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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem piemērošanu
(2012/2262(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/25/EK 
par pārņemšanas piedāvājumiem1,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas 
piedāvājumiem piemērošanu (COM(2012) 347),

– ņemot vērā pētījumu par Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem 
piemērošanu (ārējs pētījums), kas tikai veikts Komisijas uzdevumā2,

– ņemot vērā 2007. gada 21. februāra ziņojumu par Direktīvas par pārņemšanas 
piedāvājumiem īstenošanu3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

A. tā kā Direktīva par pārņemšanas piedāvājumiem (turpmāk tekstā — direktīva) sniedz 
obligātās pamatnostādnes, kas pārņemšanas piedāvājumu īstenošanā garantē pārredzamību 
un juridisko noteiktību, un akcionāriem, darbiniekiem un citām ieinteresētajām personām 
sniedz tiesības uz informāciju;

B. tā kā vairākas dalībvalstis apsver vai jau ir ieviesušas grozījumus savos saskaņotajos 
valsts noteikumos par pārņemšanas piedāvājumiem, lai palielinātu kapitāla tirgus 
pārredzamību un pastiprinātu mērķa sabiedrības un tās ieinteresēto personu tiesības;

C. tā kā Eiropas Savienības Tiesa vairākās lietās ir spriedusi, ka tas, ka dalībvalsts privātā 
sabiedrībā saglabā īpašas tiesības, kopumā jāuzskata par kapitāla brīvas aprites 
ierobežojumu un to var pamatot tikai pienācīgā kārtā ierobežotos gadījumos4

D. tā kā valstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par pārņemšanas piedāvājumu publisko 
pārraudzību;

E. tā kā Regulas (ES) Nr. 1095/20105 1. panta 3. punktā ir noteikts, ka Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestāde (EVTI) veic arī nepieciešamos pasākumus saistībā ar pārņemšanas 
piedāvājumiem; tā kā EVTI ir izveidojusi kompetento iestāžu tīklu, kas paredzēts, lai 

                                               
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.
2 Ārējs pētījums par Direktīvas par pārņemšanas piedāvājumiem piemērošanu, ko Komisijas uzdevumā veica 
Marccus Partners, pieejams: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/study/study_en.pdf.
3 Komisijas dienestu darba dokuments (SEC(2007) 268).
4 Piemēram, 2010. gada 8. jūlija spriedums lietā C-171/08 Komisija/Portugāle (Krājums 2010, I-6817. lpp.)
5 Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi, OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
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uzlabotu to sadarbību saistībā ar pārrobežu pārņemšanas piedāvājumiem,

1. uzskata, ka direktīva ir būtiska ES uzņēmējdarbības tiesību acquis daļa, kuras mērķis nav 
tikai turpmākas ES kapitāla tirgu integrācijas un saskaņošanas sekmēšana;

2. uzsver, ka direktīva ietekmē ne tikai galvenos noteikumus par pārņemšanas 
piedāvājumiem, bet tā ir jānovērtē plašākā uzņēmējdarbības tiesību kontekstā, tostarp 
saistībā ar uzņēmumu pārvaldību, kapitāla tirgus tiesībām un arī ar darba tiesībām;

3. atkārto, ka direktīvas mērķi, jo īpaši nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
pārņemšanas piedāvājumiem, vienlaikus aizsargājot akcionāru, darbinieku un citu 
ieinteresēto personu intereses, ir būtiski stūrakmeņi labi funkcionējošam tirgum 
korporatīvās kontroles nodrošināšanai; 

4. atzinīgi vērtē Komisijas secinājumu, ka direktīva darbojas apmierinoši6, un atzīst ārējā 
pētījuma secinājumus, ka direktīva ir uzlabojusi korporatīvās kontroles tirgus darbību7, 
tādējādi sasniedzot savus mērķus8;

Vienlīdzīgi konkurences apstākļi

5. uzsver, ka direktīva Eiropā nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz 
pārņemšanas piedāvājumiem, un uzskata, ka ilgtermiņā varētu plānot turpmākus 
uzlabojumus, lai nostiprinātu šos vienlīdzīgos konkurences apstākļus;

