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EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI
*
 

Komisijos pasiūlymas 

--------------------------------------------------------- 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA  

kuria iš dalies keičiamos direktyvų 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos d÷l 
centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį d÷l Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 50 straipsnį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

perdavus teis÷kūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

▌ 

laikydamiesi įprastos teis÷kūros procedūros, 

                                                 
*  Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas 

nurodomas simboliu ▌. 
1 OL C, … .. .., p … 
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kadangi: 

(1) bendrov÷s vis dažniau plečiasi į kitas valstybes, pasinaudodamos vidaus rinkos 
teikiamomis galimyb÷mis. Tarpvalstybin÷se bendrovių grup÷se ir vykdant daug 
restruktūrizavimo operacijų, kaip antai bendrovių jungimą ir skaidymą, dalyvauja 
skirtingų valstybių narių bendrov÷s. Tod÷l poreikis gauti informaciją apie bendroves 
tarpvalstybiniu mastu vis did÷ja. Tačiau ▌gauti oficialią informaciją apie bendroves 
tarpvalstybiniu mastu ne visada lengva; 

(2) 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktojoje Tarybos direktyvoje 89/666/EEB d÷l atskleidimo 
reikalavimų filialams, įsteigtiems valstyb÷se nar÷se tam tikrų tipų bendrovių, kurioms 
taikomi kitos valstyb÷s įstatymai1, nustatytas dokumentų ir duomenų, kuriuos bendrov÷s 
turi atskleisti savo filialo registre, sąrašas. Tačiau registrams netaikomas joks teisinis 
įpareigojimas keistis duomenimis, susijusiais su užsienio filialais. D÷l to ▌trečiosioms 
šalims trūksta teisinio tikrumo, nes, nors bendrov÷ iš registro ir būtų pašalinta, jos 
filialas gali toliau tęsti veiklą; 

(3) d÷l tokių operacijų kaip tarpvalstybiniai jungimai ▌verslo registrų kasdienis 
bendradarbiavimas yra būtinas. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/56/EB d÷l ribotos atsakomyb÷s bendrovių jungimųsi, peržengiančių 
vienos valstyb÷s ribas2, reikalaujama, kad registrai bendradarbiautų tarpvalstybiniu lygiu. 
Tačiau n÷ra sukurta informacijos perdavimo kanalų, kurie paspartintų procedūras, pad÷tų 
įveikti kalbines problemas ir didintų teisinį tikrumą; 

(4) 2009 m. rugs÷jo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/101/EB d÷l 
apsaugos priemonių, kurių valstyb÷s nar÷s reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje 
pastraipoje apibr÷žtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, 
koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones3 užtikrinama, inter alia, 
kad registre saugomais dokumentais ir duomenimis būtų galima naudotis tiek popierine 
forma, tiek elektronin÷mis priemon÷mis. Tačiau piliečiai ir bendrov÷s registre vis dar 
turi ieškoti pagal šalis visų pirma d÷l to, kad paaišk÷jo, jog esamo registrų 
bendradarbiavimo savanoriškais pagrindais nepakanka; 

(5) Komisijos komunikate d÷l bendrosios rinkos akto centrinių, komercinių ir bendrovių 
registrų sąveika laikoma priemone, reikalinga bendrov÷ms palankesnei teisinei ir 
mokestinei terpei sukurti. Registrų sąveika tur÷tų prisid÷ti skatinant Europos bendrovių 
konkurencingumą mažinant administracinę naštą ir didinant teisinį tikrumą, ir taip 
padedant įveikti krizę ,o tai yra vienas iš darbotvark÷s „Europa 2020“ prioritetų. Taikant 
informacinių ir ryšių technologijų inovacijas taip pat būtų pagerintas registrų 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas; 

(6) 2010 m. geguž÷s 25 d. Tarybos išvadose d÷l įmonių registrų tarpusavio sujungimo4 
patvirtinta, kad sudarius geresnes galimybes gauti patikimą naujausią informaciją apie 
bendroves, gal÷tų būtų paskatintas didesnis pasitik÷jimas rinka, paspartintas ekonomikos 
atsigavimas ir padidintas Europos bendrovių konkurencingumas; 

                                                 
1  OL L 395, 1989 12 30, p. 36. 
2 OL L 310, 2005 11 25, p. 1. 
3 OL L 258, 2009 10 1, p. 11.  
4 9678/10. 
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(7) Europos Parlamentas savo 2010 m. rugs÷jo 7 d. rezoliucijoje d÷l verslo registrų sąveikos  
pabr÷ž÷, kad šis projektas siekiant tolesn÷s Europos ekonomin÷s erdv÷s integracijos duos 
naudos tik tuomet, jei tinklo veikloje dalyvaus visos valstyb÷s nar÷s; 

(8) Europos e. teisingumo daugiamečiame veiksmų plane 2009–2013 m.1 numatyta tobulinti 
Europos e. teisingumo portalą, kad šis taptų vieninteliu Europos elektronin÷s prieigos 
prie teisin÷s informacijos, teis÷s ir administracinių institucijų, registrų, duomenų bazių ir 
kitų paslaugų punktu, ir nurodyta, kad centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveika 
yra svarbi; 

