv) visas bendrovės akcinis kapitalas 
apmokamas įnašais natūra.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas

Komisijos siūloma galimybė leidžia valstybėms narėms netaikyti steigimo internetu 
procedūros tik akcinėms bendrovėms, atsižvelgiant į tai, kad jos turi sudėtingesnę struktūrą.

Pakeitimas 154
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės 
narės gali nuspręsti neleisti I priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Įmonės steigėjai 
arba steigiama bendrovė turi turėti 
pakankamą sąsają su valstybe nare, 
kurios jurisdikcijoje ketinama steigti 
bendrovę. Tačiau valstybės narės gali 
nuspręsti neleisti visas registracijos 
procedūras atlikti vien internetu šiais 
atvejais:

a) kai bendroves internetu registruoja 
juridiniai asmenys;

b) kai bendroves internetu registruoja 
atstovai;

c) kai registruojamos II priede 
nurodytų tipų bendrovės, išskyrus IIA 
priede nurodytų tipų bendroves.

Or. de

Pagrindimas

Nustatant sąsajos su valstybe, kurioje ketinama steigti bendrovę, reikalavimą siekiama 
išvengti palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimo. Be to, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikiama galimybė neleisti internetu registruoti tam tikrų tipų bendrovių dėl jų 
sudėtingumo.

Pakeitimas 155
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
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laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės 
narės gali nuspręsti neleisti I priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
bendrovių, kuriuos nurodytos IIA priede,
registraciją būtų galima atlikti vien 
internetu ir kad nereikėtų būtinai
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją, pas jokį kitą registravimo 
prašymus nagrinėjantį asmenį ar į kitą 
įstaigą. Tačiau valstybės narės gali 
nuspręsti leisti taip pat ir II priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu. Valstybės narės gali nuspręsti 
apriboti bendrovių, kurių visi nariai yra 
fiziniai asmenys, gyvenantys Europos 
Sąjungos valstybėje narėje, galimybes 
naudotis registravimosi internetu 
procedūromis.

Or. it

Pakeitimas 156
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės 
narės gali nuspręsti neleisti I priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
fizinių asmenų atliekamą bendrovių 
registraciją būtų galima atlikti vien 
internetu ir kad pareiškėjams nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją, pas jokį kitą registravimo 
prašymus nagrinėjantį, juos teikiantį arba 
padedantį teikti asmenį ar į kitą įstaigą. 
Tačiau valstybės narės gali nuspręsti 
neleisti II priede nurodytų tipų 
bendrovėms, išskyrus IIA priede 
nurodytas bendroves, visas registracijos 
procedūras atlikti vien internetu. 
Bendrovių registravimas internetu, kurį 
atlieka atstovai, nėra leidžiamas.
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Or. en

Pagrindimas

Praktika rodo, kaip sudėtinga įrodytai tai, ar (užsienio) bendrovė buvo teisėtai įsteigta, jei ji 
vis dar egzistuoja, ir ar veikiantis asmuo faktiškai turi teisę atstovauti bendrovei. Todėl 
registravimo internetu procedūras turėtų būti leidžiama atlikti tik fiziniams, bet ne 
juridiniams asmenims.

Pakeitimas 157
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Tačiau valstybės 
narės gali nuspręsti neleisti I priede 
nurodytų tipų bendrovėms visas 
registracijos procedūras atlikti vien 
internetu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
bendrovių registraciją būtų galima atlikti 
vien internetu ir kad pareiškėjams arba jų 
atstovams nereikėtų asmeniškai vykti į 
jokią kompetentingą instituciją, pas jokį 
kitą registravimo prašymus nagrinėjantį 
asmenį ar į kitą įstaigą.

Or. en

Pakeitimas 158
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 



PE627.805v01-00 92/152 AM\1162856LT.docx

LT

įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas.

įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas. Pagal galiojančią nacionalinę 
teisę taikomi reikalavimai, susiję su bet 
kokių pateiktų dokumentų ar informacijos 
autentiškumu, tikslumu ir tinkama teisine 
forma, lieka nepakitę. Valstybės narės 
užtikrina, kad registravimas internetu 
būtų baigtas per penkiolika darbo dienų 
nuo vėliausio iš šių įvykių:

Or. en

Pakeitimas 159
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas.

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas. Pagal galiojančią nacionalinę 
teisę taikomi reikalavimai, susiję su bet 
kokios pateiktos informacijos ar 
dokumentų autentiškumu, tikslumu ir 
tinkama teisine forma, lieka nepakitę.
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Or. en

Pagrindimas

Papildomo teksto tikslas – paaiškinti, kad pateikiant dokumentus ar informaciją internete turi 
būti laikomasi oficialių reikalavimų, nustatytų registravimo valstybės narės teisės aktuose. 
Nedaromas poveikis daugumoje valstybių narių esančiam aiškiam autentiškų dokumentų 
(turinčių visišką įrodomąją galią) ir kito tipo dokumentų atskyrimui, siekiant visuomenės 
pasitikėjimo ir verslo registrų patikimumo.

Pakeitimas 160
Jytte Guteland, Enrico Gasbarra, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas.

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas. Pagal galiojančią nacionalinę 
teisę taikomi reikalavimai, susiję su bet 
kokių pateiktų dokumentų ar informacijos 
autentiškumu, tikslumu ir tinkama teisine 
forma, lieka nepakitę.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad steigėjams pateikiant patvirtinamuosius dokumentus, tai 
neturi įtakos jokiems oficialiems reikalavimams, nustatytiems valstybės narės, kurioje 
bendrovė turi būti įregistruota, teisės aktuose, taip pat nesumažinami reikalavimai įrodyti 
patvirtinamųjų dokumentų autentiškumą.
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Pakeitimas 161
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles,
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas.

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas. Šios nuostatos nedaro poveikio 
nacionalinės teisės nuostatoms dėl 
pateiktų dokumentų ir duomenų tikrumo, 
teisingumo ir formos.

Or. de

Pakeitimas 162
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad informacijos ar 
dokumentų pateikimo procedūros 
užtikrintų šios informacijos ar dokumentų 
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įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir 
informacijos kopijas.

autentiškumą.

Or. en

Pakeitimas 163
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir 
informacijos kopijas.

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 
registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad informacijos ar 
dokumentų pateikimo procedūromis būtų 
užtikrintas šios informacijos ar 
dokumentų autentiškumas.

Or. en

Pakeitimas 164
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų šablonų naudojimo ir bendrovei 

2. Valstybės narės nustato išsamias 
bendrovių registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl 13g straipsnyje 
nurodytų bendrovėms registruoti internetu 
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registruoti reikalingų dokumentų ir 
informacijos. Pagal šias taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas.

skirtų Europos šablonų naudojimo ir 
bendrovei registruoti reikalingų dokumentų 
ir informacijos. Pagal šias taisykles 
valstybės narės užtikrina, kad registraciją 
internetu būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas.

Or. en

Pakeitimas 165
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūros, kuriomis užtikrinamas 
pareiškėjo teisinis veiksnumas ir jo 
įgaliojimas atstovauti bendrovei;

a) procedūros, kuriomis užtikrinamas 
pareiškėjo teisinis veiksnumas;

Or. en

Pakeitimas 166
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kuriomis tikrinama 
bendrovę registruojančio asmens ar 
asmenų arba jų atstovų tapatybė;

b) priemonės, kuriomis tikrinama
bendrovę registruojančio asmens ar 
asmenų ir jų atstovų, taip pat visų asmenų, 
dalyvaujančių atliekant bendrovės 
administravimą, priežiūrą ar kontrolę, 
visų tikrųjų savininkų ir visų asmenų, 
įgaliotų atstovauti bendrovei palaikant 
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ryšius su trečiaisiais asmenimis ir 
teisminiuose procesuose, tapatybė;

Or. en

Pakeitimas 167
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
Article13f straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kuriomis tikrinama 
bendrovę registruojančio asmens ar 
asmenų arba jų atstovų tapatybė;

b) priemonės, kuriomis tikrinama 
bendrovę registruojančio asmens ar 
asmenų ir jų atstovų, taip pat visų asmenų, 
dalyvaujančių atliekant bendrovės 
administravimą, priežiūrą ar kontrolę, 
visų tikrųjų savininkų ir visų asmenų, 
įgaliotų atstovauti bendrovei palaikant 
ryšius su trečiaisiais asmenimis ir 
teisminiuose procesuose, tapatybė;

Or. en

Pakeitimas 168
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kuriomis tikrinama 
bendrovę registruojančio asmens ar 
asmenų arba jų atstovų tapatybė;

b) priemonės, kuriomis tikrinama
bendrovę registruojančio asmens ar 
asmenų tapatybė;

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomi pakeitimai yra susiję su 13f straipsnio 1 dalies pakeitimais, pagal kuriuos atstovams 
neleidžiama steigti bendrovės internetu.

Pakeitimas 169
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 f straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimai, kad pareiškėjas 
naudotųsi Reglamento (ES) Nr. 910/2014 
nurodytomis elektroninėmis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis.

c) reikalavimai, kad pareiškėjas 
naudotųsi Reglamento (ES) Nr. 910/2014 
nurodytomis elektroninėmis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis.

d) išankstinės teisminės, notaro ir (arba) 
administracinės kontrolės nustatymo 
procedūros, nurodytos 10 straipsnyje.