6. respektē dalībvalstu kompetenci ieviest pasākumus, kas papildina direktīvas prasības, ja 
vien tiek ievēroti direktīvas vispārējie mērķi, taču uzsver, ka dalībvalstīm jāatturas no tādu 
pasākumu ieviešanas, ar ko mērķa sabiedrība tiek aizsargāta pret pārņemšanas 
piedāvājumiem vai nu no dalībvalstu puses, vai arī to valstu puses, kas nav ES 
dalībvalstis;

7. šajā saistībā norāda, ka dažas dalībvalstis nesen ir reaģējušas uz notikumiem savos 
vietējos tirgos korporatīvās kontroles nodrošināšanai, ieviešot papildu noteikumus 
attiecībā uz pārņemšanas piedāvājumu īstenošanu, piemēram, „iesniedz piedāvājumu vai 
klusē” (put up or shut up) noteikumu, kuru ieviesa Apvienotās Karalistes Pārņemšanas 
padome un kura mērķis gadījumos, kad nav skaidrs, vai piedāvātājs faktiski plāno iesniegt 
piedāvājumu attiecībā uz mērķa sabiedrību, ir precizēt, vai tiks iesniegts pārņemšanas 
piedāvājums („piedāvājuma iesniegšana”), vai tas netiks iesniegts („klusēšana”);

Uzraudzība

8. atzinīgi vērtē EVTI centienus ar Pārņemšanas piedāvājumu tīkla palīdzību uzlabot valstu 
varas iestāžu sadarbību saistībā ar pārņemšanas piedāvājumiem; 

9. tomēr uzskata, ka ES līmenī nav vajadzības vienoties par pārņemšanas piedāvājumu 
uzraudzību, jo pārņemšanas tiesības neietver tikai kapitāla tirgus tiesības, bet tās ir 
iekļautas valstu uzņēmējdarbības tiesībās; uzsver, ka kompetentajām valstu iestādēm 

                                               
6 Komisijas ziņojums par Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem piemērošanu, 9. lpp.
7 Skatīt ārējā pētījuma 25. lpp. un turpmākās lpp.
8 Skatīt ārējā pētījuma 59. lpp. un turpmākās lpp.
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jāpaliek atbildīgām par pārņemšanas piedāvājumu publisko pārraudzību;

Aktuālu jautājumu risināšana

10. atzinīgi vērtē Komisijas secinājumus un plašāku izteikšanos par aktuāliem jautājumiem 
saistībā ar direktīvas darbības pārskatīšanu un norāda, ka akadēmiskās aprindas un 
praktiķi ir konstatējuši vēl citus aspektus9;

„Saskaņotas rīcības” jēdziens

11. uzskata, ka „saskaņotas rīcības” jēdziens ir būtisks, aprēķinot slieksni, pēc kura jāiesniedz 
obligāts piedāvājums, un secina, ka dalībvalstis atšķirīgi ir transponējušas direktīvā 
sniegto definīciju; tomēr uzskata, ka pievēršanās „saskaņotas rīcības” jēdziena grozīšanai 
tikai šajā direktīvā nevairos juridisko noteiktību, jo šis jēdziens ir svarīgs arī attiecībā uz 
citiem aprēķiniem, kas jāveic saskaņā ar ES uzņēmējdarbības tiesībām; tādēļ ierosina 
veikt sīkāku analīzi, lai noteiktu iespējamos līdzekļus, ar kuriem labāk precizēt un 
saskaņot „saskaņotas rīcības” jēdzienu; 

12. šajā nolūkā gaida Komisijas rīcības plānu attiecībā uz ES uzņēmējdarbības tiesībām, kurā 
jārisina šis jautājums, un piekrīt Komisijas apgalvojumam, ka nekādā veidā nedrīkst 
ierobežot valstu varas iestāžu spēju uzlikt par pienākumu pusēm, kas rīkojas saskaņoti un 
mēģina iegūt kontroli, akceptēt to saskaņotās rīcības juridiskās sekas10;

