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ĪSS PAMATOJUMS

1. Situācija

Kontrole, kas tiek īstenota ar skaitliski lielu un aktīvu akcionāru piedalīšanos kopsapulcēs ir 
būtiska efektīvas uzņēmuma vadības nodrošināšanai. Šī efektīvā kontrole tiek pakļauta 
riskam, ja samazinās kopsapulču apmeklējuma līmenis. Viens no tā galvenajiem iemesliem ir 
proporcijas pieaugums akcijām, kas pieder ārvalstu ieguldītājiem, kuriem jāpārvar dažādi 
šķēršļi, lai piedalītos kopsapulcē. Pirmkārt, visbiežāk akcionāri savus vērtspapīrus tur, 
izmantojot dažādās jurisdikcijās esošas starpnieku ķēdes. Tādēļ ir sarežģīti un dārgi iegūt 
savlaicīgu piekļuvi informācijai un izmantot balsstiesības, vai nu personai klātesot vai 
norīkojot pilnvaroto, vienlaikus respektējot valstu specifiskās juridiskās prasības. Otrkārt, 
akciju bloķēšanas saistības dalību kopsapulcē padara mazāk pievilcīgu.

2. Komisijas ierosinājums

Lai sekmētu un palielinātu ārvalstu akcionāru līdzdalību kopsapulcēs, kas savukārt palielinātu
uzņēmumu atbildību pret īpašniekiem un veicinātu vienoto tirgu, Eiropas Komisija ierosina 
piecus pasākumus:

a) nodrošināt, ka kopsapulces tiek sasauktas pietiekami laicīgi,
b) aizvietot visu veidu akciju bloķēšanu ar ieraksta datuma sistēmu,
c) likvidēt visus juridiskos šķēršļus elektroniskai dalībai kopsapulcēs,
d) dot tiesības akcionāriem uzdot jautājumus mutiski un rakstiski (tostarp izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus) gan pirms kopsapulces, gan arī tās laikā,
e) piedāvāt nerezidentiem akcionāriem balsot ar pilnvarotā starpniecību, kā arī 

izmantojot pastu vai elektroniskos saziņas līdzekļus.

3. Atzinuma sastādītāja nostāja

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ierosinātās direktīvas mērķus un instrumentus, taču 
uzskata, ka ir nepieciešamas šādas izmaiņas.

3.1 Pasākums A: paziņojums par sapulci

Lai pieņemtu pārdomātus lēmumus, akcionāri laicīgi jāinformē par datumu, darba kārtību, kā 
arī viņiem jānodrošina pieeja attiecīgajiem dokumentiem. Tādēļ minimālā perioda ieviešana 
paziņojumam ir efektīvs instruments. Paziņojums nedrīkst būt publicēts vienīgi uzņēmuma 
tīmekļa vietnē, tas jānosūta arī centrālajam vērtspapīru depozitārijam, kas it īpaši turētāju 
akcijām ir pirmais uzņēmumu un akcionāru starpnieks. Vārda akciju gadījumā paziņojums 
jānosūta tieši reģistrētajam akcionāram vai viņa pilnvarotajam. Turklāt jānošķir gada un 
ārkārtas pilnsapulces — katrai ir atšķirīgi uzdevumi un steidzamības pakāpes.

3.2 Pasākums B: akciju bloķēšanas aizvietošana ar ieraksta datumu

Visu veidu akciju bloķēšanas aizvietošana ar ieraksta datuma sistēmu ir nozīmīgs solis. Šai 
sistēmai jānodrošina iespēja ieraksta datumu noteikt pēc iespējas īsu laika sprīdi pirms 
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kopsapulces un nepieciešamo laiku starp paziņojuma par kopsapulci nosūtīšanas dienu un 
ieraksta datumu, lai (institucionālie) akcionāri varētu piekļūt ieķīlātajām akcijām. Turklāt, 
ņemot vērā turētāju akciju un vārda akciju strukturālās atšķirības, dalībvalstīm ir jāļauj noteikt 
dažādus ieraksta datumus šiem diviem akciju veidiem.

3.3 Pasākums C: piedalīšanās, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Iespēja piedalīties, izmantojot elektroniskos līdzekļus, piemēram, lai iekļautu jautājumus 
sapulces darba kārtībā, iesniegtu apspriešanai lēmumprojektus un uzdotu jautājumus, balsotu 
u.tml., var būtiski palielināt līdzdalību kopsapulcēs. Taču atkarībā no sabiedrības lieluma un 
tehniskajām iespējām sabiedrības var brīvi izlemt, vai elektroniskos līdzekļus izmantot vai 
neizmantot.

3.4 Pasākums D: tiesības uzdot jautājumus

Tiesības uzdot jautājumus ir būtiskas, lai dotu iespēju akcionāriem pieņemt pārdomātus 
lēmumus. Tomēr sabiedrībām jāspēj aizsargāties pret šo tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.
Tādēļ akcionāriem ir jābūt tiesīgiem uzdot jautājumus mutiski kopsapulcē un, ja sabiedrība to 
nodrošina, elektroniskā veidā. Turpretim dalībvalstīm nav jāatļauj uzdot jautājumus 
rakstveidā pirms kopsapulces. Turklāt sabiedrības kopsapulces dienā atbild uz jautājumiem 
tikai mutiski un viņu pienākums nav atbildes publicēt tīmekļa vietnē.

3.5 Pasākums E: balsošana ar pilnvarotas personas starpniecību

Atzinuma sagatavotājs atbalsta principu, ka nevar būt ierobežojumi tam, kurai personai var 
piešķirt pilnvaru. Tomēr, lai izvairītos no interešu konfliktiem, dalībvalstīm ir iespēja 
izvēlēties piemērotus pasākumus pilnvaroto personu tiesību ierobežošanai.

3.6 Akcionāra – starpnieka – sabiedrības attiecības

Jācenšas nodrošināt, ka ekonomiskajam akcionāram, resp., tam, kurš veicis ieguldījumu un 
uzņēmies ar akcijām saistītus riskus, jāspēj kontrolēt savu balsstiesību izmantošana. Ņemot 
vērā lielās atšķirības starp dažādās valstīs pastāvošajām akciju īpašuma sistēmām, atzinuma 
sagatavotājs neierosina t.s. „galējā ieguldītāja” definīciju. Tomēr viņš uzsver, ka starpnieki, 
kas nav juridiskie akcionāri, var izmantot balsstiesības vienīgi uz vispārēja līgumiska starp 
klientu un starpnieku nodibināta pamata vai arī balstoties uz konkrēta, no klienta saņemta 
norādījuma par balsošanu. Ja starpnieks nav pēdējais loceklis ķēdē starp akcionāru un 
sabiedrību, viņš nodod balsošanas norādījumus nākamajam ķēdes loceklim.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
VIRSRAKSTS

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 
par akcionāru balsstiesību izmantošanu 
sabiedrībās, kuru juridiskā adrese ir 
dalībvalstī un kuru akcijas atļauts tirgot 
regulētā tirgū, un par grozījumiem 
Direktīvā 2004/109/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 
par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību
akcionāru noteiktu tiesību izmantošanu

Grozījums Nr. 2
3. APSVĒRUMS

(3) Akciju turētājiem ar balsstiesībām jābūt 
iespējai izmantot šīs tiesības, ja tās 
atspoguļotas cenā, kas jāmaksā, iegādājoties 
akcijas. Turklāt efektīva akcionāru kontrole 
ir priekšnoteikums stabilai korporatīvai 
vadībai un tādēļ jāveicina un jāsekmē. Tādēļ 
ir jāpieņem pasākumi, lai dalībvalstu tiesību 
aktus tuvinātu šim mērķim. Jālikvidē šķēršļi, 
kas akcionārus attur no balsošanas, 
piemēram, balsstiesību izmantošana atkarībā 
no akcionāra akciju bloķēšanas. Tomēr šī 
direktīva neietekmē esošos Kopienas tiesību 
aktus par daļām, kuras emitējuši kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi, vai par daļām, kas 
iegādātas vai atsavinātas šajos uzņēmumos.

(3) Akcionāriem ar balsstiesībām jābūt 
iespējai izmantot šīs tiesības, ja tās 
atspoguļotas cenā, kas jāmaksā, iegādājoties 
akcijas. Turklāt efektīva akcionāru kontrole 
ir priekšnoteikums stabilai korporatīvai 
vadībai un tādēļ jāveicina un jāsekmē. Tādēļ 
ir jāpieņem pasākumi, lai dalībvalstu tiesību 
aktus tuvinātu šim mērķim. Jālikvidē šķēršļi, 
kas akcionārus attur no balsošanas, 
piemēram, balsstiesību izmantošana atkarībā 
no akciju bloķēšanas uz noteiktu laiku 
pirms sapulces. Tomēr šī direktīva 
neietekmē esošos Kopienas tiesību aktus par 
daļām, kuras emitējuši kolektīvo 
ieguldījumu uzņēmumi, vai par daļām, kas 
iegādātas vai atsavinātas šajos uzņēmumos.