(9) tarpvalstybinę prieigą prie verslo informacijos apie bendroves ir apie kitose valstyb÷se 
nar÷se atidarytus jų filialus galima pagerinti tik tuomet, jei visos valstyb÷s nar÷s sudarys 
sąlygas registrams keistis informacija elektronin÷mis priemon÷mis ir standartizuotai 
perduoti informaciją atskiriems vartotojams, visoje Sąjungoje pasitelkus vienodą turinį 
ir sąveikias technologijas. Ši registrų sąveika tur÷tų būti užtikrinama valstybių narių 
registrams (toliau – nacionaliniai registrai) teikiant paslaugas, kuriomis tur÷tų būti 
užtikrinamos sąsajos su centrine Europos platforma (toliau – platforma). Platforma 
tur÷tų būti centralizuotas paslaugų integravimo informacinių technologijų priemonių 
rinkinys ir ji tur÷tų sudaryti bendrą sąsają. Tą sąsają tur÷tų naudoti visi nacionaliniai 
registrai. Platforma taip pat tur÷tų teikti paslaugas, kurios sudarytų sąsają su Europos 
e. teisingumo portalu – Europos elektronin÷s prieigos punktu – ir papildomais valstybių 
narių sukurtais prieigos punktais. Platforma tur÷tų būti vertinama tik kaip registrų 
sąsajos priemon÷, o ne kaip atskiras subjektas, turintis juridinio asmens statusą. Viena 
iš platformos funkcijų, naudojant unikalius atpažinties kodus, tur÷tų būti informacijos 
perdavimas iš kiekvieno valstybių narių registro į kitų valstybių narių kompetentingus 
registrus standartiniu pranešimo formatu (pranešimų, kuriais keičiamasi informacinių 
technologijų sistemose, elektronine forma, pavyzdžiui, XML formatu) ir atitinkama 
kalba; 

(9a) šios direktyvos tikslas n÷ra sukurti centralizuotą registrų duomenų bazę, kurioje būtų 
saugoma esmin÷ informacija apie bendroves. Centrinių, komercinių ir bendrovių 
registrų sąveikos sistemos (toliau – registrų sąveikos sistema) įgyvendinimo etape tur÷tų 
būti nustatytas tik tinkamam centrin÷s platformos veikimui būtinų duomenų rinkinys. 
Šie duomenys tur÷tų apimti, visų pirma, eksploatavimo duomenis, žodynus ir glosarijus. 
Jie tur÷tų būti nustatyti taip pat atsižvelgiant į poreikį užtikrinti efektyvų registrų 
tarpusavio sąveikos sistemos veikimą. Šie duomenys tur÷tų būti naudojami platformos 
funkcijoms vykdyti ir niekuomet netur÷tų būti tiesiogiai prieinami viešai. Be to, 
platforma netur÷tų keisti nei nacionaliniuose registruose saugomų duomenų apie 
bendroves turinio, nei informacijos apie bendroves, perduotos per centrinių, 
komercinių ir bendrovių registrų sistemą; 

(9b) kadangi šios direktyvos tikslas n÷ra suderinti nacionalines centrinių, komercinių ir 
bendrovių registrų sistemas, valstyb÷s nar÷s neprivalo keisti savo vidinių registrų 
sistemų, visų pirma susijusių su valdymu, duomenų saugojimu, mokesčiais, 
informacijos naudojimu ir atskleidimu nacionaliniais tikslais; 

(12) pagal šią direktyvą Europos e. teisingumo portalas, naudodamas šią platformą, teiks 
informaciją pagal pavienių vartotojų pateiktas užklausas d÷l nacionaliniuose 
registruose saugomos informacijos apie bendroves ir kitose valstyb÷se nar÷se atidarytus 

                                                 
1  OL C 75, 2009 3 31, p. 1. 
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jų filialus. Tai sudarys sąlygas portale pateikti paieškos rezultatus, taip pat 
aiškinamąsias korteles visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis, kuriose išvardijama 
teikiama informacija. Be to, siekiant užtikrinti geresnę trečiųjų šalių apsaugą kitose 
valstyb÷se nar÷se, portale tur÷tų būti pateikta pagrindin÷ informacija apie duomenų ir 
dokumentų, atskleistų pagal valstybių narių įstatymus, priimtus vadovaujantis 
Direktyvos 2009/101/EB nuostatomis, teisinę vertę; 

(12a)  valstyb÷s nar÷s gali įsteigti vieną ar daugiau papildomų prieigos punktų, kurie gali 
tur÷ti įtakos platformos naudojimui ir veikimui. Tod÷l Komisijai tur÷tų būti pranešama 
apie jų įsteigimą ir apie kitus svarbius jų veiklos pokyčius, ypač apie jų uždarymą. Šis 
pranešimas jokiu būdu netur÷tų riboti valstybių narių įgaliojimų, susijusių su 
papildomų prieigos punktų įsteigimu ir veikimu; 

(12b) bendrov÷s ir kitose valstyb÷se nar÷se atidaryti jų filialai tur÷tų tur÷ti unikalų 
atpažinties kodą, kuris sudarytų sąlygas Europos Sąjungoje aiškiai juos identifikuoti. 
Atpažinties kodas skirtas informacijai iš vieno registro į kitą perduoti pasinaudojant 
centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistema (toliau – registrų sąveikos 
sistema). Tod÷l bendrov÷s ir filialai neprivalo įtraukti unikalaus atpažinties kodo į 
direktyvose 2009/101/EB ir 89/666/EEB nurodytus bendrov÷s laiškus arba užsakymų 
formas. Savo informacijos perdavimo tikslais jie toliau tur÷tų naudoti savo šalies 
registracijos numerį; 