Or. it

Pakeitimas 170
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. d) 10 straipsnyje numatytos 
prevencinės teisminės, notarinės ir (arba) 
administracinės kontrolės procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės Direktyvos (ES) 2017/1132 10 straipsnyje numatytos privalomos teisminės, 
notarinės ir (arba) administracinės kontrolės priemonės steigiant įmonę, rengiant ir keičiant 
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bendrovė įstatus. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, ši bendroji nuostata turėtų būti taikoma ir 
internetinėms procedūroms.

Pakeitimas 171
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodytose taisyklėse taip 
pat gali būti nustatyta:

4. 2 dalyje nurodytose taisyklėse taip 
pat nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 172
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 dalyje nurodytose taisyklėse taip 
pat gali būti nustatyta:

4. 2 dalyje nurodytose taisyklėse taip 
pat nustatoma:

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos (ES) 2017/1132 10 straipsnis taip pat taikomas tada, kai bendrovė steigiama 
naudojant registravimo procedūrą internetu. Kadangi 10 straipsnis lieka nepakeistas ir šiuo 
metu jame numatoma privaloma prevencinė teisėtumo kontrolė, įskaitant bendrovės 
pavadinimą, objektą ir įstatus, šioje 13f straipsnio 4 dalyje žodis „nustatoma“ atrodo 
tinkamesnis nei „gali būti nustatyta“.

Pakeitimas 173
Stefano Maullu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 4a. 2 dalyje nurodytose taisyklėse 
taip pat gali būti nustatyta:

a) procedūros, kuriomis tikrinamas 
direktorių paskyrimas, atsižvelgiant į tai, 
ar kitų valstybių narių kompetentingos 
institucijos nenušalino direktorių nuo 
pareigų;

b) procedūros, pagal kurias numatomas 
notaro arba valstybės narės pagal 
galiojančią nacionalinę teisę įgalioto kito 
asmens ar įstaigos dalyvavimas 
registravimo procese teikiant registravimo 
prašymus;

c) aplinkybės, kuriomis gali būti neleista 
registracijos atlikti internetu, kai 
bendrovės akcinis kapitalas turi būti 
apmokėtas įnašais natūra.

Or. it

Pagrindimas

Ne visos ES valstybės narės numato privalomą notaro dalyvavimą bendrovės steigimo 
proceso metu. Dėl šios priežasties 13f straipsnio 5 dalyje (nauja) vietoj „turi būti“ 
vartojamas terminas „gali būti“. Kartu reikėtų paaiškinti, kad tuo atveju, kai notarai 
dalyvauja steigimo procese, jie ne tik pateikia registravimo prašymą, bet ir yra įpareigoti 
dalyvauti per visą steigimo procesą pagal taikytiną nacionalinę teisę.

Pakeitimas 174
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) procedūros, kuriomis tikrinamas Išbraukta.
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direktorių paskyrimas, atsižvelgiant į tai, 
ar kitų valstybių narių kompetentingos 
institucijos nenušalino direktorių nuo 
pareigų;

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta į 8 pakeitimą kaip nauja 5 dalis, pagal kurią taisyklėse, nurodytose 13 straipsnio 2 
dalyje, gali būti papildomai numatytos šios procedūros.

Pakeitimas 175
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) procedūros, pagal kurias 
numatomas notaro arba valstybės narės 
įgalioto kito asmens ar įstaigos 
dalyvavimas teikiant registravimo 
prašymus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta į 8 pakeitimą kaip nauja 5 dalis, pagal kurią taisyklėse, nurodytose 13 straipsnio 2 
dalyje, gali būti papildomai numatytos šios procedūros.

Pakeitimas 176
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) procedūros, pagal kurias e) procedūros, pagal kurias 
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numatomas notaro arba valstybės narės 
įgalioto kito asmens ar įstaigos 
dalyvavimas teikiant registravimo 
prašymus;

numatomas notaro arba kito pagal 
nacionalinės teisės aktus turinčio tam 
teisę asmens ar įstaigos dalyvavimas 
registravimo procedūroje;

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti prevencinę notaro vykdomą teisėtumo kontrolę, valstybėms narėms turėtų 
būti suteikiama galimybė notarą įtraukti į visą steigimo procesą, o ne tik teikiant 
įregistravimo prašymus.

Pakeitimas 177
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 f straipsnio 4 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) procedūros, pagal kurias 
numatomas notaro arba valstybės narės 
įgalioto kito asmens ar įstaigos 
dalyvavimas teikiant registravimo 
prašymus;

e) procedūros, pagal kurias 
numatomas notaro arba kito asmens ar 
įstaigos, pagal nacionalinę teisę susijusių 
su registravimo procesu, dalyvavimas.

Or. it

Pakeitimas 178
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) aplinkybės, kuriomis gali būti 
neleista registracijos atlikti internetu, kai 
bendrovės akcinis kapitalas turi būti 
apmokėtas įnašais natūra.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Įtraukta į 8 pakeitimą kaip nauja 5 dalis, pagal kurią taisyklėse, nurodytose 13 straipsnio 2 
dalyje, gali būti papildomai numatytos šios procedūros.

Pakeitimas 179
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 f straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) aplinkybės, kuriomis gali būti 
neleista registracijos atlikti internetu, kai 
bendrovės akcinis kapitalas turi būti 
apmokėtas įnašais natūra.

f) galimybės registruotis internetu 
atmetimas, kai bendrovės akcinis kapitalas 
turi būti apmokėtas įnašais natūra.

Or. it

Pakeitimas 180
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 2 dalyje nurodytose taisyklėse 
papildomai gali būti nustatyta:

a) procedūros, kuriomis tikrinamas 
direktorių paskyrimas, atsižvelgiant į tai, 
ar kitų valstybių narių kompetentingos 
institucijos nenušalino direktorių nuo 
pareigų;

b) procedūros, pagal kurias numatoma 
notaro arba bet kurio kito asmens ar 
įstaigos, pagal taikomą nacionalinę teisę 
susijusių su registravimo procesu;
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c) sąlygos, kuriomis gali būti neleista 
registracijos atlikti internetu, kai 
bendrovės akcinis kapitalas turi būti 
apmokėtas įnašais natūra.

Or. en

Pagrindimas

13f straipsnio 4 dalies (13f straipsnio 5b dalis (nauja)) pakeitimais siekiama paaiškinti, kad 
notaras gali dalyvauti ne tik registravimo paraiškos pateikimo tikslais, kaip galima suprasti iš 
dabartinės 13f straipsnio 4 dalies teksto redakcijos, bet ir per visą bendrovės kūrimo procesą 
(visų pirma susijusį su steigimo dokumentu ir įstatais, kurie daugelyje valstybių narių turi būti 
autentifikuoti pagal Direktyvos (ES) 2017/1132 10 straipsnį).

Pakeitimas 181
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės negali nustatyti 
sąlygos, kad bendrovę registruoti 
internetu galima tik tada, kai prieš 
bendrovės registraciją gaunama licencija 
arba leidimas, nebent tai būtina 
nacionalinės teisės aktuose numatytai tam 
tikrai veiklai tinkamai kontroliuoti.

5. Valstybės narės reikalauja, kad 
būtų patikrinta visų asmenų, 
dalyvaujančių atliekant bendrovės
administravimą, priežiūrą ar kontrolę, 
visų tikrųjų savininkų ir visų asmenų, 
įgaliotų atstovauti bendrovei palaikant 
ryšius su trečiaisiais asmenimis ir 
teisminiuose procesuose, tapatybė;

Or. en

Pakeitimas 182
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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5. Valstybės narės negali nustatyti 
sąlygos, kad bendrovę registruoti 
internetu galima tik tada, kai prieš 
bendrovės registraciją gaunama licencija 
arba leidimas, nebent tai būtina 
nacionalinės teisės aktuose numatytai tam 
tikrai veiklai tinkamai kontroliuoti.

5. Valstybės narės reikalauja, kad 
būtų patikrinta visų asmenų, 
dalyvaujančių atliekant bendrovės
administravimą, priežiūrą ar kontrolę, 
visų tikrųjų savininkų ir visų asmenų, 
įgaliotų atstovauti bendrovei palaikant 
ryšius su trečiaisiais asmenimis ir 
teisminiuose procesuose, tapatybė;

Or. en

Pakeitimas 183
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
registravimas internetu būtų baigtas per 
penkias darbo dienas nuo vėliausio iš šių 
įvykių:

Išbraukta.

a) kai kompetentinga institucija arba, jei 
taip nustatyta, pagal nacionalinę teisę 
bendrovės registravimo prašymus pateikti 
įgaliotas asmuo arba įstaiga, gauna visus 
reikalaujamus dokumentus ir 
informaciją;

b) kai sumokamas registracijos mokestis, 
akcinis kapitalas apmokamas pinigais 
arba, jei akcinis kapitalas turi būti 
apmokėtas natūra, kaip nustatyta 
nacionalinės teisės aktuose.

Jeigu deramai pagrįstomis išimtinėmis 
aplinkybėmis šio termino laikytis būtų 
neįmanoma, valstybės narės užtikrina, 
kad pareiškėjas būtų iš karto informuotas 
apie kiekvieno vėlavimo priežastis.

Or. en
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Pakeitimas 184
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
registravimas internetu būtų baigtas per 
penkias darbo dienas nuo vėliausio iš šių 
įvykių:

Išbraukta.

a) kai kompetentinga institucija arba, jei 
taip nustatyta, pagal nacionalinę teisę 
bendrovės registravimo prašymus pateikti 
įgaliotas asmuo arba įstaiga, gauna visus 
reikalaujamus dokumentus ir 
informaciją;

b) kai sumokamas registracijos mokestis, 
akcinis kapitalas apmokamas pinigais 
arba, jei akcinis kapitalas turi būti 
apmokėtas natūra, kaip nustatyta 
nacionalinės teisės aktuose.