Grozījums Nr. 3
4. APSVĒRUMS

(4) Pašreiz pastāvošie Kopienas tiesību akti 
nav pietiekami šī mērķa sasniegšanai. 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
15. decembra Direktīva 2004/109/EK par 
atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz 
informāciju par emitentiem, kuru 

(4) Pašreizējie Kopienas tiesību akti nav 
pietiekami, lai veicinātu akcionāru tiesību 
izmantošanu saistībā ar kopsapulcēm 
pārrobežu kontekstā. Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 
2004/109/EK par atklātības prasību 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un 
par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK 
uzliek par pienākumu emitentiem darīt 
pieejamu noteiktu informāciju un 
dokumentus saistībā ar kopsapulcēm, bet šī 
informācija un dokumenti jādara pieejami 
emitenta izcelsmes dalībvalstī. Turklāt 
Direktīva 2001/34/EK pievēršas 
informācijai, kura emitentiem jāatklāj 
tirgum, un tādējādi neaplūko pašu akcionāru 
balsošanas procesu.

saskaņošanu attiecībā uz informāciju par 
emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot 
regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 
2001/34/EK uzliek par pienākumu 
emitentiem darīt pieejamu noteiktu 
informāciju un dokumentus saistībā ar 
kopsapulcēm, bet šī informācija un 
dokumenti jādara pieejami emitenta 
izcelsmes dalībvalstī. Turklāt Direktīva 
2001/34/EK pievēršas informācijai, kura 
emitentiem jāatklāj tirgum, un tādējādi 
neaplūko pašu akcionāru balsošanas 
procesu. 

Tādēļ jāievieš noteikti obligātie standarti, 
lai aizsargātu investorus un veicinātu 
akcionāru tiesību, ko sniedz akcijas ar 
balsstiesībām, netraucētu un efektīvu 
izmantošanu. Attiecībā uz citām tiesībām, 
kas nav balsstiesības, dalībvalstis var brīvi 
piemērot šos obligātos standartus arī 
akcijām bez balsstiesībām.
Dalībvalstis izveido efektīvas, pārredzamas, 
vienkāršas un pieņemamas procedūras, lai 
nodrošinātu, ka akcionāri var izmantot 
tiesības, kas piešķirtas ar šo direktīvu, un 
ka sabiedrības izpilda saistības.

Grozījums Nr. 4
5. APSVĒRUMS

(5) Biržas sarakstā iekļautu Eiropas
sabiedrību ievērojamas akciju proporcijas tur 
akcionāri, kas nedzīvo dalībvalstī, kurā ir to 
sabiedrību juridiskā adrese, kurās viņi ir 
akcionāri. Nerezidentiem akcionāriem jābūt 
iespējai izmantot savas tiesības attiecībā uz 
kopsapulci tikpat vienkārši kā akcionāriem, 
kuri dzīvo dalībvalstī, kurā ir sabiedrības 
juridiskā adrese. Tam nepieciešams, lai tiktu 
likvidēti esošie šķēršļi, kas kavē nerezidentu 
akcionāru piekļuvi informācijai saistībā ar 
kopsapulci un balsstiesību izmantošanu, 
fiziski neapmeklējot kopsapulci. Arī 
rezidentu akcionāriem, kuri neapmeklē vai 
nevar apmeklēt akcionāru sapulci, jāgūst 

(5) Biržas sarakstā iekļautu sabiedrību 
ievērojamas akciju proporcijas tur akcionāri, 
kas nedzīvo dalībvalstī, kurā attiecīgajai 
sabiedrībai ir juridiskā adrese. 
Nerezidentiem akcionāriem jābūt iespējai 
izmantot savas tiesības attiecībā uz 
kopsapulci tikpat vienkārši kā akcionāriem, 
kuri dzīvo dalībvalstī, kurā ir sabiedrības 
juridiskā adrese. Tam nepieciešams, lai tiktu 
likvidēti esošie šķēršļi, kas kavē nerezidentu 
akcionāru piekļuvi informācijai saistībā ar 
kopsapulci un balsstiesību izmantošanu, 
fiziski neapmeklējot kopsapulci. Arī 
rezidentu akcionāriem, kuri neapmeklē vai 
nevar apmeklēt kopsapulci, jāgūst labums 
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labums no šo šķēršļu likvidēšanas. no šo šķēršļu likvidēšanas.

Grozījums Nr. 5
6. APSVĒRUMS

(6) Akcionāriem jābūt iespējai nodot 
informētas balsis akcionāru sapulcē vai 
pirms tās neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. 
Visiem akcionāriem jābūt pietiekamam 
laikam, lai izskatītu dokumentus, kurus 
paredzēts iesniegt kopsapulcei, un noteikt, 
kā viņi balsos ar savām akcijām. Šai nolūkā 
paziņojums par kopsapulci jāsniedz 
pietiekamu laiku iepriekš, un akcionāriem 
laikus jāsaņem pilnīga informācija, kuru 
paredzēts iesniegt kopsapulcei 
apstiprināšanai. Akcionāriem principā jābūt 
arī iespējai iekļaut jautājumus sapulces 
darba kārtībā, iesniegt apspriešanai lēmumus 
un uzdot jautājumus saistībā ar darba 
kārtībā iekļautiem jautājumiem. Jāizmanto 
iespējas, ko piedāvā modernās tehnoloģijas, 
lai padarītu informāciju tūlīt pieejamu un 
sasniedzamu, arī tādēļ, lai pēc kopsapulces 
darītu pieejamu informāciju par balsošanas 
rezultātiem.

(6) Akcionāriem jābūt iespējai nodot 
informētas balsis kopsapulcē vai pirms tās 
neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Visiem 
akcionāriem jābūt pietiekamam laikam, lai 
izskatītu dokumentus, kurus paredzēts 
iesniegt kopsapulcei, un noteikt, kā viņi 
balsos ar savām akcijām. Šai nolūkā 
paziņojums par kopsapulci jāsniedz laicīgi, 
un akcionāriem laikus jāsaņem pilnīga 
informācija, ko jāiesniedz kopsapulcei.
Akcionāriem principā jābūt arī iespējai 
iekļaut jautājumus sapulces darba kārtībā un
iesniegt apspriešanai lēmumus par darba 
kārtības jautājumiem, neierobežojot 
noteikumus par nelikumīgu un apmelojošu 
materiālu izplatīšanu un sabiedrības 
iespēju atteikties izplatīt šādus materiālus.
Modernās tehnoloģijas ļauj nekavējoties 
piekļūt informācijai pirms un pēc 
kopsapulcēm, kā arī aktīvi piedalīties 
kopsapulcē, fiziski neesot klāt. Šādas 
tehnoloģijas ir jāizmanto. Šajā direktīvā 
tiek iepriekš pieņemts, ka visām biržu 
sarakstos iekļautajām sabiedrībām ir 
tīmekļa vietnes.

Grozījums Nr. 6
6.A APSVĒRUMS (jauns)

(6a) Lai palielinātu akcionāru līdzdalību 
kopsapulcēs un viņu informētība būtu 
pietiekama lēmumu pieņemšanai, viņiem ir 
jāspēj saprast uzaicinājumu un kopsapulcei 
iesniegtos tekstus. Komisijai tādēļ jāsniedz 
ieteikumi par izmantojamām valodām, 
vienlaikus izvairoties no apgrūtinājuma 
mazākām biržu sarakstos iekļautām 
sabiedrībām vai sabiedrībām, kurās nav ne 
daudzi ārvalstu akcionāri, ne arī tās vēlas 
ārvalstu ieguldījumus. Komisijai šajā 
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jautājumā jākonsultējas ar Eiropas 
Parlamentu un ieteikuma veidā jāiesniedz 
rezultāti sešu mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas. 

Grozījums Nr. 7
6.B APSVĒRUMS (jauns)

(6b) Sabiedrības gadskārtējā kopsapulce ir 
valdes galvenā iespēja atskaitīties 
akcionāriem par savu sniegumu 
sabiedrības vadīšanā. Tas jāatspoguļo 
attiecīgajā sapulcē un tās norisē, kurai 
jāsniedz akcionāriem iespēja aktualizēt 
sabiedrības vadīšanas jautājumus. Šāda 
iespēja nedrīkst būt citās sabiedrības 
sasauktajās kopsapulcēs, kuras parasti ir 
vajadzīgas, lai iegūtu nepieciešamo 
akcionāru piekrišanu par specifiska 
darījuma vai finanšu operācijas aspektiem 
un kurās akcionāru plašāku interešu 
izskatīšanas piemērotība būtu mazticama. 
Akcionāru mazākumam jābūt iespējai 
pieprasīt kopsapulces sasaukšanu starp 
gadskārtējām kopsapulcēm, ja tas tiek 
uzskatītas par attaisnojamu.

Pamatojums

Lai precizētu svarīgu atšķirību starp sabiedrības gadskārtējām kopsapulcēm un citām 
kopsapulcēm (ārkārtas kopsapulcēm) un šo divu sapulču veidu mērķu atšķirību.

Grozījums Nr. 8
6.C APSVĒRUMS (jauns)

(6c) Lai nodrošinātu akcionāru patiesu 
balsojumu un novērstu balsstiesību 
krāpniecisku izmantošanu, kas ir saistīta ar 
akcijām, kuras finansiālos nolūkos ir 
iznomājuši institucionālie ieguldītāji, 
Komisijai jāizvērtē vērtspapīru aizdošana 
un tās ietekme uz uzņēmumu vadību, 
jākonsultējas ar Parlamentu par šo 
jautājumu un jānāk klajā ar ieteikumu sešu 
mēnešu laikā pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas saskaņā ar 2005. gada 
oktobra Starptautiskā uzņēmumu vadības 
tīkla Fondu aizdevumu labākās prakses 
kodeksu.
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Grozījums Nr. 9
6.D APSVĒRUMS (jauns)

(6d) Katram akcionāram principā jābūt 
iespējai uzdot jautājumus par kopsapulces 
darba kārtību un saņemt atbildes.