(12c) tur÷tų būti sudarytos sąlygos nustatyti aiškų ryšį tarp įmon÷s registro ir jos filialų, 
atidarytų kitose valstyb÷se nar÷se, registrų, keičiantis informacija apie bendrov÷s 
likvidavimo ar bankroto bylų prad÷jimą arba užbaigimą ir apie bendrov÷s pašalinimą iš 
registro, jei tai turi teisinių pasekmių toje valstyb÷je nar÷je. Nors valstyb÷s nar÷s tur÷tų 
tur÷ti galimybę pačios nuspręsti, kokias procedūras, susijusias su jų teritorijoje 
registruotais filialais, tur÷tų taikyti, jos tur÷tų užtikrinti bent tai, kad nutraukusių 
veiklą bendrovių filialai būtų nedelsiant ir, jei reikia, atlikus filialo likvidavimo 
procedūrą, pašalinami iš registro. Ši pareiga netur÷tų būti taikoma bendrovių, kurios 
buvo pašalintos iš registro, tačiau turi jų teisių per÷m÷ją, filialams, pavyzdžiui, 
bendrov÷s teisin÷s formos keitimo, jungimo ar skaidymo atveju arba perkeliant jos 
registruotąją buveinę į kitą valstybę; 

(12d) ši direktyva netur÷tų būti taikoma filialui, kurį valstyb÷je nar÷je atidar÷ bendrov÷, kuri 
nereglamentuojama pagal valstyb÷s nar÷s teis÷s aktus, kaip nurodoma Direktyvos 
89/666/EEB 7 straipsnyje; 

(13) Direktyva 2005/56/EB taip pat tur÷tų būti iš dalies pakeista, siekiant užtikrinti, kad 
informacija iš vieno registro į kitą būtų perduodama per registrų sąveikos sistemą; 

(13a) valstyb÷s nar÷s tur÷tų užtikrinti, kad būtų nedelsiant įvesti registruose pateiktos 
informacijos apie bendroves pakeitimai. Informacija apie duomenų atnaujinimą 
paprastai tur÷tų būti pateikta per dvidešimt vieną dieną po to, kai buvo gauti išsamūs su 
tais pakeitimais susiję dokumentai, įskaitant teis÷tumo patikrinimą pagal nacionalinę 
teisę. Šį terminą reik÷tų aiškinti taip: per šį terminą valstyb÷s nar÷s turi imtis veiksmų, 
kad būtų laikomasi direktyvoje nustatyto termino. Jis netaikomas apskaitos 
dokumentams, kuriuos įmon÷s turi pateikti už kiekvienus finansinius metus. Ši išimtis 
grindžiama tuo, kad ataskaitų teikimo laikotarpiais nacionaliniai registrai patiria 
perkrovą. Vadovaujantis bendraisiais teis÷s principais, kurie yra bendri visoms 
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valstyb÷ms nar÷ms, dvidešimt vienos dienos terminas force majeure atveju tur÷tų būti 
sustabdomas; 

(13b) jei Komisija nuspręstų sukurti platformą ir (arba) vykdyti jos veiklą pasitelkdama 
trečiąją šalį, tai tur÷tų būti padaryta vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 d÷l Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento1. Tinkamas valstybių narių dalyvavimo šiame procese 
lygis tur÷tų būti užtikrintas nustatant technines specifikacijas viešiesiems pirkimams, 
priimant įgyvendinimo aktus pagal nagrin÷jimo procedūrą, nurodytą 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrol÷s mechanizmų taisykl÷s ir bendrieji principai2, 5 straipsnyje; 

(15) jei Komisija nuspręstų vykdyti platformos veiklą pasitelkdama trečiąją šalį, tur÷tų būti 
užtikrinta registrų sąveikos sistemos paslaugų teikimo tęstinumas ir tinkama 
platformos veikimo viešoji priežiūra. Išsamios taisykl÷s d÷l platformos veiklos valdymo 
tur÷tų būti patvirtintos priimant įgyvendinimo aktus pagal Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 5 straipsnyje nurodytą nagrin÷jimo procedūrą. Bet kuriuo atveju, 
valstybių narių dalyvavimas visos sistemos veikime tur÷tų būti užtikrinamas palaikant 
reguliarų Komisijos ir valstybių narių atstovų dialogą klausimais, susijusiais su 
registrų sąveikos sistemos veikimu ir tolesniu jos kūrimu; 

(15a) siekiant užtikrinti centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveiką, reikia 
koordinuoti skirtingų techninių savybių turinčias nacionalines sistemas. Tai reiškia, 
kad reikia nustatyti tokias technines priemones ir specifikacijas, kuriomis būtų 
atsižvelgta į registrų tarpusavio skirtumus. Siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai tur÷tų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai spręsti 
šiuos techninius ir veiklos klausimus. Šie įgaliojimai tur÷tų būti vykdomi laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011; 

(15b) šia direktyva netur÷tų būti apribojamos valstybių narių teis÷s imti mokestį už per 
registrų sąveikos sistemą gautą informaciją apie bendroves, jei tokie mokesčiai 
privalomi pagal nacionalin÷s teis÷s aktus. Tod÷l nustatant registrų sąveikos sistemos 
technines priemones ir specifikacijas tur÷tų būti numatyta galimyb÷ nustatyti mok÷jimų 
tvarką. Šiuo atžvilgiu direktyva netur÷tų daryti įtakos konkretiems techniniams 
sprendimams, nes mok÷jimų tvarka tur÷tų būti nustatyta priimant įgyvendinimo aktus, 
atsižvelgiant į plačiai prieinamas mok÷jimų internetu priemones; 

