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P6_TA(2006)0073 

Akciju sabiedrību veidošana un to kapitāls ***I 

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta 

un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/91/EEK saistībā ar 

akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu 

(KOM(2004)0730 – C6-0169/2004 – 2004/0256(COD)) 

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(KOM(2004)0730)1, 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 44. panta 1. punktu, saskaņā ar 

kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0169/2004), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās 

komitejas atzinumu (A6-0050/2006), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. aicina Komisijai vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā paredz būtiski grozīt šo 

priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

                                                 
1  OV vēl nav publicēts. 
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P6_TC1-COD(2004)0256 

 

 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2006. gada 14. martā, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/.../EK, ar ko groza 

Padomes Direktīvu 77/91/EEK saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to 

kapitāla saglabāšanu un mainīšanu 

 

(Teksts ar EEA nozīmi) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 44. panta 1. punktu, 

 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2, 

 

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru3, 

 

tā kā: 

(1) Padomes 1976. gada 13. decembra otrā Direktīva 77/91/EEK par to, kā 

vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju 

sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis 

prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu 

sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses4, nosaka prasības dažiem ar 

kapitālu saistītiem pasākumiem, ko uzņēmušās šīs sabiedrības. 

 

(2) Komisija savā 2003. gada 21. maija paziņojumā Padomei un Eiropas 

Parlamentam "Uzņēmējdarbības tiesību modernizācija un korporatīvās 

pārvaldes uzlabošana Eiropas Savienībā — attīstības plāns"5 secina, ka 

Direktīvas 77/91/EEK vienkāršošana un modernizācija būtu nozīmīgs 

ieguldījums biznesa efektivitātes un konkurētspējas sekmēšanā, nemazinot 

aizsardzību, ko sniedz akcionāriem un kreditoriem. Šie mērķi ir galvenā 

prioritāte, taču tie neskar vajadzību nekavējoties veikt vispārēju pārbaudi, lai 

izskatītu kapitāla uzturēšanas režīmam alternatīvu risinājumu īstenošanas 

iespējas, kas pietiekami aizsargātu gan akciju sabiedrības kreditoru, gan 

akcionāru intereses. 

(3) Dalībvalstīm jādod iespēja veicināt akciju sabiedrību atlīdzības piesaisti 

savam kapitālam bezskaidrā naudā, nemeklējot īpašu ekspertu novērtējumu 

gadījumos, kuros ir skaidra atsauce uz šādu atlīdzības vērtēšanu. Tomēr 

                                                 
2 OV C 294, 25.11.2005., 1. lpp. 
3 Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. marta nostāja. 
4 OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp., kurā pēdējie grozījumi izdarīti ar Pievienošanās aktu 

2003. gadā. 
5  KOM(2003)0284. 
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jāgarantē mazākuma akcionāru tiesības pieprasīt šādu vērtējumu. 

(4) Akciju sabiedrībām jābūt tiesībām iegūt pašām savas akcijas līdz sabiedrības 

sadalāmo krājumu robežai, un laikposmu, kad akciju iegūšanu var atļaut, un 

ko nosaka pilnsapulce, ir jāpalielina, lai uzlabotu elastību un samazinātu 

administratīvos pienākumus sabiedrībām, kurām jāreaģē strauji uz tirgus 

izmaiņām, kas iespaido viņu akciju cenu. 

(5) Dalībvalstīm jādod iespēja atļaut akciju sabiedrībām piešķirt finansiālu 

palīdzību, ņemot vērā trešo personu iespēju iegūt šo sabiedrību akcijas līdz 

sabiedrības sadalāmo krājumu robežai, lai palielinātu elastīgumu, ņemot vērā 

izmaiņas sabiedrību akciju kapitāla īpašnieku struktūrā. Šai iespējai jāpiemēro 

aizsardzības pasākumi, ko nosaka šīs direktīvas mērķis aizsargāt gan 

akcionārus, gan trešās personas. 