Grozījums Nr. 10
7. APSVĒRUMS

(7) Akcionāriem jābūt vienkāršu līdzekļu 
izvēlei, lai nobalsotu, neapmeklējot 
akcionāru sapulci. Balsošanu, personīgi 
neapmeklējot kopsapulci, nedrīkst pakļaut 
ierobežojumiem, izņemot tos, kas ir 
nepieciešami identitātes pārbaudei un 
saziņas drošībai. Jālikvidē esošie šķēršļi un 
administratīvie ierobežojumi, kas padara 
balsošanu no attāluma vai balsošanu uz 
pilnvaras pamata apgrūtinošu un dārgu.

(7) Sabiedrībām nedrīkst būt juridisku 
šķēršļu kopsapulcē piedāvāt saviem 
akcionāriem jebkādus elektroniskas 
līdzdalības līdzekļus. Balsošanu pa pastu vai 
elektroniski, personīgi neapmeklējot 
kopsapulci, nedrīkst pakļaut 
ierobežojumiem, izņemot tos, kas ir 
nepieciešami identitātes pārbaudei un 
saziņas drošībai.

Grozījums Nr. 11
7.A APSVĒRUMS (jauns)

(7a) Laba uzņēmumu vadība prasa 
netraucētu un efektīvu balsošanu uz 
pilnvaras pamata. Jālikvidē esošie šķēršļi 
un ierobežojumi, kas padara balsošanu uz 
pilnvaras pamata apgrūtinošu un dārgu. 
Tomēr laba uzņēmumu vadība prasa arī 
atbilstošu drošību pret iespējamu 
balsošanas uz pilnvaras pamata 
ļaunprātīgu izmantošanu. Pilnvarotajam 
tādēļ jāievēro jebkādi norādījumi, ko viņš 
var būt saņēmis no akcionāra, un 
dalībvalstīm jābūt iespējai veikt atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
pilnvarotais rīkojas tikai akcionāra 
interesēs, neatkarīgi no interešu konflikta 
iemesla. Pasākumos pret ļaunprātīgu 
izmantošanu var iekļaut režīmus, ko 
dalībvalstis var piemērot, lai regulētu to 
personu darbības, kas aktīvi iesaistās 
pilnvaru vākšanā vai kas savākušas vairāk 
par noteiktu pilnvaru skaitu, it īpaši, lai 
nodrošinātu atbilstošu uzticamības pakāpi 
un pārredzamību. Akcionāriem saskaņā ar 
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šo direktīvu ir neierobežotas tiesības šādas 
personas iecelt par pilnvarotajiem, kas viņu 
vārdā apmeklē kopsapulces un balso. Taču 
šī direktīva nekādi neierobežo noteikumus 
un sankcijas, ko dalībvalstis drīkst noteikt 
šādām personām gadījumos, kad balsošanā 
pilnvaras tiek izmantotas negodīgi. Turklāt 
šī direktīva neliek sabiedrībām apstiprināt, 
ka pilnvaru turētāji balso saskaņā ar 
attiecīgo akcionāru norādījumiem.

Grozījums Nr. 12
7.B APSVĒRUMS (jauns)

(7b) Balsošanas rezultāti jānosaka ar 
metodēm, kas pēc iespējas precīzāk 
atspoguļo visus akcionāru izteiktos 
balsošanas nolūkus, un pēc kopsapulces 
šos rezultātus jāpublisko vismaz sabiedrības 
tīmekļa vietnē. 

Pamatojums

Ticamībai jānodrošina, ka akcionāru vēlmes un nodomi, kas izteikti viņu balsojumā, tiek 
patiesi atspoguļoti attiecīgajos rezultātos, un šie rezultāti ir pārredzami jāpublicē. 

Grozījums Nr. 13
1. PANTA 1. PUNKTS

1. Šī direktīva nosaka prasības attiecībā uz 
balsstiesību izmantošanu to emitentu
kopsapulcēs, kuru juridiskā adrese ir 
dalībvalstī un kuru akcijas atļauts tirgot 
regulētā tirgū.

1. Šī direktīva nosaka prasības attiecībā uz 
akcionāru noteiktu tiesību, ko dod akcijas 
ar balsstiesībām, izmantošanu to sabiedrību
kopsapulcēs, kuru juridiskā adrese ir 
dalībvalstī un kuru akcijas atļauts tirgot 
regulētā tirgū, kas atrodas vai darbojas 
dalībvalstī.

Grozījums Nr. 14
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Dalībvalsts, kas ir atbildīga par šajā 
direktīvā iekļauto jautājumu regulējumu, ir 
tā dalībvalsts, kurā reģistrēts uzņēmums, 
un atsauce uz „piemērojamiem tiesību 
aktiem” nozīmē minētās dalībvalsts tiesību 
aktus.
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Grozījums Nr. 15
1. PANTA 2. PUNKTS

2. Dalībvalstis var atbrīvot no šīs direktīvas 
emitentus, kas ir:

2. Dalībvalstis var atbrīvot no šīs direktīvas 
izpildes šādus sabiedrību veidus:

(i) korporatīva tipa kolektīvo ieguldījumu 
uzņēmumi Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 
2. punkta nozīmē un

(i) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi 
Direktīvas 85/611/EEK 1. panta 2. punkta 
nozīmē, 

(ii) dalībvalstis var arī atbrīvot no šī 
pienākuma tādus sabiedriskas nozīmes 
uzņēmumus, kuru vienīgais mērķis ir 
publiski iegūta kapitāla kolektīva 
ieguldīšana, kuri darbojas pēc riska 
sadalīšanas principa un kuri necenšas iegūt 
juridisku vai vadības kontroli pār savu 
pamatieguldījumu veicējiem, ja vien šos 
kolektīvu ieguldījumu uzņēmumus ir 
apstiprinājušas un pārrauga kompetentās 
iestādes un ja tiem ir depozitārijs, kurš veic 
funkcijas, kas līdzvērtīgas 
Direktīvā 85/611/EEK noteiktajām.

(ii) dalībvalstis var arī atbrīvot no šī 
pienākuma tādus sabiedriskas nozīmes 
uzņēmumus, kuru vienīgais mērķis ir 
publiski iegūta kapitāla kolektīva 
ieguldīšana, kuri darbojas pēc riska 
sadalīšanas principa un kuri necenšas iegūt 
juridisku vai vadības kontroli pār savu 
pamatieguldījumu veicējiem, ja vien šos 
kolektīvu ieguldījumu uzņēmumus ir 
apstiprinājušas un pārrauga kompetentās 
iestādes un ja tiem ir depozitārijs, kurš veic 
funkcijas, kas līdzvērtīgas 
Direktīvā 85/611/EEK noteiktajām, un
(iii) kooperatīvās sabiedrības.

Grozījums Nr. 16
2. PANTA A) APAKŠPUNKTS

(a) „emitents” ir juridiska persona, kura ir 
publisko tiesību vai privāttiesību subjekts, 
arī valsts, un kuras akcijas atļauts tirgot 
regulētā tirgū; 

svītrots

Pamatojums

Terminu „emitents” aizvieto ar terminu „sabiedrība” visā direktīvas tekstā, lai uzsvērtu 
direktīvas sabiedrību tiesību raksturu pretstatā Direktīvas 2004/109/EK (Pārredzamības 
direktīva) kapitāla tirgus tiesību raksturam. Turklāt valstis nevar iekļaut biržu sarakstos, 
tādēļ atsauce uz valsti ir svītrojama.

Grozījums Nr. 17
2. PANTA C) APAKŠPUNKTS

(c) „akcionārs” ir fiziska vai juridiska (c) „akcionārs” ir fiziska vai juridiska 
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persona, kura ir privāttiesību vai publisko 
tiesību subjekts un kura tur:

persona, kura ir atzīta par akcionāru 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

(i) emitenta akcijas savā vārdā un uz sava 
rēķina;
(ii) emitenta akcijas savā vārdā, bet citas 
fiziskas vai juridiskas personas uzdevumā; 

Pamatojums

Akcionāra definīcija ļoti atšķiras dažādās dalībvalstīs. Ierosinātās izmaiņas atļauj 
dalībvalstīm saglabāt esošo akciju īpašuma sistēmu un neuzliek nevienu jaunu prasību, kas 
var ietekmēt valstī pieņemto akcionāra definīciju.

Grozījums Nr. 18
2. PANTA CA) APAKŠPUNKTS (jauns)

(ca) „Rezidents akcionārs” ir akcionārs, 
kurš parasti ir rezidents, kuram ir reģistrēts 
birojs vai cita uzņēmējdarbības vieta 
dalībvalstī, kurā sabiedrība ir reģistrēta;
Akcionāri, kas neatbilst vienam no šiem 
kritērijiem, ir “nerezidenti akcionāri”.

Pamatojums

Direktīvas 4. pants nodrošina vienlīdzīgu attieksme pret rezidentiem un nerezidentiem 
akcionāriem.

