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1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl pagreitinto teisės aktų tekstų 
oficialaus kodifikavimo darbo metodo1 numatyta, kad iš Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos teisės tarnybų atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos 
pateiktus pasiūlymus dėl teisės aktų kodifikavimo.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2008 m. gegužės 28–
29 d. posėdį.

VIDAUS POLITIKOS
GENERALINIS DIREKTORATAS

Priedas

                                               
1 OL C 102, 1996 4 4, p. 2.
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TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ GRUPĖ

2008 m. vasario 27 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl akcinių bendrovių 
jungimo 
2008 m. sausio 29 d. COM(2008) 26 galutinis – 2008/0009 (COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų 
tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 punktą, konsultacinė darbo grupė, 
kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. 
vasario 6 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis 
pasiūlymas.

Svarstydama1pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama 
kodifikuoti 1978 m. spalio 9 d. Trečiąją Tarybos direktyvą, pagrįstą Sutarties 54 straipsnio 
3 dalimi, dėl akcinių bendrovių jungimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1. pirmojoje nurodomojoje dalyje ir 2 konstatuojamojoje dalyje po žodžių „44 straipsnio“ 
pateiktos dalies numeris „2“ turėjo būti įrašytas tarp pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių;
2. 10 konstatuojamojoje dalyje žodžiai „reikia riboti bendrovių jungimo paskelbimo 
negaliojančiu atvejus“ turėjo būti įrašyti tarp pritaikytą tekstą žyminčių rodyklių;

3. 1 straipsnio 2 dalyje vietoj pritaikyto teksto „Direktyvos [../.../..] 5 straipsnyje“ laužtiniuose 
skliaustuose reikėtų nurodyti pirminiame tekste pateiktą nuorodą „Direktyvos 68/151/EEB 4 

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 oficialiomis kalbomis,  tačiau dirbo naudodamasi 
dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.
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straipsnyje“;
4. 6 straipsnyje, 18 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalies e punkte vietoj pritaikyto teksto 
„Direktyvos [../.../..] 3 straipsnį“ laužtiniuose skliaustuose reikėtų nurodyti pirminiame tekste 
pateiktą nuorodą „Direktyvos 68/151/EEB 3 straipsnį“;

5. 7 straipsnio 3 dalyje reikėtų išbraukti žodžius „2 dalyje nurodytą“;
6. 19 straipsnio 3 dalyje vietoj pritaikytų dalies pradžioje pateiktų žodžių „1 dalies“ reikėtų 
rašyti žodžius „Anksčiau pateiktos“;
7. 22 straipsnio 1 dalies f punkte vietoj pritaikyto teksto „Direktyvos [../.../..]“ laužtiniuose 
skliaustuose reikėtų nurodyti pirminiame tekste pateiktą nuorodą „Direktyvos 68/151/EEB“;
8. 23 straipsnio 1 dalyje vietoj pritaikyto teksto „Direktyvos [../.../..] 12 ir 13 straipsnių“ 
laužtiniuose skliaustuose reikėtų nurodyti pirminiame tekste pateiktą nuorodą „Direktyvos 
68/151/EEB 11 ir 12 straipsnių“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 
pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Juriskonsultas Juriskonsultas Laikinai einantis generalinio 

direktoriaus pareigas


	716857lt.doc