Valstu atkāpes no obligātā piedāvājuma noteikuma

13. uzsver, ka obligātā piedāvājuma noteikums ir galvenais noteikums mazākumdalībnieku 
aizsardzībai, un norāda uz ārējā pētījuma rezultātiem, saskaņā ar kuriem visas dalībvalstis 
pieļauj atbrīvojumus no šā noteikuma; secina, ka šīs atkāpes bieži tiek izmantotas, lai 
aizsargātu kontrolējošo akcionāru intereses (piemēram, faktiski nemainot kontroli), 
kreditoru intereses (piemēram, ja kreditori ir piešķīruši aizdevumus) un citu ieinteresēto 
personu intereses (piemēram, lai līdzsvarotu akcionāru un citu ieinteresēto personu 
tiesības); atbalsta Komisijas nodomu apkopot papildu informāciju ar mērķi noteikt, vai 
plaši izmantotās atkāpes ir pretrunā mazākumdalībnieku aizsardzībai;

14. uzsver arī, ka obligātā piedāvājuma noteikums mazākumdalībniekiem kontroles maiņas 
gadījumā dod iespēju saņemt piemaksu par kontrolpaketi, un norāda, ka ar direktīvu tiek 
regulēta tikai obligātā piedāvājuma cena (tas ir, atbilstīga cena), bet ne brīvprātīgā 
piedāvājuma cena; īpaši norāda, ka ar direktīvu tiek atcelts pienākums iesniegt obligātu 
piedāvājumu gadījumos, kad pēc sākotnējā brīvprātīgā piedāvājuma ir sasniegts kontroles 
slieksnis, kā rezultātā piedāvātājs pēc tam var palielināt savu dalību mērķa sabiedrībā, 
izmantojot akciju ieguves parasto procedūru (tā saukto lēno ienākšanu); norāda arī to, ka 
šādiem gadījumiem dažas dalībvalstis ir ieviesušas otrā obligātā piedāvājuma pienākumu, 
saskaņā ar kuru ir jāiesniedz otrs piedāvājums, ja noteiktā laikposmā (piemēram, 12 
mēnešu laikā) ir veikts zināms palielinājums (piemēram, 3 %) starp diviem noteiktiem 

                                               
9 Skatīt, piemēram, Freshfields Bruckhaus Deringer, ES Pārņemšanas piedāvājumu direktīvas un Vācijas 
pārņemšanas tiesību aktu pārskatīšana, 2011. gada 14. novembris, pieejams: 
http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Knowledge/Reform_Eu_Takeover%20directive_31663.pdf.
10 Komisijas ziņojums par Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem piemērošanu, 9. lpp.
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sliekšņiem (piemēram, starp 30 % un 50 %);

15. uzskata, ka Direktīvas 2004/109/EK11 (Pārredzamības direktīva, kas šobrīd tiek pārskatīta) 
9. pantā noteiktie paziņošanas sliekšņi nodrošina pamatīgu pārredzamību attiecībā uz 
īpašumtiesībām un ļauj laikus noteikt, kad notiek lēna ienākšana, iegādājoties 
vērtspapīrus; pauž viedokli, ka valstu kompetentajām iestādēm jānovērš tādu paņēmienu 
izmantošana, kas izstrādāti, lai varētu apiet obligātā piedāvājuma noteikumu un tādējādi 
— nemaksāt kontroles piemaksu mazākumdalībniekiem;

Valdes neitralitāte

16. norāda, ka valdes neitralitātes noteikumu attiecībā uz pēcpiedāvājumu aizsargsistēmām ir 
transponējusi lielākā daļa dalībvalstu, taču tikai dažas dalībvalstis ir transponējušas 
ierobežojumu neitralizācijas noteikumu, ar ko tiek neitralizētas pirmspiedāvājumu 
aizsargsistēmas; secina, ka dalībvalstīs joprojām pastāv pirmspiedāvājumu 
aizsargsistēmas (piemēram, piramīdu struktūras vai priekšrocību akcijas (golden shares)) 
un pēcpiedāvājumu aizsargsistēmas (piemēram, „draudzīgais investors” (white knight) vai 
parāda palielinājums), taču tās reti tiek veiksmīgi izmantotas, un ka vienlaikus, šķiet, nav 
pietiekamu līdzekļu, lai neitralizētu šādus aizsargmehānismus; tāpēc pauž viedokli, ka nav 
nepieciešami regulatīvi grozījumi par to, ka valdes neitralitāte nav obligāts nosacījums 
direktīvā;