Grozījums Nr. 19
2. PANTA CD) APAKŠPUNKTS (jauns)

(cd) „elektroniski” nozīmē elektronisku 
iekārtu izmantošanu datu apstrādei (tostarp 
digitālai saspiešanai), glabāšanai un 
nosūtīšanai, izmantojot vadus, radio, 
optiskās tehnoloģijas vai jebkurus citus 
elektromagnētiskos līdzekļus;

Pamatojums

Šī „elektronisko līdzekļu” definīcija ir no Direktīvas 2004/109/EK (Pārredzamības direktīva).
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Grozījums Nr. 20
2. PANTA E) APAKŠPUNKTS

(e) „pilnvara” ir akcionāra veikta fiziskas vai 
juridiskas personas pilnvarošana izmantot 
dažas vai visas šī akcionāra tiesības 
kopsapulcē viņa vārdā un viņa uzdevumā;

(e) „pilnvara” ir akcionāra veikta fiziskas vai 
juridiskas personas pilnvarošana akcionāra 
vārdā kopsapulcē izmantot dažas vai visas 
viņa tiesības;

Grozījums Nr. 21
2. PANTA F) APAKŠPUNKTS

(f) „vispārējs konts” ir vērtspapīru konts, 
kurā vērtspapīrus var turēt dažādu fizisku 
vai juridisku personu uzdevumā.

svītrots

Grozījums Nr. 22
2. PANTA FA) APAKŠPUNKTS (jauns)

(fa) „rakstiski” ir jebkurš tehnisks teksta 
formāts, kas nodrošina ziņojumā ietvertās 
informācijas pastāvīgu saglabāšanu;

Pamatojums

Termina „rakstiski” definīcija ir vajadzīga, jo dažās dalībvalstīs „rakstiski” ir ekvivalents 
„ar roku parakstīts”. Attiecībā uz šo direktīvu tas neatbilstoši tās mērķim nozīmētu, ka 
pilnvaru nevarētu izsniegt un paziņojumu, piemēram, sabiedrībai par šo izsniegšanu, kas 
jānoformē rakstiski, nevarētu nosūtīt, izmantojot drošu tīmekļa platformu vai faksu.

Grozījums Nr. 23
3. PANTS

Stingrākas valsts prasības Valsts stingrākas vai papildu prasības

Dalībvalstis var pakļaut emitentus, kuru 
juridiskā adrese ir to teritorijā, prasībām, 
kas ir stingrākas nekā šajā direktīvā 
noteiktās.

Dalībvalstis var noteikt stingrākas prasības 
nekā šajā direktīvā noteiktās vai papildu 
prasības, ja tas drīzāk nodrošina nekā 
ierobežo akcionāru tiesības.

Pamatojums

Ierosinātās direktīvas pamatā ir obligātās saskaņošanas pieeja, un tās mērķis ir sekmēt 
akcionāru tiesību izmantošanu. Šī mērķa labad var ieviest ne tikai stingrākas, bet arī valstu 
noteiktas papildu prasības. Jebkurām papildu prasībām jābūt tādām, lai akcionāri varētu 
labāk īstenot savas tiesības, nevis būtu vairāk ierobežoti.
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Grozījums Nr. 24
4. PANTS

Emitents nodrošina vienlīdzīgu attieksmi 
pret visiem akcionāriem, kuri ir tādā pašā 
situācijā attiecībā uz piedalīšanos un 
balsošanu tā kopsapulcēs.

Sabiedrības nodrošina vienlīdzīgu attieksmi 
pret viena veida akciju akcionāriem 
rezidentiem un nerezidentiem attiecībā uz 
piedalīšanos un balsošanu kopsapulcēs, 
neierobežojot jebkādas sankcijas vai citus 
pasākumus, ko var likumīgi piemērot pret 
akcionāru.

Grozījums Nr. 25
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Neierobežojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2004/25/EK 9. panta 
4. punktu, emitents izsūta jebkuru 
paziņojumu par kopsapulces sasaukšanu 
pēc pirmā pieprasījuma vismaz 30 
kalendārās dienas pirms sapulces.

1. Neierobežojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2004/25/EK1 9. panta 
4. punktu un 11. panta 4. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība 
nosūta uzaicinājumu uz pilnsapulci ne 
vēlāk kā divdesmit pirmajā dienā pirms 
sapulces dienas.

Dalībvalstīm nav jāpiemēro minimālais 
periods, kas minēts pirmajā šā punkta daļā, 
otrajam un turpmākajiem uzaicinājumiem, 
ko nosūta, lai nodrošinātu vajadzīgo 
kvorumu, ar noteikumu, ka ar pirmo šā 
punkta daļu ir saskaņā pirmais 
uzaicinājums un darba kārtībā netiek 
iekļauti jauni punkti, kā arī starp pēdējā 
uzaicinājuma un kopsapulces dienu ir 
vismaz 10 dienas.
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.

Grozījums Nr. 26
5. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Neierobežojot kompetentās 
dalībvalsts, kas definēta 1. panta 
1.a punktā, noteiktās papildu prasības 
attiecībā uz paziņošanu un publicēšanu, 
sabiedrība nosūta pirmajā punktā minēto 
uzaicinājumu tā, lai tam varētu ātri un 
nediskriminēti piekļūt. Dalībvalsts pieprasa 
sabiedrībai izmantot plašsaziņas līdzekļus, 
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kuriem var uzticēties, ka tie efektīvi izplatīs 
informāciju visā Kopienā. Dalībvalsts 
nevar piespiest izmantot tikai tos 
plašsaziņas līdzekļus, kuru juridiskā adrese 
ir tās teritorijā.
Ja sabiedrība no akcionāru reģistra spēj 
identificēt akcionāru vārdus un adreses, tā 
nosūta uzaicinājumus katram reģistrētajam 
akcionāram. Sabiedrības, kas akcionāriem 
dod iespēju reģistrēt viņu elektroniskā 
pasta adreses, var nosūtīt uzaicinājumus, 
izmantojot elektronisko pastu, tādējādi 
atbrīvojoties no pienākuma uzaicinājumu 
nosūtīt vēlreiz, izmantojot parasto pastu.
Abos gadījumos sabiedrība nedrīkst prasīt 
samaksu par iepriekš aprakstīto 
uzaicinājumu nosūtīšanu.

Grozījums Nr. 27
5. PANTA 2. PUNKTS

2. 1. punktā minētais paziņojums ietver
vismaz sekojošo:

2. 1. punktā minētajā uzaicinājumā vismaz:

(a) precīza norāde par sapulces vietu, laiku 
un darba kārtības projektu;

(a) precīzi norāda, kad un kur notiks 
kopsapulce un kāda ir paredzētā darba
kārtība;

(b) skaidrs un precīzs apraksts par 
procedūrām, kuras akcionāriem jāievēro, lai 
varētu piedalīties un balsot kopsapulcē, 
ieskaitot piemērojamo ieraksta datumu;

(b) iekļauj skaidru un precīzu aprakstu par 
procedūrām, kuras akcionāriem jāievēro, lai 
varētu piedalīties un balsot kopsapulcē;
iekļauj informāciju par:
(i) akcionāru tiesībām saskaņā ar 6. pantu 
— tādā mērā, cik tās var izmantot pēc 
uzaicinājuma nosūtīšanas,— un 9. pantu 
un laika ierobežojumiem šo tiesību 
īstenošanai; uzaicinājumā iekļauto 
informāciju var ierobežot, norādot tikai 
termiņus, kuros šīs tiesības var īstenot, ja ir 
atsauce uz sabiedrības tīmekļa vietni, kur ir 
atrodama detalizētāka informāciju par šīm 
tiesībām,
(ii) procedūru pilnvaroto balsošanai, it 
īpaši par izmantojamām veidlapām un 
līdzekļiem, kā sabiedrība pieņems 
elektroniskos paziņojumus par 
pilnvarojumiem, un
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(iii) attiecīgā gadījumā par procedūrām 
balsošanai pa pastu vai elektroniski;

(c) skaidrs un precīzs apraksts par 
pieejamajiem līdzekļiem, ar kuriem 
akcionāri var piedalīties kopsapulcē un 
balsot. Alternatīvi paziņojumā var norādīt, 
kur šādu informāciju var saņemt;

(c) attiecīgā gadījumā min ieraksta datumu, 
kas noteikts 7. panta 2. punktā, un 
paskaidro, ka tikai personas, kas ir 
akcionāri attiecīgajā datumā, ir tiesīgas 
piedalīties un balsot kopsapulcē;

(d) norāde, kur un kā var saņemt pilnu, 
nesaīsinātu lēmumu tekstu un dokumentus, 
kurus paredzēts iesniegt kopsapulcei 
apstiprināšanai;

(d) norāda, kur un kā var saņemt 3. punkta 
(c) un (ca) apakšpunktā minēto pilnu, 
nesaīsinātu lēmumu projekta tekstu un 
dokumentus;

(e) norāde par tīmekļa vietnes adresi, kur 
tiks izvietota 3. punktā minētā informācija.

(e) norāda tīmekļa vietnes adresi, kur būs 
pieejama 3. punktā minētā informācija.