 

(6) Lai uzlabotu standartizētu kreditoru aizsardzību visās dalībvalstīs, kreditoriem 

pie zināmiem nosacījumiem jāpievēršas tiesvedībai vai administratīvai lietas 

izskatīšanai, kur viņu prasības tiek izskatītas akciju sabiedrības kapitāla 

samazināšanās rezultātā. 

(7) Lai nodrošinātu to, ka ir novērsta tirgus ļaunprātīga izmantošana, dalībvalstīm, 

īstenojot šīs direktīvas mērķus, ir jāņem vērā noteikumi, kas paredzēti Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvā 2003/6/EK par 

iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus 

ļaunprātīgu izmantošanu)6 un Komisijas 2004. gada 29. aprīļa 

Direktīvā 2004/72/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2003/6/EK attiecībā uz pieņemto tirgus praksi, ar atvasinātiem preču 

instrumentiem saistītās iekšējās informācijas definēšanu, to personu saraksta 

sastādīšanu, kam ir pieejama iekšējā informācija, vadības veikto darījumu 

izziņošanu un paziņošanu par aizdomīgiem darījumiem7, kā arī Komisijas 

2003. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2273/2003, ar ko Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK īsteno attiecībā uz 

atbrīvojumiem saistībā ar atpirkšanas programmām un finanšu instrumentu 

stabilizāciju8. 

(8) Tādēļ Direktīva 77/91/EEK attiecīgi jāgroza. 

(9) Aicina dalībvalstis gan savās, gan Kopienas interesēs saskaņā ar Iestāžu 

nolīguma par tiesību aktu labāku izstrādi9 34. pantu izveidot un publicēt 

tabulas, cik vien iespējams atspoguļojot šīs direktīvas un tās transponēšanas 

pasākumu korelāciju. 

 

                                                 
6  OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp. 
7  OV L 162, 30.4.2004., 70. lpp. 
8  OV L 336, 23.12.2003., 33. lpp. 
9  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp. 
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU: 

1. pants 

 

Direktīvu 77/91/EEK groza šādi: 

 

1) Ar šādu tekstu aizstāj 1. panta 1. punkta divdesmit pirmo ievilkumu: 

"– Ungārijā: 

nyilvánosan működő részvénytársaság;" 

 

2) Iekļauj 10.a un 10.b pantu: 

"10.a pants 

1. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 10. panta 1., 2. un 3. punktu, ja pēc 

administratīvas vai pārvaldības struktūrvienības lēmuma pārvedami 

vērtspapīri, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu 

instrumentu tirgiem*, 4. panta 1. punkta 18. apakšpunktā, vai naudas tirgus 

instrumenti, kā noteikts šīs direktīvas 4. panta 1. punkta 19. apakšpunktā, 

ir ieguldīti kā atlīdzība bezskaidrā naudā un šie vērtspapīri vai naudas tirgus 

instrumenti ir novērtēti pēc vidējās svērtās cenas, par kādu tie tirgoti vienā 

vai vairākos regulētos tirgos, kā noteikts šīs direktīvas 4. panta 1. panta 

14. apakšpunktā, pietiekami ilgā laikposmā, kas nosakāms dalībvalsts 

tiesību aktos, pirms tika veikta attiecīgā atlīdzība bezskaidrā naudā. 

 

Tomēr, ja cenu iespaidojuši ārkārtēji apstākļi, kas ievērojami mainītu aktīvu 

vērtību to ieguldījuma dienā, tai skaitā situācijas, kad šādu pārvedamu 

vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu tirgus ir kļuvis nelikvīds, pēc 

administratīvas vai pārvaldības struktūrvienības iniciatīvas un tai 

uzņemoties atbildību ir jāveic revalvācija. Lai veiktu minēto revalvāciju, 

piemēro 10. panta 1., 2. un 3. punktu. 

2. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 10. panta 1., 2. un 3. punktu, ja pēc 

administratīvas vai pārvaldības struktūrvienības lēmuma aktīvi, izņemot 

1. punktā minētos pārvedamos vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus, 

ir ieguldīti kā atlīdzība bezskaidrā naudā, par kuras patieso vērtību atzinumu 

jau ir sniedzis atzīts neatkarīgs eksperts, un ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 

a) patiesā vērtība ir noteikta dienai, kas datēta ne agrāk kā 6 mēnešus 

pirms aktīvu ieguldījuma dienas;  

b) novērtēšana ir veikta saskaņā ar dalībvalstī vispārpieņemtiem 

vērtēšanas standartiem un principiem, kuri piemērojami ieguldāmo 

aktīvu veidam.  



 

4 

Jaunu kritisku apstākļu gadījumā, kuri var ievērojami mainīt aktīvu patieso 

vērtību to ieguldījuma dienā, pēc administratīvas vai pārvaldības 

struktūrvienības iniciatīvas un tai uzņemoties atbildību ir jāveic revalvācija. 

Lai veiktu minēto revalvāciju, piemēro 10. panta 1., 2. un 3. punktu. 

 

Ja revalvācija netiek veikta, viens vai vairāki akcionāri, kuriem pieder 

kopumā 5 % no sabiedrības parakstītā kapitāla dienā, kad tiek pieņemts 

lēmums par palielinājumu, var pieprasīt, lai neatkarīgs eksperts veic 

novērtējumu, un šādā gadījumā piemēro 10. panta 1., 2. un 3. punktu. Šis 

viens vai vairāki akcionāri var iesniegt prasību līdz dienai, kad stājas spēkā 

aktīvu ieguldījums, ar nosacījumu, ka minētajam vienam vai vairākiem 

akcionāriem vēl joprojām pieder kopumā vismaz 5 % no sabiedrības 

parakstītā kapitāla, kā tas bija dienā, kad tika pieņemts lēmums par 

palielinājumu. 

3. Dalībvalstis var nolemt nepiemērot 10. panta 1., 2. un 3. punktu, ja pēc 

administratīvas vai pārvaldības struktūrvienības lēmuma aktīvi, izņemot 

1. punktā minētos pārvedamos vērtspapīrus un naudas tirgus instrumentus, 
ir ieguldīti kā atlīdzība bezskaidrā naudā, kuras patieso vērtību veido 

atsevišķi aktīvi, kas iekļauti likumā noteiktajos pārskatos par iepriekšējo 

finanšu gadu, ar nosacījumu, ka ir veikts likumā noteikto pārskatu audits 

saskaņā ar Padomes Direktīvu 84/253/EEK (1984. gada 10. aprīlis) par 

personu apstiprināšanu grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju 

veikšanai**. 

2. punkta otro un trešo apakšpunktu piemēro ar attiecīgām izmaiņām. 

 

 

10.b pants 

1. Ja 10.a pantā minēto atlīdzību bezskaidrā naudā veic bez 10. panta 1., 

2. un 3. punktā paredzētā ekspertu ziņojuma, papildus 3. panta 

h) apakšpunktā noteiktajām prasībām un viena mēneša laikā pēc aktīvu 

ieguldījuma dienas publicē deklarāciju, kurā ietverti šādi punkti:  

a) bezskaidrā naudā veiktās strīdīgās atlīdzības apraksts;  

b) atlīdzības vērtība, tās novērtējuma avots un attiecīgā gadījumā 

novērtēšanas metode;  

 

c) izziņa par to, ka iegūtā vērtība atbilst vismaz [akciju] skaitam un 

nominālvērtībai vai, ja nominālvērtība nav noteikta, uzskaites vērtībai, 

un attiecīgā gadījumā par to, ka iegūtā vērtība atbilst par šīm akcijām 

veicamajai piemaksai pie to nominālvērtības;  

d) izziņa, ka nav stājušies spēkā jauni kritiski apstākļi, kas ietekmē 

sākotnējo novērtējumu. 
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Šo deklarāciju izsludina vispārējai zināšanai tā, kā noteikts katras 

dalībvalsts tiesību aktos saskaņā ar Direktīvas 68/151/EEK 3. pantu. 