Jeigu deramai pagrįstomis išimtinėmis 
aplinkybėmis šio termino laikytis būtų 
neįmanoma, valstybės narės užtikrina, 
kad pareiškėjas būtų iš karto informuotas 
apie kiekvieno vėlavimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 185
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
registravimas internetu būtų baigtas per 
penkias darbo dienas nuo vėliausio iš šių 

Valstybės narės užtikrina, kad 
registravimas internetu būtų baigtas per 
penkiolika darbo dienų nuo vėliausio iš šių 
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įvykių: įvykių:

Or. en

Pakeitimas 186
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13f straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
registravimas internetu būtų baigtas per 
penkias darbo dienas nuo vėliausio iš šių 
įvykių:

Valstybės narės užtikrina, kad 
registravimas internetu būtų baigtas per 
dešimt darbo dienų nuo vėliausio iš šių 
įvykių:

Or. en

Pagrindimas

Trumpas vos penkių darbo dienų terminas registravimo internetu metu yra pernelyg trumpas, 
kad kompetentingos institucijos galėtų atlikti teisėtumo kontrolę skirtingose valstybės narės 
kompetentingose institucijose ir koordinuoti veiksmus su kitos valstybės narės 
kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas 187
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13g straipsnis
Bendrovėms registruoti skirti šablonai

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 188
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13g straipsnis
Bendrovėms registruoti skirti šablonai

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 189
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13g straipsnis
Bendrovėms registruoti skirti šablonai

13g straipsnis
Bendrovėms registruoti internetu skirti 
Europos šablonai

Or. en

Pakeitimas 190
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registravimo portaluose arba 
interneto svetainėse, prie kurių 
prisijungiama per bendruosius 
skaitmeninius vartus, valstybės narės 
pateikia IIA priede nurodytų tipų 

Išbraukta.
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bendrovėms skirtus šablonus. Valstybės 
narės internete taip pat gali pateikti II 
priede nurodytų tipų bendrovėms, kurios 
nėra nurodytos IIA priede, registruoti 
skirtus šablonus.

Or. en

Pakeitimas 191
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registravimo portaluose arba 
interneto svetainėse, prie kurių 
prisijungiama per bendruosius 
skaitmeninius vartus, valstybės narės 
pateikia IIA priede nurodytų tipų 
bendrovėms skirtus šablonus. Valstybės 
narės internete taip pat gali pateikti II 
priede nurodytų tipų bendrovėms, kurios 
nėra nurodytos IIA priede, registruoti 
skirtus šablonus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 192
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registravimo portaluose arba 
interneto svetainėse, prie kurių 
prisijungiama per bendruosius 
skaitmeninius vartus, valstybės narės 

1. Registravimo portaluose arba 
interneto svetainėse, prie kurių 
prisijungiama per bendruosius 
skaitmeninius vartus, valstybės narės 
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pateikia IIA priede nurodytų tipų 
bendrovėms skirtus šablonus. Valstybės 
narės internete taip pat gali pateikti II 
priede nurodytų tipų bendrovėms, kurios 
nėra nurodytos IIA priede, registruoti 
skirtus šablonus.

pateikia IIA priede nurodytų tipų 
bendrovėms skirtą steigimo dokumento 
pavyzdį. Valstybės narės internete taip pat 
gali pateikti II priede nurodytų tipų 
bendrovėms, kurios nėra nurodytos IIA 
priede, registruoti skirtą steigimo 
dokumento pavyzdį.

Or. bg

Pakeitimas 193
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registravimo portaluose arba 
interneto svetainėse, prie kurių 
prisijungiama per bendruosius 
skaitmeninius vartus, valstybės narės 
pateikia IIA priede nurodytų tipų 
bendrovėms skirtus šablonus. Valstybės 
narės internete taip pat gali pateikti II 
priede nurodytų tipų bendrovėms, kurios 
nėra nurodytos IIA priede, registruoti 
skirtus šablonus.

1. Registravimo portaluose arba 
interneto svetainėse, prie kurių 
prisijungiama per bendruosius 
skaitmeninius vartus, valstybės narės 
pateikia tuos I ir IIA prieduose nurodytų 
tipų bendrovėms skirtus šablonus. 
Valstybės narės internete taip pat gali 
pateikti II priede nurodytų tipų 
bendrovėms, kurios nėra nurodytos I ir IIA 
prieduose, registruoti skirtus šablonus.

Or. en

Pakeitimas 194
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktą, parengia bendrovėms registruoti 
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internetu skirtą Europos šabloną visomis 
oficialiosiomis Europos Sąjungos 
kalbomis.

Or. en

Pakeitimas 195
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo 
internetu procedūrą. Jeigu naudodamas 
šiuos šablonus pareiškėjas laikosi 13f 
straipsnio 4 dalies c punkte nurodytų 
taisyklių (kai jos taikomos), laikoma, kad 
10 straipsnyje nustatytas reikalavimas 
parengti ir patvirtinti reikiamos teisinės 
formos bendrovės steigimo dokumentus 
yra įvykdytas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 196
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo 

Išbraukta.
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internetu procedūrą. Jeigu naudodamas 
šiuos šablonus pareiškėjas laikosi 13f 
straipsnio 4 dalies c punkte nurodytų 
taisyklių (kai jos taikomos), laikoma, kad 
10 straipsnyje nustatytas reikalavimas 
parengti ir patvirtinti reikiamos teisinės 
formos bendrovės steigimo dokumentus 
yra įvykdytas.

Or. en

Pakeitimas 197
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo internetu 
procedūrą. Jeigu naudodamas šiuos 
šablonus pareiškėjas laikosi 13f straipsnio 
4 dalies c punkte nurodytų taisyklių (kai 
jos taikomos), laikoma, kad 10 straipsnyje 
nustatytas reikalavimas parengti ir 
patvirtinti reikiamos teisinės formos 
bendrovės steigimo dokumentus yra 
įvykdytas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo internetu 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šablonų naudojimas nereiškia, kad kontroliuojama šalių tapatybė, jų veiksnumas ir teksto 
supratimas ar jų tinkamumas numatytam tikslui. Tai jokiu būdu neatitinka autentiško 
dokumento pasirašymo pas notarą ir jo teisinės konsultacijos, todėl to nepakaktų, kad būtų 
įvykdyti Direktyvos (ES) 2017/1132 10 straipsnio reikalavimai.

Pakeitimas 198
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo internetu 
procedūrą. Jeigu naudodamas šiuos 
šablonus pareiškėjas laikosi 13f straipsnio 
4 dalies c punkte nurodytų taisyklių (kai 
jos taikomos), laikoma, kad 10 straipsnyje 
nustatytas reikalavimas parengti ir
patvirtinti reikiamos teisinės formos 
bendrovės steigimo dokumentus yra 
įvykdytas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo internetu 
procedūrą ir jame pateiktas nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Vis dėlto turėtų būti aiškiai nurodyta, kad valstybėms narėms negali būti atimta galimybė 
nustatyti notarinį autentiškumo patvirtinimą net registruojant bendrovę internetu ir naudojant 
šabloną.

Pakeitimas 199
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo internetu 
procedūrą. Jeigu naudodamas šiuos 
šablonus pareiškėjas laikosi 13f straipsnio 
4 dalies c punkte nurodytų taisyklių (kai 
jos taikomos), laikoma, kad 10 straipsnyje 
nustatytas reikalavimas parengti ir 

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo internetu 
procedūrą ir laikydamiesi jo nuostatų.
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patvirtinti reikiamos teisinės formos 
bendrovės steigimo dokumentus yra 
įvykdytas.

Or. it

Pakeitimas 200
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo internetu 
procedūrą. Jeigu naudodamas šiuos 
šablonus pareiškėjas laikosi 13f straipsnio 
4 dalies c punkte nurodytų taisyklių (kai 
jos taikomos), laikoma, kad 10 straipsnyje 
nustatytas reikalavimas parengti ir 
patvirtinti reikiamos teisinės formos 
bendrovės steigimo dokumentus yra 
įvykdytas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus šablonus 
pareiškėjai galėtų naudoti atlikdami 13f 
straipsnyje nurodytą registravimo internetu 
procedūrą ir laikydamiesi jame nustatytų 
taisyklių. Šablonų naudojimas neužkerta 
kelio valstybėms narėms numatyti notaro 
arba kito pagal nacionalinės teisės aktus 
turinčio tam teisę asmens ar įstaigos 
dalyvavimo registravimo procedūroje.

Or. de

Pagrindimas

Net ir naudojant šablonus steigimas internetu negali būti atliekamas be būtinos prevencinės 
teisėtumo kontrolės. Todėl valstybėms narėms turėtų būti suteikiama galimybė numatyti 
reikiamos teisinės formos dokumentus.

Pakeitimas 201
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės taip pat gali 
pateikti registracijos portaluose ar 
interneto svetainėse, kurios yra bendrųjų 
skaitmeninių vartų dalis, kitų tipų 
dokumentų šablonus, reikalingus 
bendrovių registravimui internetu.

Or. bg

Pakeitimas 202
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės šablonus pateikia 
bent viena oficialia Sąjungos kalba, kurią 
suprastų kuo didesnis skaičius 
tarpvalstybinių naudotojų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 203
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės šablonus pateikia 
bent viena oficialia Sąjungos kalba, kurią 
suprastų kuo didesnis skaičius 
tarpvalstybinių naudotojų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 204
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės šablonus pateikia 
bent viena oficialia Sąjungos kalba, kurią 
suprastų kuo didesnis skaičius 
tarpvalstybinių naudotojų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 205
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 g straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės šablonus pateikia 
bent viena oficialia Sąjungos kalba, kurią 
suprastų kuo didesnis skaičius 
tarpvalstybinių naudotojų.