(15c) pageidautina, kad trečiosios šalys ateityje gal÷tų dalyvauti registrų sąveikos sistemoje; 

(15d) teisingas sprendimas d÷l registrų sąveikos sistemos finansavimo reiškia, kad ir Europos 
Sąjunga, ir jos valstyb÷s nar÷s tur÷tų dalyvauti tos sistemos finansavime. Valstyb÷ms 
nar÷ms tur÷tų tekti finansin÷ našta, susijusi su jų nacionalinių registrų pritaikymu prie 
tos sistemos, o centriniai organai (platforma ir Europos e. teisingumo portalas, 
veikiantis kaip Europos elektronin÷s prieigos punktas) tur÷tų būti finansuojami pagal 
atitinkamą Sąjungos bendrojo biudžeto eilutę. Siekiant papildyti neesmines šios 
direktyvos nuostatas, pagal Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai tur÷tų būti suteikti įgaliojimai priimti teis÷s aktus d÷l prieigos prie 

                                                 
1  OL L 248, 2002 9 16, p  1. 
2  OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
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informacijos apie bendroves apmokestinimo. Tai neturi įtakos nacionalinių registrų 
galimybei imti mokesčius, tačiau tai gal÷tų būti papildomas mokestis siekiant bendrai 
finansuoti Europos centrin÷s platformos administravimą ir veikimą. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, Komisija tur÷tų užtikrinti, 
kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai ir laiku persiųsti Europos 
Parlamentui ir Tarybai; 

(15e) asmens duomenų tvarkymą, įskaitant valstyb÷se nar÷se vykdomą elektroninį asmens 
duomenų perdavimą, reglamentuoja 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 95/46/EB d÷l asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir d÷l 
laisvo tokių duomenų jud÷jimo1 ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 d÷l asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir 
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų jud÷jimo2. Valstybių 
narių registrai, Komisija ir, jei taikoma,  platformos veiklos vykdyme dalyvaujanti 
trečioji šalis asmens duomenis tur÷tų tvarkyti laikydamiesi tų teis÷s aktų. Įgyvendinimo 
aktais, kurie turi būti priimti d÷l registrų sąveikos sistemos, atitinkamais atvejais tur÷tų 
būti užtikrinamas toks teis÷s aktų laikymasis, pirmiausia nustatant visų susijusių 
dalyvių užduotis ir atsakomybę bei jiems taikomas organizacinio ir techninio pobūdžio 
taisykles; 

(15f) kuriant registrų sąveikos sistemą, valstyb÷s nar÷s tur÷tų atlikti būtinus pritaikymus, 
visų pirma sukurti sąsają, kuri sujungtų kiekvieną registrą su centrine platforma, kad 
ta sistema gal÷tų prad÷ti veikti. Tod÷l šioje direktyvoje tur÷tų būti nustatytas ilgesnis 
laikotarpis, per kurį valstyb÷s nar÷s turi perkelti į savo teisę ir prad÷ti taikyti nuostatas 
d÷l šios sistemos techninio veikimo. Šis laikotarpis tur÷tų prasid÷ti po to, kai Komisija 
priims visus įgyvendinimo aktus d÷l registrų sąveikos sistemos techninių priemonių ir 
specifikacijų. Direktyvos nuostatų d÷l registrų sąveikos sistemos techninio veikimo 
perk÷limui į nacionalinę teisę ir jų taikymui nustatytas laikotarpis tur÷tų būti 
pakankamas, kad valstyb÷s nar÷s gal÷tų atlikti reikalingus teisinius ir techninius 
pritaikymus, kad ta sistema per priimtiną laikotarpį gal÷tų prad÷ti veikti visu 
paj÷gumu; 

(15g) pagal 2011 m. rugs÷jo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą d÷l 
aiškinamųjų dokumentų3 valstyb÷s nar÷s pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų 
apie perk÷limo priemones prid÷ti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos 
direktyvos sud÷tinių dalių ir nacionalinių perk÷limo priemonių atitinkamų dalių 
sąsajos. Šios direktyvos atveju teis÷s aktų leid÷jas laikosi nuomon÷s, kad tokių 
dokumentų perdavimas yra pagrįstas;  

(15h) šia direktyva gerbiamos pagrindin÷s teis÷s ir laikomasi principų, įtvirtintų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 8 straipsnyje, kuriame teigiama, 
kad kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą; 

(16) kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. gerinti tarpvalstybinę prieigą prie verslo informacijos, 
užtikrinti, kad filialų registre būtų saugoma naujausia informacija, ir sukurti aiškius 
registrų informacijos perdavimo kanalus, reikalingus tais atvejais, kai vykdomos 

                                                 
1  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 
2  OL L 8, 2001 1 12, p. 1. 
3  OL C 369, 2011 12 17, p. 14. 
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tarpvalstybin÷s registracijos procedūras, valstyb÷s nar÷s negali deramai pasiekti ir 
kadangi d÷l siūlomų veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams 
pasiekti; 

(17) tod÷l direktyvas 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB reik÷tų atitinkamai iš dalies 
pakeisti; 