2. Ja saistībā ar kapitāla palielinājumu, ko ierosināts īstenot atbilstoši 

25. panta 2. punktam, tiek piedāvāts veikt atlīdzību bezskaidrā naudā bez 

10. panta 1., 2. un 3. punktā paredzētā ekspertu ziņojuma, tad kārtībā, 

kādu paredz katras dalībvalsts tiesību akti saskaņā ar 

Direktīvas 68/151/EEK 3. pantu, publicē paziņojumu, kurā norāda lēmuma 

par palielinājumu pieņemšanas datumu un 1. punktā minēto informāciju, 

pirms tiek veikts aktīvu ieguldījums kā atlīdzība bezskaidrā naudā. Šādā 

gadījumā 1. punktā paredzētā deklarācija ietver vienīgi izziņu par to, ka 

pēc iepriekšminētā paziņojuma publicēšanas dienas nav notikuši jauni 

kritiski apstākļi. 

3. Katra dalībvalsts īsteno piemērotus aizsardzības pasākumus, 

nodrošinot atbilstību 10.a pantā un šajā pantā noteiktajai kārtībai, ja 

ieguldījums pret atlīdzību bezskaidrā naudā ir veikts bez 10. panta 1., 2. un 

3. punktā paredzētā ekspertu ziņojuma. 

_____________ 

* OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp. 

** OV L 126, 12.5.1984., 20. lpp." 

 

3) 11. panta 1. punkta pirmo apakšpunktu groza šādi: 

a) vārdu "10. pants" aizvieto ar "10. panta 1., 2. un 3. punkts". 

b) pievieno šādu teikumu: 

"10.a un 10.b pantam piemēro ar attiecīgām izmaiņām." 

4) 19. panta 1. punktu aizvieto šādi: 

"1. Neskarot principu, kas paredz vienādu attieksmi pret viena un tā 

paša līmeņa akcionāriem, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 

28. janvāra Direktīvu 2003/6/EK (2003.gada 28.janvāris) par iekšējās 

informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus 

ļaunprātīgu izmantošanu)*, dalībvalsts tiesību akti var atļaut sabiedrībai 

iegūt savas akcijas gan pašai, gan ar tādas personas starpniecību, kura 

darbojas savā vārdā, bet sabiedrības interesēs. Ciktāl šāda iegāde ir atļauta, 

dalībvalstis tai piemēro šādus nosacījumus: 

a) ir saņemts pilnvarojums no pilnsapulces, kas nosaka šādas iegādes 

noteikumus un jo īpaši iegūstamo akciju maksimālo skaitu, 

pilnvarojuma derīguma termiņu, kura maksimums ir noteikts 

dalībvalsts tiesību aktos, tomēr nepārsniedzot 5 gadus, un maksimālo 

un minimālo atlīdzību iegādei par nominālvērtību. Administratīvās vai 

pārvaldības struktūrvienības locekļiem ir jāpārliecinās, ka, veicot katru 
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atļauto iegādi, tiek ievēroti b) un c) apakšpunktā minētie nosacījumi;  

 

b) ieguvumi, tai skaitā sabiedrības iepriekš iegūtās un tās īpašumā esošās 

akcijas un akcijas, kuras ieguvusi persona, kas darbojas savā vārdā, bet 

sabiedrības interesēs, nedrīkst izraisīt tīro aktīvu samazināšanos līdz 

apmēram, kas ir mazāks par 15. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā 

noteikto;  

c) darījumus var veikt tikai ar pilnībā atbrīvotām akcijām;  

Turklāt dalībvalstis iegādei pirmā apakšpunkta nozīmē var piemērot jebkuru 

no šiem nosacījumiem vai tos visus kopā: 