3. Valstybės narės šablonus pateikia 
bent viena kita oficialia Sąjungos kalba, 
kurią suprastų kuo didesnis skaičius 
tarpvalstybinių naudotojų.

Or. it

Pakeitimas 206
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Šablonų turinys 
reglamentuojamas pagal nacionalinės 
teisės aktus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 207
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šablonų turinys 
reglamentuojamas pagal nacionalinės 
teisės aktus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 208
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13g straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šablonų turinys reglamentuojamas
pagal nacionalinės teisės aktus.

4. Šablonų turinys apima visus 
reikalavimus, reglamentuojamus pagal 
nacionalinės teisės aktus. Šiuo tikslu 
valstybės narės reguliariai praneša 
Komisijai apie bet kokius savo 
nacionalinių reikalavimų dėl I ir IIA 
prieduose išvardytų bendrovių 
registravimo pakeitimus, kurie turėtų 
įtakos šablonų turiniui. Tokiu atveju 
Komisija, priimdama įgyvendinimo aktą, 
pritaiko bendrovėms registruoti internetu 
skirtus Europos šablonus.
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Or. en

Pakeitimas 209
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13h straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybės narės nustato 13f 
straipsnio 4 dalies d punkte paminėto 
direktorių nušalinimo taisykles, registras, 
kuriame ketinama registruoti bendrovę, 
per 22 straipsnyje nurodytą registrų 
sąveikos sistemą gali reikalauti 
patvirtinimo iš kitų valstybių narių 
registrų, ar asmuo, kurį ketinama skirti 
bendrovės direktoriumi, kitose valstybėse 
narėse nebuvo nušalintas nuo 
direktoriaus pareigų. Taikant šį straipsnį 
direktoriais laikomi visi 14 straipsnio d 
punkte nurodyti asmenys.

1. Valstybės narės tvarko atnaujintą 
visų nuo pareigų nušalintų direktorių 
sąrašą ir nemokamai suteikia visuomenei 
galimybę susipažinti su šiuo sąrašu per 22 
straipsnyje nurodytą registrų sąveikos 
sistemą. Tokia sąveikos sistema turėtų 
suteikti galimybę ieškoti konkrečių 
asmenų, siekiant nustatyti, ar jie yra 
įtraukti į nuo pareigų nušalintų direktorių 
sąrašą bet kurioje valstybėje narėje. 
Taikant šį straipsnį direktoriais laikomi visi 
14 straipsnio d punkte nurodyti asmenys.

Or. en

Pakeitimas 210
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13h straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybės narės nustato 13f 
straipsnio 4 dalies d punkte paminėto 
direktorių nušalinimo taisykles, registras, 
kuriame ketinama registruoti bendrovę, 
per 22 straipsnyje nurodytą registrų 
sąveikos sistemą gali reikalauti 
patvirtinimo iš kitų valstybių narių 
registrų, ar asmuo, kurį ketinama skirti 

1. Valstybės narės tvarko atnaujintą 
visų nuo pareigų nušalintų direktorių 
sąrašą ir nemokamai suteikia visuomenei 
galimybę susipažinti su šiuo sąrašu per 22 
straipsnyje nurodytą registrų sąveikos 
sistemą. Sąveikos sistema suteikia 
galimybę ieškoti konkrečių asmenų, 
siekiant nustatyti, ar jie yra įtraukti į nuo 
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bendrovės direktoriumi, kitose valstybėse 
narėse nebuvo nušalintas nuo 
direktoriaus pareigų. Taikant šį straipsnį 
direktoriais laikomi visi 14 straipsnio d 
punkte nurodyti asmenys.

pareigų nušalintų direktorių sąrašą bet 
kurioje valstybėje narėje, ar ne. Taikant šį 
straipsnį direktoriais laikomi visi 14 
straipsnio d punkte nurodyti asmenys.

Or. en

Pakeitimas 211
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13h straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų 
reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog jų 
registrai, naudodamiesi 22 straipsnyje 
nurodyta sistema, galėtų pateikti šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją ir 
informaciją apie kiekvieno nušalinimo 
trukmę. Ši informacija teikiama 
registravimo tikslais, o valstybės narės taip 
pat gali nurodyti nušalinimo pagrindus.

2. Valstybės narės imasi visų 
reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog jų 
registrai, naudodamiesi 22 straipsnyje 
nurodyta sistema, be nepagrįsto delsimo 
galėtų pateikti šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytą informaciją ir informaciją apie 
kiekvieno nušalinimo trukmę. Ši 
informacija teikiama registravimo tikslais, 
o valstybės narės taip pat gali nurodyti 
nušalinimo pagrindus.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. ro

Pakeitimas 212
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13i straipsnis 13i straipsnis
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Bendrovių duomenų teikimas internetu Dokumentų ir informacijos teikimas 
internetu

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse atitinkamų dokumentų ir informacijos teikimą internetu į verslo registrą 
atlieka ne „įmonės“, o tiesiogiai, pvz., notarai, remiantis vieno langelio principu.

Pakeitimas 213
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13i straipsnis
Bendrovių duomenų teikimas internetu

13i straipsnis
Dokumentų ir informacijos teikimas 
internetu

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti teksto logiką.

Pakeitimas 214
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13i straipsnis
Bendrovių duomenų teikimas internetu

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de
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Pakeitimas 215
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės 
turėtų galimybę iki valstybės narės, 
kurioje ketinama registruoti bendrovę, 
teisės aktuose nurodyto termino internetu 
pateikti 14 straipsnyje nurodytus 
dokumentus ir informaciją, įskaitant visus 
informacijos pakeitimus. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, visą informaciją būtų 
galima pateikti vien internetu ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją, pas jokį kitą internetu teikiamus 
duomenis tvarkantį asmenį ar į kitą 
įstaigą.

1. Valstybės narės suteikia galimybę 
internetu pateikti 14 straipsnyje nurodytus 
dokumentus ir informaciją, įskaitant visus 
informacijos pakeitimus tik tuo atveju, jei 
Komisija patvirtino elektroninės 
atpažinties schemą ir informacijos teikimo 
sistemą kaip atitinkančias aukščiausią 
saugumo užtikrinimo standartą. Valstybės 
narės užtikrina, kad, laikantis 13b 
straipsnio 4 dalies nuostatų, visą 
informaciją būtų galima pateikti internetu 
ir kad pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į instituciją arba kitą 
internetu teikiamus duomenis tvarkančią 
įstaigą, tik jeigu taikoma procedūra, kurią 
Komisija patvirtino kaip atitinkančią 
aukščiausią saugumo užtikrinimo lygį 
siekiant patikrinti dokumentų 
autentiškumą ir nustatyti bet kurių ir visų 
naujų asmenų, dalyvaujančių atliekant 
bendrovės administravimą, priežiūrą ar 
kontrolę, visų tikrųjų savininkų ir visų 
asmenų, įgaliotų atstovauti bendrovei 
palaikant ryšius su trečiaisiais asmenimis 
ir teisminiuose procesuose, tapatybę. 
Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 216
Heidi Hautala
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės 
turėtų galimybę iki valstybės narės, 
kurioje ketinama registruoti bendrovę, 
teisės aktuose nurodyto termino internetu 
pateikti 14 straipsnyje nurodytus 
dokumentus ir informaciją, įskaitant visus 
informacijos pakeitimus. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, visą informaciją būtų 
galima pateikti vien internetu ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją, pas jokį kitą internetu teikiamus 
duomenis tvarkantį asmenį ar į kitą 
įstaigą.

Valstybės narės suteikia galimybę 
internetu pateikti 14 straipsnyje nurodytus 
dokumentus ir informaciją, įskaitant visus 
informacijos pakeitimus tik tuo atveju, jei 
Komisija patvirtino elektroninės 
atpažinties schemą ir informacijos teikimo 
sistemą kaip atitinkančias aukščiausią 
patikimumo standartą. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, visą informaciją būtų 
galima pateikti internetu ir kad pareiškėjui 
arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti 
į instituciją arba kitą internetu teikiamus 
duomenis tvarkančią įstaigą, tik jeigu 
taikoma procedūra, kurią Komisija 
patvirtino kaip atitinkančią aukščiausią 
patikimumo lygį siekiant patikrinti 
dokumentų autentiškumą ir nustatyti bet 
kurių ir visų naujų asmenų, 
dalyvaujančių atliekant bendrovės 
administravimą, priežiūrą ar kontrolę, 
visų tikrųjų savininkų ir visų asmenų, 
įgaliotų atstovauti bendrovei palaikant 
ryšius su trečiaisiais asmenimis ir 
teisminiuose procesuose, tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 217
Enrico Gasbarra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES)2017/1132
13 i straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės 
turėtų galimybę iki valstybės narės, kurioje 

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės 
turėtų galimybę iki valstybės narės, kurioje 
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ketinama registruoti bendrovę, teisės 
aktuose nurodyto termino internetu pateikti 
14 straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją, įskaitant visus informacijos 
pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
visą informaciją būtų galima pateikti vien 
internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui 
nereikėtų asmeniškai vykti į jokią 
kompetentingą instituciją, pas jokį kitą 
internetu teikiamus duomenis tvarkantį 
asmenį ar į kitą įstaigą.

ketinama registruoti bendrovę, teisės 
aktuose nurodyto termino internetu pateikti 
14 straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją, įskaitant visus informacijos 
pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
visą informaciją būtų galima pateikti vien 
internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui 
nereikėtų asmeniškai vykti į jokią 
kompetentingą instituciją, pas jokį kitą 
internetu teikiamus duomenis tvarkantį 
asmenį ar į kitą įstaigą. Valstybės narės 
užtikrina, kad internetu pateiktų 
dokumentų kilmė ir vientisumas būtų 
patikrinti elektroninėmis priemonėmis. 
Nepažeidžiami taikytini nacionalinės 
teisės aktai, susiję su bet kokios pateiktos 
informacijos ar dokumento autentiškumu, 
tikslumu ir tinkama teisine forma.