(17a) atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį, buvo konsultuojamasi 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateik÷ nuomonę 2011 m. 
geguž÷s 6 d.1, 

PRIöMö ŠIĄ DIREKTYVĄ: 

1 straipsnis 
Direktyvos 89/666/EEB pakeitimai 

Direktyva 89/666/EB iš dalies keičiama taip: 

1) 1 straipsnyje įrašomos šios dalys: 

„-3.  2 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir duomenys skelbiami viešai 
pasitelkiant pagal 2009 m. rugs÷jo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/101/EB d÷l apsaugos priemonių, kurių valstyb÷s nar÷s reikalauja 
iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibr÷žtų bendrovių siekiant 
apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti 
tokias apsaugos priemones* 4a straipsnio 2 dalį nustatytą centrinių, komercinių ir 
bendrovių registrų sąveikos sistemą. Tos direktyvos 3b straipsnis ir 3c straipsnio 1 
dalis taikomi mutatis mutandis. 

3.  Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad filialams būtų suteiktas unikalus atpažinties kodas, 
pagal kurį juos būtų galima aiškiai identifikuoti perduodant informaciją iš vieno 
registro į kitą, pasitelkiant pagal Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnio 2 dalį 
nustatytą centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą. Šį unikalų 
atpažinties kodą sudaro bent elementai, pagal kuriuos galima identifikuoti 
registro valstybę narę, kilm÷s vietos registrą, filialo numerį tame registre, o 
atitinkamais atvejais – žymos, kurios pad÷tų išvengti identifikavimo klaidų. 

______________________ 

* OL L 258, 2009 10 1, p. 11.“. 

2) Įterpiamas šis ▌straipsnis: 

„5a straipsnis 

1.  Bendrov÷s registras, pasitelkdamas pagal Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnio 2 
dalį nustatytą centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą, 

                                                 
1  OL C 220, 2011 7 26, p. 1. 
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nedelsdamas suteikia informaciją apie bendrov÷s likvidavimo ar bankroto bylų 
prad÷jimą arba užbaigimą ir apie bendrov÷s pašalinimą iš registro, jei tai turi 
teisinių pasekmių to registro valstyb÷je nar÷je.  

2.  Filialo registras, pasinaudodamas šia sistema, nedelsdamas užtikrina, kad 
1 dalyje nurodyta informacija būtų gauta. 

3.  Už 1 ir 2 dalyse nurodytą pasikeistą informaciją registrams mok÷ti nereikia. 

3a.  Valstyb÷s nar÷s nustato tvarką, kurios turi būti laikomasi gavus 1 ir 2 dalyse 
nurodytą informaciją. Tokia tvarka užtikrinama, kad bendrovių, kurių veikla 
buvo nutraukta arba kurios d÷l kitų priežasčių buvo pašalintos iš registro, filialai 
būtų nedelsiant pašalinti iš registro. 

3b.  3a dalies antras sakinys netaikomas bendrovių, kurios buvo pašalintos iš registro 
d÷l bendrov÷s teisin÷s formos keitimo, jungimo ar skaidymo arba jos 
registruotosios buvein÷s perk÷limo į kitą valstybę, filialams.“. 

3) Įterpiamas šis IIIA skirsnis: 

„IIIA SKIRSNIS 

▌ 

DUOMENŲ APSAUGA 

11a straipsnis 

Įgyvendinant šią Direktyvą vykdomas asmens duomenų tvarkymas atliekamas vadovaujantis 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB(*). 

________________ 

* OL L 281, 1995 11 23, p. 31.“. 

2 straipsnis 
Direktyvos 2005/56/EB pakeitimai 

Direktyva 2005/56/EB iš dalies keičiama taip: 

1) 13 straipsnis pakeičiamas taip: 

„13 straipsnis 
Registravimas 

▌Kiekvienos valstyb÷s nar÷s, kurių jurisdikcijai priklaus÷ besijungiančios 
bendrov÷s, teis÷je ▌remiantis 2009 m. rugs÷jo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/101/EB d÷l apsaugos priemonių, kurių valstyb÷s nar÷s reikalauja 
iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibr÷žtų bendrovių siekiant 
apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti 
tokias apsaugos priemones*, 3 straipsniu nustatoma tos valstyb÷s teritorijoje 
taikoma tvarka, reglamentuojanti paskelbimą apie tarpvalstybinio susijungimo 
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užbaigimą viešajame registre, kuriam reikalaujama pateikti kiekvienos 
besijungiančios bendrov÷s dokumentus.  

Registras, kuriame įregistruojama po tarpvalstybinio jungimo veiksianti bendrov÷, 
nedelsiant per centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą, 
įsteigtą pagal Direktyvos 2009/101/EB 4a straipsnio 2 dalį, praneša registrui, 
kuriam buvo reikalaujama pateikti kiekvienos besijungiančios bendrov÷s 
dokumentus, kad įsigaliojo tarpvalstybinis jungimas. Ankstesnis registravimas, jei 
taikoma, išbraukiamas tik gavus min÷tą pranešimą, bet ne anksčiau. 

▌ 

_______________ 

* OL L 258, 2009 10 1, p. 11.“. 

2) Įterpiamas šis 17a straipsnis: 

„17a straipsnis 

▌ 

Duomenų apsauga 

Įgyvendinant šią Direktyvą vykdomas asmens duomenų tvarkymas atliekamas 
vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB(*). 