Grozījums Nr. 28
5. PANTA 3. PUNKTS

3. 1. punktā paredzētajā termiņā emitenti 
izvieto savās tīmekļa vietnēs vismaz šādu
informāciju:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka laika posmā, 
kas ietver vismaz divdesmit vienu dienu 
pirms kopsapulces, ieskaitot kopsapulces 
dienu, sabiedrība savā tīmekļa vietnē
akcionāriem sniedz piekļuvi vismaz 
informācijai par:

(a) 1. punktā minētais paziņojums par 
sapulci;

(a) 1.a punktā minēto uzaicinājumu;

(b) kopējais akciju skaits un balsstiesības; (b) kopējo akciju skaitu un balsstiesībām
uzaicinājuma sūtīšanas dienā (tostarp 
atsevišķi par katra akciju veida skaitu, ja 
sabiedrības kapitāls ir sadalīts divos vai 
vairākos akciju veidos);

(c) 2. punkta (d) apakšpunktā minēto 
lēmumu teksti un dokumenti;

(c) dokumentiem, kas jāiesniedz kopsapulcē;

(ca) lēmumprojektu vai, ja tādu nav 
paredzēts pieņemt, piezīmi no sabiedrības 
kompetentās struktūras, kas noteikta 
piemērojamos tiesību aktos, par katru
kopsapulces darba kārtības jautājumu;
turklāt jebkurš lēmumprojekts, ko 
iesnieguši akcionāri, jāpievieno, tiklīdz tas 
iespējams pēc tam, kad sabiedrība ir tādu 
saņēmusi;
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(d) veidlapas, kas jāizmanto, lai nobalsotu 
pa pastu vai uz pilnvaras pamata.

(d) attiecīgā gadījumā veidlapām, kas 
jāizmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata 
vai pa pastu, ja vien šīs veidlapas netiek 
nosūtītas tieši katram akcionāram.

Alternatīvi (d) apakšpunktā paredzētajām
veidlapām tīmekļa vietnē norāda, kur un kā 
var saņemt veidlapas.

Ja (d) apakšpunktā paredzētās veidlapas
nevar ievietot Internetā tehnisku iemeslu 
dēļ, sabiedrība savā tīmekļa vietnē norāda, 
kā var saņemt veidlapas papīra formātā.
Šajā gadījumā sabiedrībai veidlapas jāsūta 
pa pastu un tām jābūt bezmaksas ikvienam 
akcionāram, kurš tās pieprasa.
Ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2004/25/EK1 9. panta 
4. punktu vai 11. panta 4. punktu 
uzaicinājums uz pilnsapulci tiek nosūtīts 
vēlāk nekā divdesmit pirmajā dienā pirms 
sapulces dienas, šajā punktā noteiktais 
termiņš tiek attiecīgi saīsināts.
1 OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.

Grozījums Nr. 29
6. PANTA 1. PUNKTS

1. Akcionāriem, rīkojoties individuāli vai 
kolektīvi, ir tiesības iekļaut jautājumus 
kopsapulču darba kārtībā un iesniegt 
lēmumprojektus apspriešanai kopsapulcēs.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka akcionāriem, 
rīkojoties individuāli vai kolektīvi,

(a) ir tiesības iekļaut jautājumus kopsapulces
darba kārtībā, ja ikvienam no iekļaujamiem 
jautājumiem ir pamatojums vai 
lēmumprojekts pieņemšanai sapulcē, un
(b) ir tiesības iesniegt lēmumprojektus
saistībā ar jautājumiem, kas iekļauti vai 
tiks iekļauti kopsapulces darba kārtībā.

Dalībvalstis var noteikt, ka (a) apakšpunktā 
minētās tiesības var izmantot tikai saistībā 
ar gadskārtējām kopsapulcēm tad, ja 
akcionāriem, rīkojoties individuāli vai 
kolektīvi, ir tiesības sasaukt vai pieprasīt 
sabiedrībai sasaukt kopsapulci, kas nav 
gadskārtējā kopsapulce, ar darba kārtību, 
kurā ir iekļauti vismaz visi šo akcionāru 
pieprasītie jautājumi.
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Dalībvalstis var noteikt, ka šādas tiesības 
izmanto rakstveidā (iesniedz, sūtot pa pastu 
vai elektroniski).

Grozījums Nr. 30
6. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja tiesības iekļaut jautājumus 
kopsapulču darba kārtībā un iesniegt 
lēmumprojektus apspriešanai kopsapulcēs
ir atkarīgas no nosacījuma, ka attiecīgais 
akcionārs vai akcionāri tur minimālu 
emitenta pamatkapitāla daļu, šī minimālā 
daļa nedrīkst pārsniegt 5 % no emitenta
pamatkapitāla vai nominālu vērtību EUR 10 
miljonus atkarībā no tā, kura no tām ir 
mazāka.

2. Ja kādas no 1. punktā minētajām
tiesībām ir atkarīgas no nosacījuma, ka 
attiecīgais akcionārs vai akcionāri tur 
minimālu sabiedrības daļu, šī minimālā daļa 
nedrīkst pārsniegt 2,5 % no pamatkapitāla.

Grozījums Nr. 31
6. PANTA 3. PUNKTS

3. 1. punktā minētās tiesības izmanto 
pietiekamu laiku pirms kopsapulces 
datuma, lai citi akcionāri varētu saņemt 
pārskatīto darba kārtību vai ierosinātos 
lēmumus vai piekļūt tiem pirms 
kopsapulces.

3. Katra dalībvalsts nosaka vienu datumu, 
detalizēti norādot dienu skaitu pirms 
kopsapulces vai uzaicinājuma nosūtīšanas, 
līdz kuram akcionāri var izmantot 
1. punkta (a) apakšpunktā noteiktās 
tiesības. Tādā pašā veidā katra dalībvalsts 
var noteikt datumu 1. punkta (b) 
apakšpunktā noteikto tiesību izmantošanai.

Grozījums Nr. 32
6. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, 
kad 1. punkta (a) apakšpunktā paredzēto 
tiesību izmantošana rada izmaiņas 
kopsapulces darba kartībā, kas jau ir 
paziņota akcionāriem, sabiedrība publicē 
pārskatīto darba kārtību pirms 
piemērojamā ieraksta datuma vai —
gadījumā, ja ieraksta datums nav 
piemērojams — pietiekamu laiku pirms 
kopsapulces datuma, lai citi akcionāri 
varētu izvēlēties pilnvaroto vai attiecīgā 
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gadījumā balsot pa pastu.

Grozījums Nr. 33
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Jebkura emitenta tiesības piedalīties un 
balsot kopsapulcē var padarīt atkarīgas no 
nosacījuma, ka fiziska vai juridiska 
persona atbilst attiecīgā emitenta akcionāra 
kritērijiem noteiktā datumā pirms attiecīgās 
kopsapulces.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka akcionāra 
tiesības piedalīties un balsot kopsapulcē, 
pamatojoties uz viņiem piederošām 
akcijām, tiek noteiktas atbilstoši īpašumā 
esošo akciju skaitam noteiktā datumā pirms 
attiecīgās kopsapulces („ieraksta datumā”).

Pierādījumu par atbilstību akcionāra 
kritērijiem var padarīt atkarīgu tikai no 
tādām prasībām, kas ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu akcionāru identifikāciju, un ja 
tās ir proporcionālas, lai nodrošinātu 
identifikāciju.

Dalībvalstīm nav jāpiemēro iepriekšējais 
apakšpunkts sabiedrībām, kuras no 
akcionāru reģistra spēj identificēt 
akcionāru vārdus un adreses kopsapulces 
dienā.

Grozījums Nr. 34
7. PANTA 3. PUNKTS

3. 2. punkta pirmajā apakšpunktā minēto 
datumu nosaka katra dalībvalsts to 
emitentu kopsapulcēm, kuru juridiskā 
adrese ir šajā dalībvalstī.

3. Katra dalībvalsts nodrošina, ka uz visiem 
uzņēmumiem attiecas viens ieraksta 
datums; tomēr dalībvalsts drīkst noteikt 
vienu ieraksta datumu sabiedrībām, kas ir 
izsniegušas uzrādītāja akcijas, un citu 
sabiedrībām, kas ir izsniegušas vārda 
akcijas, ar noteikumu, ka uz visām 
sabiedrībām, kuras ir izsniegušas abu veidu 
akcijas, attiecas viens ieraksta datums.

Tomēr šo datumu nedrīkst noteikt vēlāk kā 
30 kalendārās dienas pirms kopsapulces.

Ieraksta datums nedrīkst būt vēlāk kā 10
dienas pirms kopsapulces datuma, uz kuru 
attiecas ieraksts. Īstenojot šo punktu un 
5. panta 1. punktu, katra dalībvalsts 
nodrošina, ka no pēdējās pieļaujamās 
uzaicinājuma dienas līdz ieraksta dienai ir 
vismaz 10 dienas, neieskaitot šīs divas 
dienas.

Katra dalībvalsts paziņo tādā veidā noteikto 
datumu Komisijai, kura šos datumus 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
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Grozījums Nr. 35
7. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)

3.a Pierādījumu par atbilstību akcionāra 
kritērijiem var padarīt atkarīgu tikai no 
prasībām, kas ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu akcionāru identifikāciju, un 
tikai tādā apjomā, kas ir samērīgs ar 
sasniedzamo mērķi.

Grozījums Nr. 36
8. PANTA -1. PUNKTS (jauns)

Sabiedrības nodrošina vienlīdzīgu attieksmi 
kopsapulcēs gan pret akcionāriem, kuri ir 
fiziski klāt, gan arī pret tiem, kas piedalās, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus.

Grozījums Nr. 37
8. PANTA 1. PUNKTS

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt akcionāriem 
piedalīties kopsapulcē, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus.