Darbinieku tiesības pārņemšanas situācijā

17. uzsver, ka direktīvā ir paredzēts, ka darbiniekiem tiek sniegta informācija, jo īpaši par 
piedāvātāja nodomiem attiecībā uz mērķa sabiedrības nākotni un nākotnes plāniem 
saistībā ar darbavietām, ieskaitot visas būtiskas pārmaiņas nodarbinātības nosacījumos; 

18. tomēr ar bažām norāda uz darbinieku pārstāvju neapmierinātību, kas pausta ārējā pētījumā 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību, un aicina Komisiju uzlabot dialogu ar 
darbinieku pārstāvjiem par to, kā labāk risināt neatliekamus jautājumus; uzstāj, ka efektīvi 
jāpiemēro un nepieciešamības gadījumā — pienācīgi jārealizē — attiecīgie direktīvas 
noteikumi par tiesībām laikus saņemt informāciju;

Pārņemšanas piedāvājumi ekonomikas lejupslīdes laikā

19. atgādina, ka saskaņā ar direktīvas 21. pantu tās noteikumi dalībvalstu tiesību aktos bija 
jātransponē līdz 2006. gada 20. maijam, un norāda, ka saskaņā ar ārējo pētījumu lielākā 
daļa dalībvalstu direktīvu transponēja laikposmā no 2006. gada līdz 2007. gadam12;

20. uzsver, ka direktīvas transponēšanas laikposms sakrīt ar finanšu krīzes sākumu, kas galu 
galā pārvērtās par ekonomikas un parādu krīzi, un ka pārņemšanas darbības ir cieši 
saistītas ar finanšu un ekonomikas notikumiem gan Eiropā, gan ārpus tās;

                                               
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību 
saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par 
grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK.
12 Skatīt ārējā pētījuma 284. lpp. un vispārīgākai informācijai — 58. lpp. un turpmākās lpp.
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21. uzsver, ka saskaņā ar ārējo pētījumu pēc direktīvas transponēšanas datuma pārņemšanas 
darbību skaits ievērojami samazinājās krīzes rezultātā, tostarp Apvienotajā Karalistē, kurā 
darbības tirgū korporatīvās kontroles nodrošināšanai parasti ir koncentrētākas nekā pārējā 
Eiropas Savienībā;

22. pauž viedokli, ka, tā kā korporatīvās kontroles tirgus šajā finanšu krīzes laikā pastāvīgi 
sarūk, novērtējums par to, vai un kādā mērogā ir jāievieš papildu saskaņošanas pasākumi 
attiecībā uz pārņemšanas piedāvājumiem, būtu maldinošs;

23. tādēļ lūdz Komisiju turpināt cieši pārraudzīt notikumus tirgū korporatīvās kontroles 
nodrošināšanai un sagatavot jaunu novērtējumu par direktīvas piemērošanu, kad 
pārņemšanas darbības atkal tiks veiktas stabilākos apjomos;

o

o o

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Referents atgādina, ka pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem desmitgažu garumā Eiropas 
Parlaments visbeidzot 2003. gada beigās direktīvu pieņēma otrajā lasījumā un tā 2004. gada 
aprīlī tika publicēta Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstīm tika dots laiks līdz 2006. gada maijam 
transponēt direktīvas noteikumus savos valsts tiesību aktos. 

Referents augstu vērtē to, ka dalībvalstis direktīvas noteikumus ir transponējušas, un uzskata, 
ka tas parāda, ka Eiropā bija un joprojām ir skaidra nepieciešamība pēc saskaņotiem 
noteikumiem par pārņemšanas piedāvājumiem.