_____________ 

(*) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.“. 

3 straipsnis 
Direktyvos 2009/101/EB pakeitimai 

Direktyva 2009/101/EB iš dalies keičiama taip: 

1) Įterpiamas šis straipsnis ▌: 

„2a straipsnis 

Valstyb÷s nar÷s imasi priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti, kad visi 2 straipsnyje 
nurodytų dokumentų ir duomenų pakeitimai būtų įrašyti į 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
kompetentingą registrą ir apie juos būtų pranešta pagal 3 straipsnio 3 ir 5 dalis, 
paprastai per dvidešimt vieną dieną nuo visų su šiais pakeitimais susijusių dokumentų, 
įskaitant, kai taikoma, teis÷tumo patikrinimą, kaip to reikalaujama pagal nacionalinę 
teisę, reglamentuojančią įtraukimą į bylą, gavimo dienos. 

Ši nuostata netaikoma 2 straipsnio f punkte nurodytiems apskaitos dokumentams.“. 

2) 3 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa: 
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„Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷ms būtų suteikiamas unikalus atpažinties 
kodas, pagal kurį jas bus galima aiškiai identifikuoti perduodant informaciją iš vieno 
registro į kitą, pasinaudojant centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos 
sistema. Šį unikalų atpažinties kodą sudaro bent tie elementai, kurių reikia siekiant 
identifikuoti registro valstybę narę, nacionalinį kilm÷s registrą ir tame registre 
nurodytą bendrov÷s numerį, ir, atitinkamais atvejais, žymos, kurios pad÷tų išvengti 
identifikavimo klaidų.“. 

3) Įterpiami šie straipsniai: 

„3a straipsnis 

1.  Valstyb÷s nar÷s ▌užtikrina, kad ▌būtų pateikta atnaujinta informacija, kurioje 
būtų paaiškintos nacionalin÷s teis÷s nuostatos, pagal kurias trečiosios šalys gali 
pagal 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis pasitik÷ti 2 straipsnyje nurodytais duomenimis ir 
kiekvienos rūšies dokumentu. 

3.  Valstyb÷s nar÷s teikia informaciją, kuri turi būti skelbiama Europos 
e. teisingumo portale, vadovaujantis šio portalo taisykl÷mis ir techniniais 
reikalavimais. 

3a.  Komisija šią informaciją Europos e. teisingumo portale skelbia visomis 
oficialiomis Sąjungos kalbomis. 

3b straipsnis 

1.  Elektronin÷s dokumentų ir duomenų, nurodytų 2 straipsnyje, kopijos taip pat 
skelbiamos viešai, pasinaudojant centrinių, komercinių ir bendrovių registrų 
sąveikos sistema. 

2.  Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad tie dokumentai ir duomenys būtų prieinami 
pasitelkiant centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą, 
naudojantis standartiniu pranešimo formatu, ir su jais būtų galima susipažinti 
elektronin÷mis priemon÷mis. Be to, valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad būtų laikomasi 
duomenų perdavimo būtiniausių saugumo standartų. 

3.  Komisija numato valstyb÷se nar÷se registruotų bendrovių ir filialų paieškos 
paslaugą visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis, siekdama, kad Europos 
e. teisingumo portale būtų galima rasti šią informaciją: 

a)  2 straipsnyje nurodytus dokumentus ir duomenis; 

b)  aiškinamąsias korteles, pateiktas visomis Sąjungos oficialiomis kalbomis, 
kuriose išvardijami tie duomenys ir tų dokumentų rūšys. 

3c straipsnis 

1.  Mokesčiai už 2 straipsnyje nurodytų dokumentų ir duomenų gavimą per 
centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą neviršija patirtų 
administracinių išlaidų. 
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2.  Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad pasitelkiant centrinių, komercinių ir bendrovių 
registrų sąveikos sistemą būtų galima nemokamai susipažinti su duomenimis 
apie: 

a)  bendrov÷s pavadinimą ir teisinę formą; 

b)  bendrov÷s registruotą buveinę ir valstybę narę, kurioje ji įregistruota; bei 

c)  bendrov÷s registracijos kodą. 

Valstyb÷s nar÷s gali nuspręsti, kad, be šių duomenų, ir kiti duomenys būtų 
teikiami nemokamai. 

3d straipsnis 

1.  Bendrov÷s registras, pasitelkdamas centrinių, komercinių ir bendrovių registrų 
sąveikos sistemą, nedelsdamas suteikia informaciją apie bendrov÷s likvidavimo ar 
bankroto bylų prad÷jimą arba užbaigimą ir apie bendrov÷s pašalinimą iš registro, 
jei tai turi teisinių pasekmių to registro valstyb÷je nar÷je. 

2.  Filialo registras, pasinaudodamas ta sistema, nedelsdamas užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodyta informacija būtų gauta. 

3.  Už 1 ir 2 dalyse nurodytą pasikeistą informaciją registrams mok÷ti nereikia.“. 

4) Įterpiami šie straipsniai: 

„4a straipsnis 

1.  Įsteigiama Europos centrin÷ platforma. 

2.  Centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą (toliau – registrų 
sąveikos sistema) sudaro: 

– valstybių narių registrai; 

–  Europos centrin÷ platforma; 

–  Europos e. teisingumo portalas, veikiantis kaip Europos elektronin÷s 
prieigos punktas. 