Dalībvalstis ļauj sabiedrībām saviem
akcionāriem piedāvāt jebkādu piedalīšanās 
veidu kopsapulcē, izmantojot elektroniskos 
līdzekļus, it īpaši jebkādus vai visus no 
šādiem piedalīšanās veidiem:
(a) kopsapulces tiešraidi,
(b) divpusēju saziņu kopsapulces norises 
laikā, lai akcionāri varētu neklātienē 
uzrunāt kopsapulci,
(c) kārtību balsošanai pirms sapulces vai 
tās laikā, neieceļot pilnvaroto, kas ir klāt 
sapulces norises vietā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrības 
neizpauž balsojumu rezultātus ne 
sabiedrības vadībai, ne ārpus tās, kamēr 
nav notikusi balsošana kopsapulcē. Taču 
dalībvalstis var paredzēt, ka iepriekš drīkst 
izpaust informāciju par piedalīšanās līmeni 
balsojumā.
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Grozījums Nr. 38
8. PANTA 2. PUNKTS

Ir aizliegtas prasības un ierobežojumi, kas
darbojas vai darbotos kā šķērslis akcionāru 
dalībai kopsapulcē, izmantojot 
elektroniskos līdzekļus, izņemot gadījumu, 
ja tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu 
akcionāru identifikāciju un elektroniskās 
saziņas drošību, un ir proporcionāli, lai 
nodrošinātu identifikāciju.

Elektronisko līdzekļu izmantošanai, ar ko 
nodrošina akcionāru piedalīšanos 
kopsapulcē, drīkst noteikt tikai tādas 
prasības un ierobežojumus, kas ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu akcionāru 
identifikāciju un elektroniskās saziņas 
drošību, un tikai tādā apjomā, kas ir 
samērīgs ar sasniedzamajiem mērķiem.
Sabiedrības lemj par to, vai un kā izmantot 
šādus elektroniskos līdzekļus. 

Grozījums Nr. 39
9. PANTA 1. PUNKTS

1. Akcionāriem ir tiesības uzdot jautājumus 
mutiski kopsapulcē un/vai rakstiskā vai 
elektroniskā veidā pirms kopsapulces.

1. Katram akcionāram ir tiesības uzdot 
jautājumus par kopsapulces darba kārtības 
punktiem. Sabiedrības sniedz atbildes uz 
šādiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 40
9. PANTA 2. PUNKTS

2. Emitenti atbild uz jautājumiem, kurus 
viņiem uzdevuši akcionāri, ievērojot 
pasākumus, ko dalībvalstis var veikt vai 
atļaut veikt emitentiem, lai nodrošinātu 
kopsapulču labu kārtību un to sagatavošanu, 
kā arī konfidencialitātes un emitentu
uzņēmējdarbības interešu aizsardzību. 
Atbilde tiek uzskatīta par sniegtu, ja attiecīgā 
informācija ir pieejama emitenta tīmekļa 
vietnē „bieži uzdoto jautājumu” veidā.

2. Tiesības uzdot jautājumus un pienākums 
atbildēt, ievērojot pasākumus, ko 
dalībvalstis var veikt vai atļaut veikt 
sabiedrībām, lai nodrošinātu akcionāru 
identifikāciju, kopsapulču labu kārtību un to 
sagatavošanu, kā arī konfidencialitātes un 
sabiedrību uzņēmējdarbības interešu 
aizsardzību. Dalībvalstis var ļaut 
sabiedrībām sniegt kopīgu atbildi uz 
jautājumiem ar vienādu saturu.
Dalībvalstis var noteikt, ka atbilde tiek 
uzskatīta par sniegtu, ja attiecīgā informācija 
ir pieejama sabiedrības tīmekļa vietnē 
jautājumu un atbilžu formā un ja 
sabiedrība atbildē izskaidro, kur tieši 
attiecīgā informācija ir atrodama.

Grozījums Nr. 41
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9. PANTA 3. PUNKTS

3. Atbildes uz 1. punktā minētajiem 
akcionāru jautājumiem dara pieejamas 
visiem akcionāriem, izmantojot emitenta 
tīmekļa vietni.

svītrots

Pamatojums

3. punkts novestu pie izmaksu ziņā dārga pienākuma sagatavot apstiprinātus protokolus par 
visu kopsapulci. Atbilžu publicēšana varētu radīt laikietilpīgas un dārgas diskusijas un 
tiesvedību saistībā ar izteikumu pareizu interpretāciju un jautājumiem par to, vai atbildes ir 
bijušas pietiekami izsmeļošas. Tādēļ šis noteikums jāsvītro.

Grozījums Nr. 42
10. PANTA 1. PUNKTS

1. Katram akcionāram ir tiesības iecelt 
jebkuru citu fizisku vai juridisku personu par 
pilnvaras turētāju, lai apmeklētu kopsapulci 
un balsotu tajā viņa uzdevumā. Nedrīkst būt 
ierobežojumi attiecībā uz personu, kurai 
var piešķirt pilnvaru, izņemot prasību, lai 
persona būtu tiesībspējīga.

1. Katram akcionāram ir tiesības iecelt 
jebkuru citu fizisku vai juridisku personu par 
pilnvaroto, lai apmeklētu kopsapulci un 
balsotu tajā akcionāra vārdā. Pilnvarotajam 
ir tādas pašas tiesības balsot, uzstāties un 
uzdot jautājumus kopsapulcē, kādas būtu 
akcionāram.

Izņemot prasību, lai pilnvarotais būtu 
tiesībspējīgs, dalībvalstis atceļ visus 
noteikumus, kas nosaka stingrākas vai ļauj 
sabiedrībām noteikt stingrākas prasības 
personām, kuras ieceļ par pilnvarotajiem, 
neierobežojot šīs direktīvas noteikumus.

Tomēr dalībvalstis var ierobežot pilnvaras 
turētāju tiesības izmantot balsstiesības pēc 
saviem ieskatiem gadījumos, ja:
a) viņiem ir lietišķas, ģimeniskas vai citas 
attiecības ar emitentu;
b) viņi ir emitenta kontrolējošais akcionārs;
c) viņi ietilpst emitenta vai viena no tā 
kontrolējošo akcionāru vadībā.
Akcionārs drīkst iecelt tikai vienu personu 
rīkoties viņa labā kā pilnvaras turētājam 
attiecībā uz katru atsevišķu kopsapulci.
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Grozījums Nr. 43
10. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

1.a Dalībvalstis drīkst ierobežot pilnvarotā 
iecelšanu uz vienu sapulci vai uz vairākām 
sapulcēm noteiktā laika periodā.
Neierobežojot 13. panta 5. punktu, 
dalībvalstis drīkst ierobežot personu skaitu, 
kādu akcionārs var iecelt par akciju 
turētājiem saistībā ar noteiktu kopsapulci. 
Šāds ierobežojums tomēr pieļauj vienu 
pilnvaroto uz katra vērtspapīru konta 
akcijām.

Grozījums Nr. 44
10. PANTA 1.B PUNKTS (jauns)

1.b Neskaitot ierobežojumus, kas ir skaidri 
atļauti iepriekšējā punktā, dalībvalstis 
nedrīkst ierobežot vai ļaut sabiedrībām 
ierobežot akcionāru tiesību īstenošanu ar 
pilnvarotā starpniecību, izņemot gadījumu, 
kad jārisina interešu konflikti starp 
pilnvaroto un akcionāru, kura interesēs 
pilnvarotajam jārīkojas, un, to darot, 
dalībvalstis drīkst noteikt vienīgi šādas 
prasības:
(a) dalībvalstis drīkst paredzēt prasību, ka 
pilnvarotais atklāj noteiktus faktus, kas 
varētu attiekties uz akcionāriem, lai
novērtētu jebkādu iespējamību, ka 
pilnvarotais varētu rīkoties kāda cita nevis 
akcionāra interesēs,
(b) dalībvalstis drīkst ierobežot vai atcelt 
akcionāru tiesību īstenošanu, ko veic 
pilnvarotie bez konkrētiem balsošanas 
norādījumiem katram lēmumprojektam, 
par kuru pilnvarotajam jābalso akcionāra 
vārdā,
(c) dalībvalstis drīkst ierobežot vai aizliegt 
nodot pilnvaru citai personai, bet tas 
neattur pilnvaroto, kas ir juridiska persona, 
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īstenot pilnvaras, ko tam nodevis jebkurš 
sabiedrības administrācijas vai pārvaldes 
struktūras loceklis vai jebkurš tās 
darbinieks. Tomēr, ja šādu nodošanu ir 
apstiprinājis ieceļošais akcionārs, 
dalībvalstis neaizliedz pilnvaru turētājam 
nodot pilnvaru kādai citai fiziskai vai 
juridiskai personai.
Interešu konflikts šī punkta nozīmē var 
rasties it īpaši tad, ja pilnvarotais ir:
(i) kontrolpaketes turētājs sabiedrībā vai 
citā juridiskā personā,
(ii) administratīvās, pārvaldes vai 
pārraudzības struktūras loceklis vai 
sabiedrības darbinieks, vai auditors, vai 
kontrolpaketes turētāja vai kontrolētas 
vienības, kas minēta (i) apakšpunktā, 
loceklis,
(iii) ģimenes attiecībās ar (ii) apakšpunktā 
minētu fizisko personu.

Grozījums Nr. 45
10. PANTA 1.C PUNKTS (jauns)

1.c Pilnvarotais balso saskaņā ar 
pilnvarojošā akcionāra sniegtajiem 
balsošanas norādījumiem.
Dalībvalstis pilnvarotajiem prasa uzglabāt 
šādus balsošanas norādījumus vismaz 
noteiktu minimālo laikposmu un pēc 
pieprasījuma apliecināt, ka balsošanas 
norādījumi ir ievēroti.
Neierobežojot nekādus valstu noteikumus, 
kas ļauj apstrīdēt balsošanas rezultātus vai 
pilnvaroto balsojumu, pamatojoties uz to, 
ka nav izpildīti ieceļošā akcionāra 
norādījumi, pilnvarotā balsojumi netiek 
anulēti tādēļ, ka tie neatspoguļo ieceļošā 
akcionāra norādījumus. 