– nosacījumu, ka iegūto akciju, tai skaitā sabiedrības iepriekš iegūto un 

tās īpašumā esošo akciju un akciju, kuras ieguvusi persona, kas 

darbojas savā vārdā, bet sabiedrības interesēs, nominālvērtība vai, ja 

nominālvērtība nav noteikta, iegūto akciju uzskaites vērtība 

nepārsniedz dalībvalsts noteikto robežvērtību. Šī robežvērtība nedrīkst 

būt zemāka par 10 % no parakstītā kapitāla; 

– nosacījumu, ka sabiedrības pilnvaras iegūt pašu akcijas 

1. apakšpunktā paredzētajā kārtībā, iegūstamo akciju maksimālais 

skaits, pilnvarojuma derīguma termiņš vai maksimālā vai minimālā 

atlīdzība ir noteikti sabiedrības statūtos vai dibināšanas dokumentā;  

– nosacījumu, ka sabiedrība pilda attiecīgās prasības par atskaišu un 

paziņojumu sniegšanu; 

 

– nosacījumu, ka dažām dalībvalstu noteiktām sabiedrībām var prasīt 

anulēt iegūtās akcijas, anulēto akciju nominālvērtībai līdzvērtīgu 

summu obligāti ieskaitot rezervē, kuru akcionāriem sadala tikai 

sabiedrības parakstītā kapitāla samazināšanās gadījumā; šo 

nosacījumu drīkst piemērot vienīgi parakstītā kapitāla palielināšanai, 

kapitalizējot rezerves; 

– nosacījumu, ka iegāde nedrīkst kavēt kreditoru prasījumu izpildi. 

________________________________ 

* OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp." 

5) 20. panta 3. punktā vārdus "15. panta 1. punkta a) apakšpunktā" aizstāj ar 

vārdiem "15. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā". 

6) 23. panta 1. punktu aizstāj šādi: 

"1. Ja dalībvalsts tiesību aktos sabiedrībai ir dota atļauja tieši vai netieši 

izsniegt avansā līdzekļus, piešķirt aizdevumus vai sniegt nodrošinājumu, lai 

sabiedrības akcijas varētu iegūt trešā persona, sabiedrība veic šādus 
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darījumus saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti no otrā līdz piektajam 

apakšpunktam. 

Darījumi jāveic, administratīvai vai pārvaldības struktūrvienībai uzņemoties 

par tiem atbildību, godīga tirgus apstākļos, īpaši ņemot vērā sabiedrības 

saņemtos procentus un 1. punktā minētajiem sabiedrības aizdevumiem un 

avansa maksājumiem piešķirto nodrošinājumu. Pienācīgi jāpārbauda trešās 

personas vai daudzpusējos darījumos katras iesaistītās personas kredīta 

stāvoklis. 

 

Administratīvai vai pārvaldības struktūrvienībai par darījumiem ir jāinformē 

pilnsapulce, lai saņemtu iepriekšēju atļauju, ko pilnsapulce sniedz saskaņā 

ar 40. pantā paredzētajiem pārstāvības un balsu vairākuma noteikumiem. 

Administratīvai vai pārvaldības struktūrvienībai ir rakstveidā jāsniedz 

pilnsapulcei ziņojums, norādot darījuma mērķus, sabiedrības peļņas procentu 

šī darījuma īstenošanas rezultātā, nosacījumus, ar kādiem darījums tiek 

īstenots, ar darījumu saistītos riskus, kas var ietekmēt sabiedrības likviditāti 

un maksātspēju, kā arī cenu, par kuru trešajai personai nāksies iegādāties 

akcijas. Šis ziņojums jāiesniedz publicēšanai reģistrā saskaņā ar 

Direktīvas 68/151/EEK 3. pantu. 