Or. it

Pakeitimas 218
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės 
turėtų galimybę iki valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę, teisės 
aktuose nurodyto termino internetu
pateikti 14 straipsnyje nurodytus 
dokumentus ir informaciją, įskaitant visus 
informacijos pakeitimus. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, visą informaciją būtų 
galima pateikti vien internetu ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją, pas jokį kitą internetu teikiamus 
duomenis tvarkantį asmenį ar į kitą įstaigą.

Valstybės narės užtikrina, kad iki valstybės 
narės, kurioje ketinama registruoti 
bendrovę, teisės aktuose nurodyto termino 
būtų galima pateikti internetu 14 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją, įskaitant visus informacijos 
pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
visą informaciją būtų galima pateikti vien 
internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui 
nereikėtų asmeniškai vykti į jokią 
kompetentingą instituciją, pas jokį kitą 
internetu teikiamus duomenis tvarkantį, 
juos teikiantį arba padedantį teikti asmenį 
ar į kitą įstaigą. Valstybės narės nustato 
išsamias dokumentų ir informacijos 
teikimo internetu taisykles. 13f straipsnio 
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3–5 dalys taikomos mutatis mutandis.

Or. en

Pakeitimas 219
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės 
turėtų galimybę iki valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę, teisės 
aktuose nurodyto termino internetu
pateikti 14 straipsnyje nurodytus 
dokumentus ir informaciją, įskaitant visus 
informacijos pakeitimus. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, visą informaciją būtų 
galima pateikti vien internetu ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją, pas jokį kitą internetu teikiamus 
duomenis tvarkantį asmenį ar į kitą įstaigą.

Valstybės narės užtikrina, kad iki valstybės 
narės, kurioje ketinama registruoti 
bendrovę, teisės aktuose nurodyto termino 
būtų galima pateikti internetu 14 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją, įskaitant visus informacijos 
pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
visą informaciją būtų galima pateikti vien 
internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui 
nereikėtų asmeniškai vykti į jokią 
kompetentingą instituciją, pas jokį kitą 
internetu teikiamus duomenis tvarkantį, 
juos teikiantį arba padedantį teikti asmenį 
ar į kitą įstaigą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės, įgaliojusios tarpininkus atlikti prevencinę teisėtumo kontrolę, 
susijusią su esminiais bendrovių sandoriais, taip pat suteiktų galimybę jiems toliau dalyvauti, 
pvz., notarams.

Pakeitimas 220
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės 
turėtų galimybę iki valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę, teisės 
aktuose nurodyto termino internetu pateikti 
14 straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją, įskaitant visus informacijos 
pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
visą informaciją būtų galima pateikti vien 
internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui 
nereikėtų asmeniškai vykti į jokią 
kompetentingą instituciją, pas jokį kitą 
internetu teikiamus duomenis tvarkantį 
asmenį ar į kitą įstaigą.

Valstybės narės užtikrina galimybę iki 
valstybės narės, kurioje ketinama 
registruoti bendrovę, teisės aktuose 
nurodyto termino internetu pateikti 14 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją, įskaitant visus informacijos 
pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
visą informaciją būtų galima pateikti vien 
internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui 
nereikėtų asmeniškai vykti į jokią 
kompetentingą instituciją, pas jokį kitą 
internetu teikiamus duomenis tvarkantį 
asmenį ar į kitą įstaigą.

Or. de

Pakeitimas 221
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės 
turėtų galimybę iki valstybės narės, kurioje 
ketinama registruoti bendrovę, teisės 
aktuose nurodyto termino internetu
pateikti 14 straipsnyje nurodytus 
dokumentus ir informaciją, įskaitant visus 
informacijos pakeitimus. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, visą informaciją būtų 
galima pateikti vien internetu ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją, pas jokį kitą internetu teikiamus 
duomenis tvarkantį asmenį ar į kitą įstaigą.

Valstybės narės užtikrina, kad iki valstybės 
narės, kurioje ketinama registruoti 
bendrovę, teisės aktuose nurodyto termino 
būtų galima pateikti internetu 14 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją, įskaitant visus informacijos 
pakeitimus. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
visą informaciją būtų galima pateikti vien 
internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui 
nereikėtų asmeniškai vykti į jokią 
kompetentingą instituciją, pas jokį kitą 
internetu teikiamus duomenis tvarkantį 
asmenį ar į kitą įstaigą.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en



PE627.805v01-00 126/152 AM\1162856LT.docx

LT

Pagrindimas

Būtina išlaikyti teksto logiką.

Pakeitimas 222
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Mady Delvaux, Evelyne 
Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis; pagal galiojančią 
nacionalinę teisę taikomi reikalavimai, 
susiję su bet kokios pateiktos informacijos 
ar dokumentų autentiškumu, tikslumu ir 
tinkama teisine forma, lieka nepakitę.

Or. en

Pakeitimas 223
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis. Pagal galiojančią 
nacionalinę teisę taikomi reikalavimai, 
susiję su bet kokios pateiktos informacijos 
ar dokumentų autentiškumu, tikslumu ir 
tinkama teisine forma, lieka nepakitę.
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Or. en

Pakeitimas 224
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis. Pagal galiojančią 
nacionalinę teisę taikomi reikalavimai, 
susiję su bet kokios pateiktos informacijos 
ar dokumentų autentiškumu, tikslumu ir 
tinkama teisine forma, lieka nepakitę.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti teksto logiką.

Pakeitimas 225
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad internetu 
pateiktų dokumentų kilmė ir vientisumas 
būtų patikrinti elektroninėmis 
priemonėmis. Ši nuostata nedaro poveikio 
nacionalinės teisės nuostatoms dėl 
pateiktų dokumentų ir duomenų tikrumo, 
teisingumo ir formos.
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Or. de

Pakeitimas 226
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato išsamias 
dokumentų ir informacijos teikimo 
internetu taisykles. Atitinkamai taikomos 
13f straipsnio 3–5dalys.

Or. en

Pakeitimas 227
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato išsamias 
dokumentų ir duomenų teikimo internetu 
taisykles.

Or. de

Pakeitimas 228
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Naujoje 1a dalyje nurodytose 
taisyklėse nustatomi bent šie dalykai:

a) procedūros, kuriomis užtikrinamas 
pareiškėjo teisinis veiksnumas ir jo 
įgaliojimas atstovauti bendrovei;

b) priemonės, kuriomis tikrinama 
bendrovę registruojančio asmens ar 
asmenų arba jų atstovų tapatybė;

c) reikalavimai, kad pareiškėjas 
naudotųsi Reglamente (ES) Nr. 910/2014 
nurodytomis elektroninėmis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis.

Or. de

Pagrindimas

13i straipsnio nuostatos turėtų būti pritaikomos prie 13f straipsnio nuostatų dėl bendrovių 
registravimo internetu.

Pakeitimas 229
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Naujoje 1a dalyje nurodytose 
taisyklėse taip pat gali būti nustatytos:

a) procedūros, kuriomis užtikrinami 
pateiktų dokumentų ir duomenų 
teisėtumas, galiojimas ir patikimumas;

b) procedūros, pagal kurias 
numatomas notaro arba kito pagal 
nacionalinės teisės aktus įgalioto asmens 
ar įstaigos dalyvavimas teikiant 
dokumentus ir duomenis.

Or. de
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Pakeitimas 230
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
tam tikros bendrovės arba visos bendrovės 
pateiktų tam tikrus arba visus 1 dalyje 
nurodytus dokumentus ir informaciją 
internetu.“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 231
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
tam tikros bendrovės arba visos bendrovės 
pateiktų tam tikrus arba visus 1 dalyje 
nurodytus dokumentus ir informaciją 
internetu.“;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 232
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
13i straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
tam tikros bendrovės arba visos bendrovės 
pateiktų tam tikrus arba visus 1 dalyje 
nurodytus dokumentus ir informaciją 
internetu.

2. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
tam tikros bendrovės arba visos bendrovės 
pateiktų tam tikrus arba visus 1 dalyje 
nurodytus dokumentus ir informaciją 
internetu. Šios nuostatos nedaro poveikio 
nacionalinės teisės nuostatoms dėl 
pateiktų dokumentų ir duomenų tikrumo, 
teisingumo ir formos.

Or. de

Pakeitimas 233
Emil Radev

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
16a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi 14 straipsnyje nurodyti dokumentai ir 
informacija, nepriklausomai nuo to, kaip 
buvo pateikti, laikomi registro byloje arba 
įtraukiami tiesiogiai į registrą elektronine 
forma. Valstybės narės užtikrina, kad visų 
tokių popieriuje pateiktų dokumentų ir 
informacijos forma registre būtų pakeista į 
elektroninę.

Visi 14 straipsnyje nurodyti dokumentai ir 
informacija, nepriklausomai nuo to, kaip 
buvo pateikti, laikomi registro byloje arba 
įtraukiami tiesiogiai į registrą elektronine 
forma. Valstybės narės užtikrina, kad visų 
tokių popieriuje pateiktų dokumentų ir 
informacijos forma registre būtų kuo 
greičiau pakeista į elektroninę.