3.  Valstyb÷s nar÷s užtikrina savo registrų sąveiką sistemoje naudodamosi platforma. 

3a.  Valstyb÷s nar÷s gali sukurti papildomus prieigos prie registrų sąveikos sistemos 
punktus. Jos pernelyg nedelsdamos praneša Komisijai apie šių prieigos punktų 
įsteigimą ir svarbius jų veikimo pasikeitimus. 

3b.  Prieiga prie registrų sąveikos sistemoje esančios informacijos užtikrinama per 
Europos e. teisingumo portalą ir per valstybių narių sukurtus neprivalomus 
prieigos punktus. 
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3c.  Registrų sąveikos sistemos sukūrimas nedaro įtakos galiojantiems valstybių narių 
sudarytiems dvišaliams susitarimams d÷l keitimosi informacija apie bendroves. 

4b straipsnis 

1.  Komisija nusprendžia, ar 4a straipsnio 2 dalyje nurodytos platformos kūrimas ir 
(arba) veikimas bus užtikrinti jos pačios priemon÷mis, ar bus pasirinkta trečioji 
šalis. 

Pastaruoju atveju Komisija pasirenka trečiąją šalį ir užtikrina su ta trečiąja 
šalimi sudaryto susitarimo vykdymą, vadovaudamasi 2002 m. birželio 25 d. 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 d÷l Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(*). 

2.  Komisijai nusprendus platformos kūrimą pavesti trečiajai šaliai, priimdama 
įgyvendinimo aktus Komisija nustato viešųjų pirkimų tvarkos technines 
specifikacijas ir su ta trečiąja šalimi sudaryto susitarimo trukmę. 

3.  Komisijai nusprendus platformos veikimo valdymą pavesti trečiajai šaliai, 
priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nustato išsamias platformos veikimo 
valdymo taisykles. 

Platformos veikimo valdymą visų pirma sudaro: 

–  platformos veikimo priežiūra; 

–  duomenų, kurie platinami ar kuriais keičiamasi naudojantis šia platforma, 
saugumas ir apsauga;  

–  valstybių narių registrų ir trečiosios šalies santykių koordinavimas.  

Platformos veikimo priežiūrą vykdo Komisija. 

4.  2 ir 3 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimamai laikantis 4e straipsnyje 
nurodytos nagrin÷jimo procedūros. 

4c straipsnis 

Priimdama įgyvendinimo aktus Komisija patvirtina: 

a) technines specifikacijas, kuriose apibr÷žiami registrų sąveikos sistemai skirti 
ryšių palaikymo elektronin÷mis priemon÷mis metodai; 

b) duomenų perdavimo protokolų technines specifikacijas; 

c) technines priemones, kuriomis užtikrinami būtiniausi informacinių technologijų 
saugumo standartai informacijos perdavimui ir platinimui per registrų sąveikos 
sistemą; 

d) technines specifikacijas, kuriose apibr÷žiami šios direktyvos 3b straipsnyje ir 
1989 m. gruodžio 21 d. Direktyvos 89/666/EEB d÷l atskleidimo reikalavimų 
filialams, įsteigtiems valstyb÷se nar÷se tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi 
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kitos valstyb÷s įstatymai(**), 5a straipsnyje nurodytų bendrov÷s registro ir filialo 
registro keitimosi informacija metodai; 

e) išsamų sąrašą duomenų, kurie turi būti perduoti registrams keičiantis 
informacija, kaip nurodyta šios direktyvos 3b straipsnyje, Direktyvos 89/666/EEB 
5a straipsnyje ir 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/56/EB d÷l ribotos atsakomyb÷s bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos 
valstyb÷s ribas, 13 straipsnyje; 

f) technines specifikacijas, kuriose apibr÷žiama registrų, platformos ir Europos 
e. teisingumo portalo keitimuisi informacija skirto standartinio pranešimo 
formato struktūra; 

g) technines specifikacijas, kuriose apibr÷žiami duomenys, kurių reikia platformos 
funkcijoms vykdyti, taip pat tokių duomenų saugojimo, naudojimo ir apsaugos 
metodas; 

h) technines specifikacijas, kuriose apibr÷žiama unikalaus atpažinties kodo 
struktūra ir jo naudojimas perduodant informaciją iš vieno registro į kitą; 

i) specifikacijas, kuriose apibr÷žiami techniniai registrų sąveikos sistemos veikimo 
metodai, susiję su informacijos platinimu ir keitimusi informacija, taip pat 
specifikacijas, kuriose apibr÷žiamos informacinių technologijų paslaugos, kurias 
teikia platforma, užtikrinant pranešimų pateikimą tinkama kalba;  

j) Europos e. teisingumo portalo suteikiamos galimyb÷s vykdyti paiešką suderintus 
kriterijus;  

k) mok÷jimų tvarką, atsižvelgdama į prieinamas mok÷jimų priemones, pavyzdžiui, 
mok÷jimus internetu; 

l) aiškinamųjų kortelių, kuriose išvardijami 2 straipsnyje nurodyti duomenys ir 
dokumentų rūšys, duomenis; 

m) galimyb÷s naudotis registrų sąveikos sistemos teikiamomis paslaugomis technines 
sąlygas; 

n) papildomų prieigos prie platformos prijungimo punktų tvarką ir techninius 
reikalavimus. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 4e straipsnyje nurodytos nagrin÷jimo 
procedūros. 