Referents ir paudis savu viedokli par dažādiem aspektiem, kas iekļauti Komisijas ziņojumā 
par direktīvas piemērošanu, bet to nekādā ziņā nevar uzskatīt par visaptverošu viedokli 
sarežģīto pārņemšanas piedāvājumu kontekstā. Faktiski daži dati, ko sniegusi Komisija un 
ārējais pētījums, norāda, ka sīkāk ir izskatīta papildu saskaņošanas pasākumu ieviešana ES 
līmenī.

Tomēr referents uzskata, ka, ņemot vērā pēdējo gadu notikumus finanšu un ekonomikas jomā, 
ir grūti, pat neiespējami galu galā pienācīgi novērtēt direktīvas piemērošanu. Finanšu krīze, 
kas sākās 2007. gadā, atstāja iespaidu uz visiem Eiropas tirgiem. Lai gan tika veikta virkne 
ekonomikas stabilizēšanas un atveseļošanas pasākumu, krīze saasinājās un Eiropa joprojām ir 
pārņemta ar kapitāla tirgus, ekonomikas un parādu krīzi. Eiropas tirgu korporatīvās kontroles 
nodrošināšanai krīze skāra aptuveni tajā pašā laikā, kad tā skāra pārējās ekonomikas nozares.

Referents norāda, ka krīzei ir postoša ietekme uz pārņemšanu finansēšanu. Apvienošanās un 
pārņemšanas darbībām bieži ir nepieciešams sarežģīts finansiāls atbalsts, un, ja šis atbalsts 
netiek sniegts, tad tirgus pienācīgi nedarbosies. Tirgus dalībnieki ir konstatējuši kredītu 
trūkumu, kas inter alia ir radies tādēļ, ka finanšu investori ir pametuši korporatīvās kontroles 
tirgu. Turklāt zemās akciju cenas lejupslīdes sākumā akciju ieguvi padarīja mazāk atraktīvu.
Šos notikumus tikai daļēji kompensēja ar skaidru naudu finansēti darījumi.

Tādēļ nav pārsteidzoši, ka Eiropas Komisijai sagatavotais ārējais pētījums parāda, ka, lai gan 
šķita, ka laikā līdz finanšu krīzes sākumam tirgus korporatīvās kontroles nodrošināšanai bija 
pārkarsis13, 2009. gadā ES iekšējais tirgus korporatīvās kontroles nodrošināšanai bija gandrīz 
paralizēts un tas tikai pakāpeniski atgūstas. Arī ļoti aktīvais Apvienotās Karalistes tirgus 
netika pasargāts: Apvienotās Karalistes Pārņemšanas padome ziņoja par 127 veiksmīgiem 
piedāvājumiem saistībā ar kontroli 2006.–2007. gadā14, taču 2010.–2011. gadā šis rādītājs 
samazinājās gandrīz par 50 %15.

Direktīvas transponēšanas datuma sakrišana ar krīzes sākumu ir nelaimīga sagadīšanās. 
Ņemot vērā šos slēdzienus, referents uzskata, ka direktīvas piemērošanu nevar pienācīgi 
novērtēt, pamatojoties tikai uz ierobežotajiem datiem, kas ir pieejami. Tādēļ referents norāda, 
ka ir nepieciešams lielāks apjoms attiecīgo datu, lai varētu noteikt ne tikai nepieciešamību 

                                               
13 Skatīt ārējā pētījuma 285. lpp.
14 Apvienotās Karalistes Pārņemšanas padomes 2007. gada ziņojums, 25. lpp. Pieejams: 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/wp-content/uploads/2008/11/report2007.pdf.
15 Apvienotās Karalistes Pārņemšanas padomes 2011. gada ziņojums, 15. lpp. Pieejams: 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/wp-content/uploads/2008/11/report2011.pdf.
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veikt grozījumus direktīvā, bet arī precīzus turpmāk veicamos saskaņošanas pasākumus.