Or. bg

Pakeitimas 234
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
16a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kaina už 14 straipsnyje nurodytų 
visų dokumentų ir informacijos ar bet 
kurios jų dalies kopijos pateikimą 

2. Visų 14 straipsnyje nurodytų 
dokumentų ir informacijos ar bet kurios 
jų dalies kopiją galima gauti nemokamai 
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popieriuje ar elektroninėmis priemonėmis
neturi viršyti administracinių jų pateikimo 
sąnaudų.

elektroninėmis priemonėmis. Kaina už 14 
straipsnyje nurodytų visų dokumentų ir 
informacijos ar bet kurios jų dalies kopijos 
pateikimą popieriuje neturi viršyti 
administracinių jų pateikimo sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 235
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
16a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kaina už 14 straipsnyje nurodytų 
visų dokumentų ir informacijos ar bet 
kurios jų dalies kopijos pateikimą 
popieriuje ar elektroninėmis priemonėmis
neturi viršyti administracinių jų pateikimo 
sąnaudų.

2. Visų 14 straipsnyje nurodytų 
dokumentų ir informacijos ar bet kurios 
jų dalies kopiją galima gauti nemokamai 
elektroninėmis priemonėmis. Kaina už 14 
straipsnyje nurodytų visų dokumentų ir 
informacijos ar bet kurios jų dalies kopijos 
pateikimą popieriuje neturi viršyti 
administracinių jų pateikimo sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 236
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punkto a papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninės 14 straipsnyje 
nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijos taip pat padaromos viešai 
prieinamomis, naudojantis registrų 
sąveikos sistema. Valstybės narės taip pat 
gali prieinamais padaryti 14 straipsnyje 

1. Elektroninės 14 straipsnyje 
nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijos taip pat padaromos viešai 
prieinamomis, naudojantis registrų 
sąveikos sistema. Valstybės narės taip pat 
prieinamais padaro 14 straipsnyje 
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nurodytus dokumentus ir informaciją apie 
kitų, ne II priede nurodytų tipų 
bendroves.“;

nurodytus dokumentus ir informaciją apie 
kitų, ne II priede nurodytų tipų 
bendroves.“;

Or. en

Pakeitimas 237
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokesčiai už 14 straipsnyje 
nurodytų dokumentų ir informacijos 
pateikimą per registrų sąveikos sistemą
negali viršyti administracinių jų 
pateikimo sąnaudų.

1. Už 14 straipsnyje nurodytų 
dokumentų ir informacijos pateikimą 
elektroniniu būdu per registrų sąveikos 
sistemą netaikomi jokie mokesčiai.

Or. en

Pakeitimas 238
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokesčiai už 14 straipsnyje 
nurodytų dokumentų ir informacijos 
pateikimą per registrų sąveikos sistemą
negali viršyti administracinių jų 
pateikimo sąnaudų.

1. Už 14 straipsnyje nurodytų 
dokumentų ir informacijos pateikimą 
elektroniniu būdu per registrų sąveikos 
sistemą netaikomi jokie mokesčiai.

Or. en

Pakeitimas 239
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Daniel Buda

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) bendrovės juridinis statusas, 
pavyzdžiui, tai, ar ji uždaryta, išbraukta iš 
registro, jos veikla nutraukta, ji likviduota, 
vykdo nacionalinės teisės aktuose apibrėžtą 
ekonominę veiklą ar jos nevykdo, jeigu 
tokia informacija saugoma nacionaliniuose 
registruose;

e) bendrovės juridinis statusas, 
pavyzdžiui, tai, ar ji uždaryta, išbraukta iš 
registro, likviduota, jai iškelta nemokumo 
byla, ji vykdo nacionalinės teisės aktuose 
apibrėžtą ekonominę veiklą ar jos nevykdo, 
jeigu tokia informacija saugoma 
nacionaliniuose registruose;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. ro

Pakeitimas 240
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
19 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendrovės darbuotojų skaičius, 
jeigu pagal nacionalinės teisės aktus jį 
reikalaujama nurodyti bendrovės 
finansinėse ataskaitose;

g) bendrovės darbuotojų skaičius, taip 
pat duomenys apie bet kokius susitarimus 
dėl darbuotojų informavimo, 
konsultavimosi arba dalyvavimo, 
sudarytus remiantis Sąjungos teisės aktais 
apibrėžtomis procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 241
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
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19 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendrovės darbuotojų skaičius, 
jeigu pagal nacionalinės teisės aktus jį 
reikalaujama nurodyti bendrovės 
finansinėse ataskaitose;

g) bendrovės darbuotojų skaičius, taip 
pat duomenys apie bet kokius susitarimus 
dėl darbuotojų informavimo, 
konsultavimosi arba dalyvavimo, 
sudarytus remiantis Sąjungos teisės aktais 
apibrėžtomis procedūromis;

Or. en

Pakeitimas 242
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
19 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendrovės darbuotojų skaičius, 
jeigu pagal nacionalinės teisės aktus jį 
reikalaujama nurodyti bendrovės 
finansinėse ataskaitose;

g) bendrovės darbuotojų skaičius, 
jeigu pagal nacionalinės ir Sąjungos teisės 
aktus jį reikalaujama nurodyti bendrovės 
finansinėse ataskaitose;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir skatinti pasitikėjimą verslo sandoriais, įskaitant bendrojoje 
rinkoje sudaromus tarpvalstybinius sandorius, svarbu, kad investuotojai, suinteresuotosios 
šalys, socialiniai partneriai ir institucijos turėtų paprastą prieigą prie bendrovių 
informacijos.

Pakeitimas 243
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
19 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) informacija apie kitoje valstybėje 
narėje įsteigtus bendrovės filialus, įskaitant 
pavadinimą, registracijos numerį, EUID ir 
valstybę narę, kurioje filialas įregistruotas.

i) informacija apie kitoje valstybėje 
narėje įsteigtus bendrovės filialus, įskaitant 
pavadinimą, registracijos numerį, EUID ir 
valstybę narę, kurioje filialas įregistruotas.

Valstybės narės nemokamai teikia 
papildomą informaciją bei dokumentus, 
jeigu jie gaunami elektroninėmis 
priemonėmis. Be to, valstybės narės 
užtikrina, kad registruose būtų galima 
nemokamai atlikti paieškas dėl konkrečių 
asmenų, bendrovių, sektorių ar 
registracijos vietų.

Or. en

Pakeitimas 244
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nemokamai teikti ir 
daugiau informacijos bei dokumentų.“;

Valstybės narės gali nemokamai teikti ir 
daugiau informacijos bei dokumentų, jeigu 
jie gaunami elektroninėmis priemonėmis. 
Be to, valstybės narės užtikrina, kad 
registruose būtų galima nemokamai 
atlikti paieškas dėl konkrečių asmenų, 
bendrovių, sektorių ar registracijos vietų.

Or. en

Pakeitimas 245
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punkto a papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
22 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Komisija taip pat gali kurti papildomus
prieigos prie registrų sąveikos sistemos 
punktus. Prieigos punktai bus sudaryti iš 
Komisijos sukurtų ir valdomų sistemų, 
skirtų Komisijos arba kitų Sąjungos 
institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų 
administracinėms funkcijoms atlikti arba 
Sąjungos teisės nuostatoms vykdyti. 
Komisija pernelyg nedelsdama praneša 
valstybėms narėms apie tokių prieigos 
punktų sukūrimą ir visus svarbius jų 
veikimo pasikeitimus.“;

„Komisija taip pat gali kurti prieigos prie 
registrų sąveikos sistemos punktus. 
Prieigos punktai bus sudaryti iš Komisijos 
sukurtų ir valdomų sistemų, skirtų 
Komisijos arba kitų Sąjungos institucijų, 
įstaigų, organų ar agentūrų 
administracinėms funkcijoms atlikti arba 
Sąjungos teisės nuostatoms vykdyti. 
Komisija pernelyg nedelsdama praneša 
valstybėms narėms apie tokių prieigos 
punktų sukūrimą ir visus svarbius jų 
veikimo pasikeitimus.“;

Or. en

Pakeitimas 246
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punkto a papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Komisija taip pat gali kurti papildomus
prieigos prie registrų sąveikos sistemos 
punktus. Prieigos punktai bus sudaryti iš 
Komisijos sukurtų ir valdomų sistemų, 
skirtų Komisijos arba kitų Sąjungos 
institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų 
administracinėms funkcijoms atlikti arba 
Sąjungos teisės nuostatoms vykdyti. 
Komisija pernelyg nedelsdama praneša 
valstybėms narėms apie tokių prieigos 
punktų sukūrimą ir visus svarbius jų 
veikimo pasikeitimus.“;

„Komisija sukuria prieigos prie registrų 
sąveikos sistemos punktus. Prieigos 
punktai bus sudaryti iš Komisijos sukurtų 
ir valdomų sistemų, skirtų Komisijos arba 
kitų Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar 
agentūrų administracinėms funkcijoms 
atlikti arba Sąjungos teisės nuostatoms 
vykdyti. Komisija pernelyg nedelsdama 
praneša valstybėms narėms apie tokių 
prieigos punktų sukūrimą ir visus svarbius 
jų veikimo pasikeitimus.“;

Or. en

Pakeitimas 247
Heidi Hautala
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punkto b papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieiga prie registrų sąveikos 
sistemoje esančios informacijos 
užtikrinama per portalą ir per valstybių 
narių ir Komisijos sukurtus papildomus
prieigos punktus.“;

5. Prieiga prie registrų sąveikos 
sistemoje esančios informacijos 
užtikrinama per portalą ir per valstybių 
narių ir Komisijos sukurtus prieigos 
punktus.“;

Or. en

Pakeitimas 248
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 10 punkto b papunktis
Direktyva (ES) 2017/1132
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieiga prie registrų sąveikos 
sistemoje esančios informacijos 
užtikrinama per portalą ir per valstybių 
narių ir Komisijos sukurtus papildomus
prieigos punktus.“;

5. Prieiga prie registrų sąveikos 
sistemoje esančios informacijos 
užtikrinama per portalą ir per valstybių 
narių ir Komisijos sukurtus prieigos 
punktus.