Komisija priima šiuos įgyvendinimo aktus ne v÷liau kaip [xxx]1. 

4d straipsnis 

1.  Europos centrin÷s platformos sukūrimas ir pl÷tojimas ateityje bei Europos 
e. teisingumo portalo pritaikymai, padaryti d÷l šios direktyvos, finansuojami iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto. 

                                                 
1  Treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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2.  Europos centrin÷s platformos administravimas ir veikimas finansuojami iš 
Sąjungos bendrojo biudžeto ir gali būti bendrai finansuojami iš mokesčių, imamų 
iš atskirų naudotojų už prieigą prie registrų sąveikos sistemos. Šios dalies 
nuostatos neturi poveikio mokesčiams nacionaliniu lygmeniu. 

3.  Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 13a straipsnį, gali patvirtinti 
taisykles d÷l galimyb÷s bendrai finansuoti Europos centrinę platformą surenkant 
mokesčius ir, tokiu atveju, 2 dalyje nurodytų mokesčių, imamų iš atskirų 
naudotojų, dydį. 

4.  Pagal 2 dalį nustatyti mokesčiai nedaro poveikio mokesčiams, jei jie nustatyti, 
kuriuos valstyb÷s nar÷s ima už šios direktyvos 3c straipsnio 1 dalyje nurodytų 
dokumentų ir duomenų pateikimą. 

5.  Už 3c straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų duomenų pateikimą 
neimami pagal 2 dalį nustatyti mokesčiai. 

6.  Kiekviena valstyb÷ nar÷ padengia savo vidaus registrų pritaikymo d÷l šios 
direktyvos ir šių registrų administravimo bei veikimo išlaidas. 

4e straipsnis 

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibr÷žta 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrol÷s mechanizmų taisykl÷s ir bendrieji 
principai(***). 

2.  Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis. 

_______________ 

(*) OL L 248, 2002 9 16, p. 1. 

(**) OL L 395, 1989 12 30, p. 36. 

(***) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.“.  

5) Įterpiamas šis 7a straipsnis: 

„7a straipsnis 

Įgyvendinant šią Direktyvą vykdomas asmens duomenų tvarkymas atliekamas vadovaujantis 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB(*). 

_____________________ 

* OL L 281, 1995 11 23, p. 31.“. 

6) Įterpiamas šis 4a skyrius: 
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„4A SKYRIUS 

DELEGUOTIEJI AKTAI 

13a straipsnis 
Naudojimasis įgaliojimais 

1.  Komisijai ▌suteikiami įgaliojimai priimti ▌deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų. 

▌ 

3.  Įgaliojimai priimti 4d straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui. 

3a.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4d straipsnio 
3 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu d÷l atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę 
jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
teis÷tumui. 

3b.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 

3c.  Pagal 4d straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu 
per tris m÷nesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareišk÷ prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneš÷ Komisijai, 
kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas trims m÷nesiams. 

3a straipsnis 
Ataskaita ir reguliarus dialogas 

1.  Ne v÷liau kaip pra÷jus penkeriems metams po 4 straipsnio 1a dalyje nurodytų nuostatų 
taikymo galutin÷s datos, Komisija paskelbia ataskaitą d÷l registrų sąveikos sistemos 
veikimo, kurioje visų pirma išnagrin÷ja sistemos techninį veikimą ir jos finansinius 
aspektus. 

2.  Prireikus kartu su ta ataskaita pateikiami pasiūlymai d÷l šios direktyvos pakeitimų. 

3.  Komisija ir valstybių narių atstovai reguliariai renkasi į pos÷džius, kad atitinkamuose 
forumuose būtų apsvarstyti klausimai, kuriems taikoma ši direktyva. 

4 straipsnis 
Perk÷limas į nacionalinę teisę 

1. Valstyb÷s nar÷s priima, paskelbia ir taiko įstatymus ir kitus teis÷s aktus, kurie, įsigalioję 
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ne v÷liau kaip [xxx]1, įgyvendina šią direktyvą.  

1a.  Nepaisant 1 dalies, valstyb÷s nar÷s priima, paskelbia ir taiko nuostatas, kurios, 
įsigaliojusios ne v÷liau kaip pra÷jus dvejiems metams po Direktyvos 2009/101/EB 
4c straipsnyje nurodytų įgyvendinimo aktų pri÷mimo, įgyvendina: 

–  Direktyvos 89/666/EEB 1 straipsnio 3 ir 4 dalis ir 5a straipsnį; 

–  Direktyvos 2005/56/EB 13 straipsnį; 

–  Direktyvos 2009/101/EB 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 3b straipsnį, 
3c straipsnį, 3d straipsnį ir 4a straipsnio 3–5 dalis. 

Priimdama šiuos įgyvendinimo aktus Komisija Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje paskelbia šioje dalyje nurodytų nuostatų taikymo galutinę datą. 

1b.  Valstyb÷s nar÷s, tvirtindamos 1 dalyje nurodytas priemones, daro jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką 
nustato valstyb÷s nar÷s. 

2. Valstyb÷s nar÷s pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalin÷s 
teis÷s aktų priemonių pagrindinių nuostatų tekstus. 

5 straipsnis 
Įsigaliojimas 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

6 straipsnis 
Adresatai 

Ši direktyva skirta valstyb÷ms nar÷ms. 

Priimta 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 

                                                 
1  Dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 