Trešajām personām piešķirtā kopējā finansiālā palīdzība nekādā gadījumā 

nedrīkst izraisīt tīro aktīvu samazināšanos līdz apmēram, kas ir mazāks par 

15. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteikto, ņemot vērā arī tīro 

aktīvu iespējamo samazināšanos, ko var izraisīt sabiedrības vai tās vārdā 

veikta pašu akciju iegāde saskaņā ar 19. panta 1. punktu. Savas bilances 

pasīvu daļā sabiedrība iekļauj nedalāmu rezervi, kas atbilst finansiālās 

palīdzības kopējai summai. 

Ja tiek iegūtas sabiedrības pašu akcijas 19. panta 1. punkta nozīmē vai uz 

akcijām, kas izlaistas, palielinot parakstīto kapitālu, parakstās trešā 

persona, izmantojot sabiedrības sniegto finansiālo palīdzību, šāda iegāde ir 

jāveic par taisnīgu cenu." 

 

7) ievieto šādu 23.a pantu: 

"23.a pants 

Gadījumos, kad sabiedrības administratīvās vai pārvaldes struktūrvienības 

atsevišķas personas iesaistās darījumā, kas minēts 23. panta 1. punktā, vai 

mātes uzņēmuma administratīvā vai pārvaldes struktūrvienība Padomes 

Direktīvas 83/349/EEK (1983. gada 13. jūnijs) par konsolidētajiem 

pārskatiem* 1. panta nozīmē vai mātes uzņēmums pats par sevi, vai 

atsevišķas personas, kas darbojas savā vārdā, bet tādu struktūrvienību vai 

mātes uzņēmumu dalībnieku labā, tās ir šāda darījuma pretējas puses, 

dalībvalstis nodrošina, izmantojot adekvātu aizsardzību, ka šāds darījums nav 

pretrunā ar sabiedrības labākajām interesēm. 
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______________ 

* OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 

17.7.2003., 16. lpp.)" 

8) 27. pants 2. punkta otrais apakšpunktu aizstāj šādi: 

"Tiek piemērots 10. panta 2. un 3. punkts un 10.a un 10.b pants." 

9) 32. panta 1. punktu aizvieto šādi : 

"1. Parakstītā kapitāla samazinājuma gadījumā vismaz kreditori, kuru 

prasības datētas ar iepriekšēju datumu pirms lēmuma publicēšanas par 

samazinājumu veikšanu, ir tiesīgi saņemt vismaz tos prasību nodrošinājumus, 

kam nav iestājies maksājuma termiņš līdz šīs publicēšanas datumam. 

Dalībvalstis nevar atteikt šādas tiesības, ja vien kreditoram nav attiecīgu 

nodrošinājumu vai tas nav nepieciešams, ņemot vērā sabiedrības aktīvus. 

 

Dalībvalstis paredz nosacījumus kā īstenot tiesības, kas paredzētas pirmajā 

apakšpunktā. Jebkurā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka kreditoriem ir 

atļauja pieprasīt attiecīgai administratīvai vai tiesu iestādei pienācīgus 

nodrošinājumus, garantējot, ka viņi var pierādīt, ka dalības kapitāla 

samazinājuma dēļ viņu prasību apmierināšana ir pakļauta riskam un ka 

nekādi pienācīgi nodrošinājumi no sabiedrības nav iegūti." 

10) 41. panta 1. punktu aizstāj šādi: 

"1. Dalībvalstis var atkāpties no 9. panta 1. punkta, 19. panta 1. punkta a) 

apakšpunkta pirmā teikuma un 25., 26. un 29. panta tiklīdz, kamēr šāda 

atkāpe ir vajadzīga noteikumu pieņemšanai vai piemērošanai, kas paredzēti, 

lai iedrošinātu darbiniekus vai citas personu grupas, kas noteiktas valsts 

likumos, piedalīties uzņēmumu kapitālā." 

 

2. pants 

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā ...* pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai. 

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu 

vai pievieno šādu atsauci to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā 

šāda atsauce tiks veidota. 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, 

ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 

 

                                                 
*  Astoņpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 
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3. pants 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. 

4. pants 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

 

 ,  

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 