Or. en

Pakeitimas 249
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad
bendrovės filialą vienoje valstybėje narėje
būtų galima registruoti vien internetu

1. Valstybės narės suteikia galimybę 
internetu registruoti bendrovės filialą 
vienoje valstybėje narėje pagal kitos 
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pagal kitos valstybės narės teisės aktus, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, ir 
kad pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją ar pas jokį kitą registravimo 
prašymus nagrinėjantį asmenį.

valstybės narės teisės aktus, laikantis 13b 
straipsnio 4 dalies nuostatų, ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į kompetentingą 
registravimo prašymus nagrinėjančią
instituciją, tik jeigu taikoma procedūra, 
kurią Komisija patvirtino kaip 
atitinkančią aukščiausią patikimumo lygį 
siekiant patikrinti dokumentų 
autentiškumą ir nustatyti pareiškėjo 
tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 250
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad
bendrovės filialą vienoje valstybėje narėje 
būtų galima registruoti vien internetu
pagal kitos valstybės narės teisės aktus, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, ir 
kad pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją ar pas jokį kitą registravimo 
prašymus nagrinėjantį asmenį.

1. Valstybės narės suteikia galimybę 
internetu registruoti bendrovės filialą 
vienoje valstybėje narėje pagal kitos 
valstybės narės teisės aktus, laikantis 13b 
straipsnio 4 dalies nuostatų, ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į kompetentingą 
registravimo prašymus nagrinėjančią
instituciją, tik jeigu taikoma procedūra, 
kurią Komisija patvirtino kaip 
atitinkančią aukščiausią saugumo 
užtikrinimo lygį siekiant patikrinti 
dokumentų autentiškumą ir nustatyti 
pareiškėjo tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 251
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
bendrovės filialą vienoje valstybėje narėje 
būtų galima registruoti vien internetu pagal 
kitos valstybės narės teisės aktus, laikantis 
13b straipsnio 4 dalies nuostatų, ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją ar pas jokį kitą registravimo 
prašymus nagrinėjantį asmenį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
bendrovės filialą vienoje valstybėje narėje 
būtų galima registruoti vien internetu pagal 
kitos valstybės narės teisės aktus, laikantis 
13b straipsnio 4 dalies nuostatų, ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją ar pas jokį kitą registravimo 
prašymus nagrinėjantį, juos teikiantį arba 
padedantį teikti asmenį arba įstaigą.

Or. en

Pakeitimas 252
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad
bendrovės filialą vienoje valstybėje narėje 
būtų galima registruoti vien internetu 
pagal kitos valstybės narės teisės aktus, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, ir 
kad pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją ar pas jokį kitą registravimo 
prašymus nagrinėjantį asmenį.

1. Valstybės narės gali numatyti 
galimybę registruoti bendrovės filialą 
vienoje valstybėje narėje internetu pagal 
kitos valstybės narės teisės aktus, laikantis 
13b straipsnio 4 dalies nuostatų, ir tai, kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją ar pas jokį kitą registravimo 
prašymus nagrinėjantį asmenį.

Or. en

Pakeitimas 253
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
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1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
filialų registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl to, kokius 
dokumentus ir informaciją reikia pateikti 
kompetentingai institucijai. Pagal tas 
taisykles valstybės narės užtikrina, kad 
registraciją internetu būtų galima atlikti 
informaciją ar dokumentus pateikus 
elektronine forma, įskaitant elektronines 
16a straipsnio 4 dalyje nurodytų 
dokumentų ir informacijos kopijas, arba 
naudojantis prieš tai registrui pateikta 
informacija ar dokumentais.

2. Valstybės narės nustato išsamias 
filialų registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl to, kokius 
dokumentus ir informaciją reikia pateikti 
teismui, administravimo įstaigai ar 
notarui, kurie veikia kaip kompetentinga 
institucija. Pagal tas taisykles valstybės 
narės užtikrina, kad registraciją internetu 
būtų galima atlikti informaciją ar 
dokumentus pateikus elektronine forma, 
įskaitant elektronines 16a straipsnio 4 
dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos 
kopijas, arba naudojantis prieš tai registrui 
pateikta informacija ar dokumentais. Pagal 
galiojančią nacionalinę teisę taikomi 
reikalavimai, susiję su bet kokios 
pateiktos informacijos ar dokumentų 
autentiškumu, tikslumu ir tinkama teisine 
forma, lieka nepakitę.

Or. en

Pakeitimas 254
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
filialų registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl to, kokius 
dokumentus ir informaciją reikia pateikti 
kompetentingai institucijai. Pagal tas 
taisykles valstybės narės užtikrina, kad 
registraciją internetu būtų galima atlikti 
informaciją ar dokumentus pateikus 
elektronine forma, įskaitant elektronines 

2. Valstybės narės nustato išsamias 
filialų registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl to, kokius 
dokumentus ir informaciją reikia pateikti 
kompetentingai institucijai. Pagal tas 
taisykles valstybės narės užtikrina, kad 
registracijai naudojamomis procedūromis
būtų užtikrintas tų dokumentų ir 
pareiškėjo tapatybės autentiškumas.
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16a straipsnio 4 dalyje nurodytų 
dokumentų ir informacijos kopijas, arba 
naudojantis prieš tai registrui pateikta 
informacija ar dokumentais.

Or. en

Pakeitimas 255
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato išsamias 
filialų registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl to, kokius 
dokumentus ir informaciją reikia pateikti 
kompetentingai institucijai. Pagal tas 
taisykles valstybės narės užtikrina, kad 
registraciją internetu būtų galima atlikti 
informaciją ar dokumentus pateikus 
elektronine forma, įskaitant elektronines 
16a straipsnio 4 dalyje nurodytų 
dokumentų ir informacijos kopijas, arba 
naudojantis prieš tai registrui pateikta 
informacija ar dokumentais.

2. Valstybės narės nustato išsamias 
filialų registravimo internetu taisykles, 
įskaitant taisykles dėl to, kokius 
dokumentus ir informaciją reikia pateikti 
kompetentingai institucijai. Pagal tas 
taisykles valstybės narės užtikrina, kad 
registracijai naudojamomis procedūromis
būtų užtikrintas tų dokumentų ir 
pareiškėjo tapatybės autentiškumas.

Or. en

Pakeitimas 256
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 3 dalies įžanginė pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodytose taisyklėse 
nustatomi bent šie dalykai:

3. 13f straipsnio 3–5 dalių nuostatos 
taikomos mutatis mutandis.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant visapusiškai užtikrinti visuomenės pasitikėjimą ir verslo registrų patikimumą ir 
užkirsti kelią piktnaudžiavimams, pvz., pinigų plovimui ar įmonių užgrobimui, būtina nustatyti 
prevencines kontrolės priemones, taikomas per visą įmonių gyvavimo ciklą, t. y. ne tik įmonių 
registravimo internetu, bet ir vėlesnio dokumentų ir informacijos teikimo metu visu jų 
gyvavimo laikotarpiu, įskaitant filialų steigimą.

Pakeitimas 257
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) procedūra, kuria užtikrinamas 
pareiškėjo teisinis veiksnumas ir 
įgaliojimas atstovauti bendrovei;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 258
Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kuriomis tikrinama 
filialą registruojančio asmens ar asmenų 
arba jų atstovų tapatybė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 259
Heidi Hautala
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės atlieka filialo 
registraciją internetu per penkias darbo 
dienas nuo tada, kai kompetentinga 
institucija arba, atitinkamais atvejais, 
pagal nacionalinės teisės aktus 
registravimo prašymus pateikti įgaliotas 
asmuo ar įstaiga gauna visus reikalingus 
prašytus dokumentus ir informaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 260
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės atlieka filialo 
registraciją internetu per penkias darbo 
dienas nuo tada, kai kompetentinga 
institucija arba, atitinkamais atvejais, 
pagal nacionalinės teisės aktus 
registravimo prašymus pateikti įgaliotas 
asmuo ar įstaiga gauna visus reikalingus 
prašytus dokumentus ir informaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 261
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
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Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės atlieka filialo 
registraciją internetu per penkias darbo 
dienas nuo tada, kai kompetentinga 
institucija arba, atitinkamais atvejais, pagal 
nacionalinės teisės aktus registravimo 
prašymus pateikti įgaliotas asmuo ar įstaiga 
gauna visus reikalingus prašytus 
dokumentus ir informaciją.

5. Valstybės narės atlieka filialo 
registraciją internetu per penkiolika darbo 
dienų nuo tada, kai kompetentinga 
institucija arba, atitinkamais atvejais, pagal 
nacionalinės teisės aktus registravimo 
prašymus pateikti įgaliotas asmuo ar įstaiga 
gauna visus reikalingus prašytus 
dokumentus ir informaciją.