Grozījums Nr. 46
10. PANTA 2. PUNKTS

2. Persona, kas rīkojas kā pilnvaras turētājs, 
var turēt pilnvaru no vairāk kā viena 

2. Persona, kas rīkojas kā pilnvarotais, var 
turēt pilnvaru no vairāk kā viena akcionāra 
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akcionāra bez ierobežojuma attiecībā uz tādā 
veidā pārstāvēto akcionāru skaitu. Ja 
pilnvaras turētājs tur pilnvaru no 
vairākiem akcionāriem, viņš drīkst 
vienlaicīgi balsot par un pret kādu lēmumu 
un/vai atturēties no balsošanas par šādu 
lēmumu saskaņā ar to akcionāru 
balsošanas norādījumiem, kurus pilnvaras 
turētājs pārstāv.

bez ierobežojuma attiecībā uz tādā veidā 
pārstāvēto akcionāru skaitu. Ja pilnvarotā 
rīcībā ir pilnvaras no vairākiem 
akcionāriem, piemērojamiem tiesību aktiem
jāļauj viņam balsot atšķirīgi atbilstoši katra 
akcionāra norādījumiem.

Grozījums Nr. 47
10. PANTA 3. PUNKTS

3. Pilnvaras turētājam ir tādas pašas 
tiesības izteikties un uzdot jautājumus 
kopsapulcēs, kādas būtu akcionāram, kuru 
tas pārstāv, ja vien akcionārs nav norādījis 
citādi.

3. Sabiedrībām netiek prasīts pārbaudīt, vai 
pilnvarotie kopsapulcē balso saskaņā ar 
balsošanas norādījumiem.

Grozījums Nr. 48
11. PANTS

Pilnvaras turētāju iecelšana Pilnvaroto iecelšana un paziņošana par 
iecelšanu

1. Dalībvalstis ļauj akcionāriem iecelt 
pilnvaroto elektroniski. Turklāt dalībvalstis 
ļauj sabiedrībām pieņemt elektronisku 
paziņojumu par iecelšanu un nodrošina, ka 
ikviena sabiedrība saviem akcionāriem 
piedāvā vismaz vienu efektīvu elektroniskas 
paziņošanas veidu.

1. Pilnvaras turētāja iecelšanu un akcionāra 
balsošanas norādījumu izdošanu pilnvaras 
turētājam nedrīkst pakļaut formālām 
prasībām, izņemot tādas prasības, kas var
būt noteikti nepieciešamas akcionāra un 
pilnvaras turētāja identifikācijai.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotos 
ieceļ un par iecelšanu paziņo sabiedrībai 
tikai rakstveidā. Bez šīs formālās 
pamatprasības pilnvarotā iecelšanu, 
sabiedrības informēšanu par iecelšanu un 
attiecīgā gadījumā akcionāra balsošanas 
norādījumus pilnvarotajam drīkst pakļaut 
tikai tādām formālām prasībām, kas ir 
nepieciešamas, lai nodrošinātu akcionāra un 
pilnvarotā identifikāciju vai nodrošinātu 
iespēju pārbaudīt balsošanas norādījumu 
saturu, un tikai tādā apjomā, kas ir 
samērīgs ar sasniedzamajiem mērķiem.
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2. Pilnvaras turētājus drīkst iecelt, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, atbilstoši 
tādām prasībām, izņemot elektroniskā 
paraksta prasības, kas var būt noteikti 
nepieciešamas iecēlēja autentiskuma 
noteikšanai un pilnvaras turētāja 
identifikācijai.
3. Dalībvalstu noteiktām prasībām saskaņā 
ar 1. un 2. punktu jābūt proporcionālām to 
mērķiem.

3. Šī panta noteikumi pēc analoģijas 
attiecas arī uz pilnvaras turētāja 
atsaukšanu.

Grozījums Nr. 49
12. PANTA VIRSRAKSTS UN 1. PUNKTS

Balsošana prombūtnē Balsošana pa pastu
1. Jebkuram biržas sarakstā iekļautas 
sabiedrības akcionāram jābūt iespējai
balsot pa pastu pirms kopsapulces atbilstoši 
tādām prasībām, kas var būt nepieciešamas, 
lai nodrošinātu akcionāru identifikāciju, un 
ir proporcionālas šim mērķim.

1. Dalībvalstis ļauj sabiedrībām piedāvāt 
saviem akcionāriem iespēju balsot pa pastu 
pirms kopsapulces. Sabiedrības lemj par to, 
vai un kā īstenot balsošanu pa pastu.
Balsošanu pa pastu var pakļaut tikai tādām
prasībām un ierobežojumiem, kas ir
nepieciešami, lai nodrošinātu akcionāru 
identifikāciju, un tikai tādā apmērā, kas ir 
samērīgs ar sasniedzamo mērķi.

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrības 
neizpauž balsojumu rezultātus ne 
sabiedrības valdei, ne ārpus tās, kamēr nav 
notikusi balsošana kopsapulcē. Taču 
dalībvalstis var iepriekš informēt par 
piedalīšanās līmeni balsojumā. 

Grozījums Nr. 50
13. PANTS

Balsošana atbilstoši norādījumiem Noteiktu šķēršļu novēršana efektīvai 
balsstiesību īstenošanai
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā 
ar to tiesību aktiem drīkst turēt vērtspapīrus 
uzņēmējdarbības gaitā uz citas fiziskas vai 
juridiskas personas rēķina, drīkst turēt šos 
vērtspapīrus personiskos vai vispārējos 
kontos.

1. Šo pantu piemēro, ja fiziska vai juridiska 
persona, ko piemērojamie tiesību akti atzīst 
par akcionāru, rīkojas kādas citas fiziskas 
vai juridiskas personas vārdā („klients”). 
Pārvaldības sabiedrības, kuru parastā 
nodarbošanās ir kolektīvo ieguldījumu 
shēmu pārvaldība, tiek uzskatītas par 
klientiem šī panta nolūkos, ja tiem ir 
akcijas un tie rīkojas šādu kolektīvo 
ieguldījumu shēmu vārdā.

2. Ja akcijas tur vispārējos kontos, nedrīkst 
pieprasīt tās īslaicīgi reģistrēt personiskos 
kontos, lai varētu izmantot šīm akcijām 
piešķirtās balsstiesības kopsapulcē.

2. Ja piemērojamie tiesību akti nosaka 
publiskošanas prasības kā priekšnoteikumu 
akcionāra balsstiesību īstenošanai, kā 
minēts 1. punktā, šādas prasības attiecas 
tikai uz sabiedrībai nododamu sarakstu ar 
katra klienta identitāti un akciju skaitu, 
pamatojoties uz kuru tiek balsots.

3. 1. punktā minētās personas nedrīkst 
atturēt no tām akcijām piešķirto balsu 
nodošanas, kuras viņas tur uz citas fiziskas 
vai juridiskas personas rēķina, ja šī cita 
fiziskā vai juridiskā persona viņām ir 
devusi norādījumus tā rīkoties. 1. punktā 
minētā fiziskā vai juridiskā persona glabā 
norādījumus vismaz vienu gadu.

3. Ja piemērojamie tiesību akti nosaka 
formālas prasības attiecībā uz 1. punktā 
minēto personas pilnvarošanu balsstiesību 
izmantošanai vai attiecībā uz balsošanas 
norādījumiem, šādas formālās prasības 
attiecas tikai uz nepieciešamo klienta 
identitātes noteikšanā vai iespējamību 
pārbaudīt balsošanas norādījumu saturu 
un ir samērīgas ar sasniedzamajiem 
mērķiem.

4. Ja 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā 
persona tur tā paša emitenta akcijas 
vispārējā kontā, tā drīkst nodot dažām 
akcijām piešķirtās balsis atšķirīgi no citām 
akcijām piešķirtajām balsīm.

4. Šā panta 1. punktā minētais akcionārs 
drīkst nodot dažām akcijām piešķirtās 
balsis atšķirīgi no citām akcijām 
piešķirtajām balsīm.

5. Atkāpjoties no 10. panta 1. punkta trešās 
daļas, 1. punktā minētajai fiziskai vai 
juridiskai personai, kas tur vērtspapīrus 
vispārējā kontā, ir tiesības izdot pilnvaru 
jebkurai personai, kuras uzdevumā tā tur 
akcijas šajā kontā, vai jebkurai šīs personas 
norādītai trešai personai.

5. Ja saskaņā ar 10. panta 1.a punktu 
piemērojamie tiesību akti ierobežo to 
personu skaitu, kurus akcionārs var iecelt 
par pilnvarotajiem, šāds ierobežojums 
nedrīkst liegt 1. punktā minētajam 
akcionāram izsniegt pilnvaru ikvienam 
savam klientam vai jebkurai klienta 
pilnvarotai trešai personai.

Grozījums Nr. 51
13.A PANTA VIRSRAKSTS (jauns)
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13.a pants
Balsstiesību izmantošana ar starpniekiem

Pamatojums

Jaunais 13.a pants attiecas uz starpniekiem un ir jāaplūko kā papildinājums 10. pantam. 
Akcionāri visbiežāk tur savas akcijas, izmantojot dažādās jurisdikcijās esošas starpnieku 
ķēdes. Lai nepieļautu starpniekiem, kas nav juridiskie akcionāri, darboties pašu interesēs, ir 
skaidri jānosaka, ka viņi balsstiesības izmanto tikai gadījumos, kad viņiem ir attiecīgas 
pilnvaras šādai rīcībai. 

Grozījums Nr. 52
13.A PANTA 1. PUNKTS (jauns)

1. Šis pants attiecas uz fizisku vai juridisku 
personu, kurai kā daļa no pastāvīgas 
nodarbošanās uzņēmējdarbības veidā 
atļauts uzturēt vērtspapīru kontus citu 
fizisku un juridisku personu vārdā un kura 
nav akcionārs 13. panta 1. punkta nozīmē 
(„starpnieks”).

Pamatojums

Starpnieka definīcija ir šī panta saturs.

Grozījums Nr. 53
13.A PANTA 2. PUNKTS (jauns)

2. Starpnieki balsstiesības izmanto vienīgi 
uz vispārēja starp klientu un starpnieku 
nodibināta līgumiska pamata vai arī 
saskaņā ar konkrētiem klienta 
norādījumiem par balsošanu attiecīgā 
gadījumā.

Pamatojums

Akcionāri parasti tur savas akcijas, izmantojot starpnieku ķēdes dažādās jurisdikcijās. Lai 
starpnieki, kas nav juridiskie akcionāri, nedarbotos pašu interesēs, ir skaidri jānosaka, ka 
viņi izmanto balsstiesības tikai tad, ja viņiem ir attiecīgas pilnvaras šādai rīcībai.

Grozījums Nr. 54
13.A PANTA 3. PUNKTS (jauns)
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3. Starpnieki vai nu nodod akcijām 
piešķirtās balsis saskaņā ar klienta 
norādījumiem, vai nodod klienta 
norādījumus citam starpniekam, kas ir 
akciju turētājs.

Pamatojums

Šis pants uzliek par pienākumu starpniekam vai nu nodot balsis (ja viņš ir pēdējais starpnieku 
ķēdes loceklis), vai arī nodot norādījumus nākamajam starpniekam ķēdē.

Grozījums Nr. 55
13.A PANTA 4. PUNKTS (jauns)

4. Dalībvalstis var pieprasīt starpniekiem 
uzglabāt norādījumus noteiktu minimālo 
laikposmu un pēc pieprasījuma apliecināt, 
ka balsošanas norādījumi ir ievēroti.

Pamatojums

Dalībvalstis var izvērtēt situācijas, kad starpnieks nav balsojis saskaņā ar dotajiem 
norādījumiem. Tādēļ dalībvalstis var pieprasīt pilnvaras turētājam glabāt norādījumus un 
pēc pieprasījuma apstiprināt, ka balsošanas norādījumi ir ievēroti.

Grozījums Nr. 56
14. PANTS

14. pants svītrots
Balsu skaitīšana

Balsu skaitīšanas nolūkā ņem vērā visas 
balsis, kas nodotas attiecībā uz kādu 
lēmumu, kurš iesniegts kopsapulcei 
apstiprināšanai.

Pamatojums

Direktīvas 15. pants aplūko jautājumus par informāciju pēc kopsapulces un jo īpaši par 
balsošanas rezultātu publicēšanu. Tajā ir skaidri noteikts, kuri skaitļi jāatklāj. Tādēļ 14. pants 
par balsu skaitīšanu nav nepieciešams. 

Grozījums Nr. 57
15. PANTS

Informācija pēc kopsapulces Balsošanas rezultāti
1. Laika periodā, kas nedrīkst pārsniegt 15 
kalendārās dienas pēc kopsapulces, 

1. Balsošanas rezultāti tiek saskaitīti. Taču 
dalībvalstis var ļaut sabiedrībām noteikt, 
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emitents publicē savā tīmekļa vietnē 
balsošanas rezultātus par katru 
apspriešanai kopsapulcē iesniegto lēmumu.

ka, ja neviens akcionārs nepieprasa pilnu 
atskaiti par balsošanu, ir pietiekami 
balsošanas rezultātus noteikt tikai tādā 
mērā, lai pārliecinātos, vai par attiecīgo 
lēmumprojektu ir nobalsojis 
nepieciešamais vairākums.
Ja balsošana notiek aptaujas veidā, 
sabiedrības katram lēmumam nosaka 
vismaz akciju skaitu, par kurām likumīgi 
nodotas balsis, šo akciju pārstāvēto 
pamatkapitāla daļu, kopējo derīgo nodoto 
balsu skaitu, kā arī balsu skaitu 
procentuālās attiecībās par un pret katru 
lēmumu un atbilstošos gadījumos 
atturējušos skaitu, pilnvaroto balsu skaitu 
un iepriekš nodoto balsu skaitu. 

2. Balsošanas rezultātos par katru lēmumu 
ietver vismaz akciju skaitu, attiecībā uz 
kuru ir notikusi balsošana, un balsu 
procentuālās attiecības par un pret katru 
lēmumu.

2. Laika periodā, ko nosaka valstu tiesību 
akti un kas nedrīkst pārsniegt 15 
kalendārās dienas pēc kopsapulces, 
sabiedrība savā tīmekļa vietnē publicē 
pilnos balsošanas rezultātus, kas iegūti 
saskaņā ar 1. punktu.
3. Šis pants neierobežo nekādas dalībvalstu 
pieņemtās vai potenciālās tiesību normas 
attiecībā uz formālajām prasībām lēmumu 
pieņemšanai vai iespējamību tiesiski 
apstrīdēt balsošanas rezultātus.

Grozījums Nr. 58
16. PANTA 1. PUNKTS

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 
[2007. gada 31. decembrim]. Tās 
nekavējoties paziņo Komisijai šo noteikumu 
tekstu, kā arī šo noteikumu un šīs direktīvas 
korelāciju tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 
[…]¹. Tās nekavējoties paziņo Komisijai šo 
noteikumu tekstu, kā arī šo noteikumu un šīs 
direktīvas korelāciju tabulu.

Dalībvalstis ziņo Komisijai par 5. panta 
1. punktā, 6. panta 3. punktā un 7. panta 
3. punktā noteiktajiem laika 
ierobežojumiem un par jebkurām 
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turpmākajām to izmaiņām un Komisija šo 
informāciju publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, 
tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu 
atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. 
Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas 
atsauces.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, 
tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu 
atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. 
Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas 
atsauces.
¹ 18 mēnešu laikā kopš šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

Pamatojums

Vēl pagaidām nav paredzams, kad direktīva tiks pieņemta un stāsies spēkā. Tādēļ nebūtu 
pareizi konkrētu datumu noteikt jau tagad.

Grozījums Nr. 59
16.A PANTS (jauns)

16.a pants
Kompensācija par akcionāra tiesību 

pārkāpšanu
1. Lai nodrošinātu tiesības, ko akcionāriem 
piešķir šī direktīva, dalībvalstis ievieš 
efektīvas, pārredzamas, vienkāršas un 
pieņemamas procedūras, lai nodrošinātu, 
ka valde un uzraudzības padome pilnībā 
ievēro akcionāru tiesības.
2. Dalībvalstis ievieš attiecīgas efektīvas, 
samērīgas un preventīvas sankcijas, ko 
piemēro akcionāru tiesību pārkāpšanas 
gadījumā. Lai nepieļautu akcionāru 
ļaunprātīgu rīcību, dalībvalstis var ieviest 
ierobežojumus pieejai tiesiskās aizsardzības 
mehānismam, ja šādi ierobežojumi 
nemazina mehānismu preventīvo efektu.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka pieeja 
tiesiskās aizsardzības mehānismam un tā 
izmantošana ļauj ievērot nediskriminācijas 
principu.

Pamatojums

Noteikumi, kas uzliek par pienākumu dalībvalstīm ieviest attiecīgus regulatīvos mehānismus, 
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lai ļautu akcionāriem izmantot savas tiesības, ir svarīgs tiesiskuma elements. Tas ir saskaņā 
ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) uzņēmumu vadības 
principiem.

Grozījums Nr. 60
17. PANTS

17. pants svītrots
Grozījumi

No 16. panta 1. punktā noteiktā datuma 
Direktīvas 2004/109/EK 17. pantā izdara 
šādus grozījumus.
1. 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2. Emitents nodrošina, ka visi līdzekļi un 
informācija, kas ir nepieciešama, lai dotu 
iespēju akcionāriem izmantot savas 
tiesības, ir pieejama izcelsmes dalībvalstī 
un ka tiek saglabāta datu integritāte. Jo 
īpaši
(i) emitents nozīmē par savu pilnvarnieku 
finanšu iestādi, ar kuras palīdzību 
akcionāri var izmantot savas finansiālās 
tiesības, un
(ii) viņš publicē paziņojumus vai izplata 
apkārtrakstus, kas attiecas uz dividenžu 
piešķiršanu un izmaksu un jaunu akciju 
emisiju, tostarp informāciju par jebkuriem 
iedalīšanas, parakstīšanās, atcelšanas vai 
konvertēšanas pasākumiem.”
2. 4. punktā vārdus „2. punkta c) 
apakšpunktā” aizstāj ar „2. punkta (i) 
daļā”.
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dalībvalstī un kuru akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū, un par 
grozījumiem Direktīvā 2004/109/EK
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