Or. en

Pakeitimas 262
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės atlieka filialo 
registraciją internetu per penkias darbo 
dienas nuo tada, kai kompetentinga 
institucija arba, atitinkamais atvejais, pagal 
nacionalinės teisės aktus registravimo 
prašymus pateikti įgaliotas asmuo ar įstaiga 
gauna visus reikalingus prašytus 
dokumentus ir informaciją.

5. Valstybės narės atlieka filialo 
registraciją internetu per dešimt darbo 
dienų nuo tada, kai kompetentinga 
institucija arba, atitinkamais atvejais, pagal 
nacionalinės teisės aktus registravimo 
prašymus pateikti įgaliotas asmuo ar įstaiga 
gauna visus reikalingus prašytus 
dokumentus ir informaciją.

Or. en

Pakeitimas 263
Heidi Hautala

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28b straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 30 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją arba jų pakeitimus būtų 
įmanoma pateikti internetu iki valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, teisės 
aktuose nustatyto termino. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, šią informaciją būtų galima 
pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui 
arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti 
į jokią kompetentingą instituciją ar pas 
jokį kitą internetu teikiamus duomenis 
tvarkantį asmenį.

Valstybės narės suteikia galimybę 30 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją arba jų pakeitimus pateikti 
internetu tik tuo atveju, jei Komisija 
patvirtino elektroninės atpažinties schemą 
ir informacijos teikimo sistemą kaip 
atitinkančias aukščiausią patikimumo 
standartą. Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis 13b straipsnio 4 dalies nuostatų, 
šią informaciją būtų galima pateikti 
internetu ir kad pareiškėjui arba jo atstovui 
nereikėtų asmeniškai vykti į įstaigą arba 
kompetentingą internetu teikiamus 
duomenis tvarkančią instituciją, tik jeigu 
taikoma procedūra, kurią Komisija 
patvirtino kaip atitinkančią aukščiausią 
patikimumo lygį siekiant patikrinti 
dokumentų autentiškumą ir nustatyti 
pareiškėjo tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 264
Jiří Maštálka, Kateřina Konečná

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 30 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją arba jų pakeitimus būtų 
įmanoma pateikti internetu iki valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, teisės 
aktuose nustatyto termino. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, šią informaciją būtų galima 
pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui 
arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti 
į jokią kompetentingą instituciją ar pas 
jokį kitą internetu teikiamus duomenis 
tvarkantį asmenį.

Valstybės narės suteikia galimybę 30 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją arba jų pakeitimus pateikti 
internetu tik tuo atveju, jei Komisija 
patvirtino elektroninės atpažinties schemą 
ir informacijos teikimo sistemą kaip 
atitinkančias aukščiausią saugumo 
užtikrinimo standartą. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, šią informaciją būtų galima 
pateikti internetu ir kad pareiškėjui arba jo 
atstovui nereikėtų asmeniškai vykti į 
įstaigą arba kompetentingą internetu 
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teikiamus duomenis tvarkančią instituciją,
tik jeigu taikoma procedūra, kurią 
Komisija patvirtino kaip atitinkančią 
aukščiausią saugumo užtikrinimo lygį 
siekiant patikrinti dokumentų 
autentiškumą ir nustatyti tapatybę.

Or. en

Pakeitimas 265
Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Evelyn Regner, Evelyne 
Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 30
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją arba jų pakeitimus būtų 
įmanoma pateikti internetu iki valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, teisės 
aktuose nustatyto termino. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, šią informaciją būtų galima 
pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui 
arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti 
į jokią kompetentingą instituciją ar pas jokį 
kitą internetu teikiamus duomenis tvarkantį 
asmenį.

Valstybės narės užtikrina, kad 30 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją arba jų pakeitimus būtų 
įmanoma pateikti internetu iki valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, teisės 
aktuose nustatyto termino. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, šią informaciją būtų galima 
pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui 
arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti 
į jokią kompetentingą instituciją ar pas jokį 
kitą internetu teikiamus duomenis 
tvarkantį, juos teikiantį arba padedantį 
teikti asmenį arba įstaigą. Pagal 
galiojančią nacionalinę teisę taikomi 
reikalavimai, susiję su bet kokių pateiktų 
dokumentų ar informacijos autentiškumu, 
tikslumu ir tinkama teisine forma, lieka 
nepakitę.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad valstybių narių pareiga numatyti galimybę internete pateikti 
dokumentus ir informaciją, susijusią su filialais, nepakenktų teikiamų duomenų kokybei, 
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valstybių narių oficialiems reikalavimams ir su įrodymų autentiškumu susijusiems 
reikalavimams.

Pakeitimas 266
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28b straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 30 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją arba jų pakeitimus būtų 
įmanoma pateikti internetu iki valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, teisės 
aktuose nustatyto termino. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, šią informaciją būtų galima 
pateikti vien internetu ir kad pareiškėjui 
arba jo atstovui nereikėtų asmeniškai vykti 
į jokią kompetentingą instituciją ar pas jokį 
kitą internetu teikiamus duomenis tvarkantį 
asmenį.

Valstybės narės užtikrina, kad 30 
straipsnyje nurodytus dokumentus ir 
informaciją arba jų pakeitimus būtų 
įmanoma pateikti internetu iki valstybės 
narės, kurioje įsteigtas filialas, teisės 
aktuose nustatyto termino. Valstybės narės 
užtikrina, kad, laikantis 13b straipsnio 4 
dalies nuostatų, visą informaciją būtų 
galima pateikti vien internetu ir kad 
pareiškėjui arba jo atstovui nereikėtų 
asmeniškai vykti į jokią kompetentingą 
instituciją, pas jokį kitą internetu teikiamus 
duomenis tvarkantį asmenį ar į kitą įstaigą. 
Šios nuostatos nedaro poveikio 
nacionalinės teisės nuostatoms dėl 
pateiktų dokumentų ir duomenų tikrumo, 
teisingumo ir formos.

Or. de

Pagrindimas

28b straipsnio nuostatos dėl filialų steigimo dokumentų ir duomenų teikimo internetu turėtų 
būti pritaikomos prie nuostatų dėl bendrovių steigimo dokumentų ir duomenų teikimo 
internetu.

Pakeitimas 267
Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28b straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato išsamias 
dokumentų ir informacijos teikimo 
internetu taisykles. 28a straipsnio 3 ir 3a 
dalys taikomos mutatis mutandis.

Or. en

Pagrindimas

28a straipsnio 3 dalimi ir 3a dalimi (nauja) (kaip siūloma pranešėjo pranešimo projekte 
pateiktame 21 pakeitime) valstybėms narėms suteikiama tokia pati galimybė visiškai pakartoti 
nuostatas dėl bendrovių registravimo internetu. Tačiau 28b straipsnyje nėra aiškiai minima 
tokia galimybė, susijusi su filialų dokumentų ir informacijos tiekimu internetu.

Pakeitimas 268
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28b straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nustato išsamias 
dokumentų ir duomenų teikimo internetu 
taisykles.

Or. de

Pakeitimas 269
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28b straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Naujoje 1a dalyje nurodytose 
taisyklėse nustatomi bent šie dalykai:
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a) procedūros, kuriomis užtikrinamas 
pareiškėjo teisinis veiksnumas ir jo 
įgaliojimas atstovauti bendrovei;

b) priemonės, kuriomis tikrinama 
bendrovę registruojančio asmens ar 
asmenų arba jų atstovų tapatybė;

c) reikalavimai, kad pareiškėjas 
naudotųsi Reglamente (ES) Nr. 910/2014 
nurodytomis elektroninėmis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis.

Or. de

Pakeitimas 270
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Direktyva (ES) 2017/1132
28b straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Naujoje 1a dalyje nurodytose 
taisyklėse taip pat gali būti nustatyta:

a) procedūros, kuriomis užtikrinami 
pateiktų dokumentų ir duomenų 
teisėtumas, galiojimas ir patikimumas;

b) procedūros, pagal kurias 
numatomas notaro arba kito pagal 
nacionalinės teisės aktus įgalioto asmens 
ar įstaigos dalyvavimas teikiant 
dokumentus ir duomenis.

Or. de

Pakeitimas 271
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmos pastraipos, valstybės Nepažeidžiant pirmos pastraipos, valstybės 
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narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir 
kiti teisės aktai, būtini, kad 5 straipsnio 16 
dalies ir 19 straipsnio 2 dalies g punkto 
būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [OP 
turėtų įrašyti datą praėjus 60 mėnesių nuo 
įsigaliojimo dienos].

narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir 
kiti teisės aktai, būtini, kad 5 straipsnio 16 
dalies ir 19 straipsnio 2 dalies g punkto 
būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [OP 
turėtų įrašyti datą praėjus 36 mėnesius nuo 
įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pakeitimas 272
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtinybė suteikti galimybę 
registruoti I priede nurodytų tipų 
bendroves vien internetu ir galimybės tai 
padaryti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 273
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtinybė suteikti galimybę 
registruoti I priede nurodytų tipų bendroves 
vien internetu ir galimybės tai padaryti;

a) būtinybė suteikti galimybę 
registruoti I priede nurodytų tipų bendroves 
internetu ir galimybės tai padaryti;

Or. en

Pakeitimas 274
Jens Rohde, Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtinybė, kad valstybės narės 
pateiktų visų tipų ribotos atsakomybės 
bendrovėms skirtus šablonus, ir galimybės 
tai padaryti, taip pat būtinybė pateikti 
suderintą šabloną, kuris galiotų visoje 
Sąjungoje ir kurį visos valstybės narės 
naudotų IIA priede nurodytų tipų 
bendrovėms, ir galimybės tai padaryti;

Išbraukta.

Or. en
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