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Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 46
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Akcininkai, kurių akcijoms priskirtos 
balsavimo teisės, turėtų galėti pasinaudoti 
šiomis teisėmis, atsižvelgiant į tai, kad jas 
atspindi kaina, kurią reikia sumokėti 
įsigyjant akcijų. Be to, veiksminga
akcininkų priežiūra – būtina patikimo 
įmonių valdymo sąlyga ir todėl šią priežiūrą 
reikėtų palengvinti ir skatinti. Todėl reikia 
priimti priemones, kad būtų suderinti 
valstybių narių įstatymai. Reikėtų pašalinti 
kliūtis, kurios neleidžia akcininkams 
balsuoti, pvz., pasinaudoti balsavimo 

(3) Įmonės savininkai, akcininkai, kurių 
akcijoms priskirtos balsavimo teisės, ir 
akcininkai, kurių akcijoms nepriskirtos 
balsavimo teisės, turėtų galėti pasinaudoti 
visomis teisėmis, kurios priskiriamos jų 
akcijų klasei. Veiksminga akcininkų 
priežiūra – būtina patikimo įmonių valdymo 
sąlyga ir todėl šią priežiūrą reikėtų 
palengvinti ir skatinti. Todėl reikia priimti 
priemones, kad būtų suderinti valstybių 
narių įstatymai. Reikėtų pašalinti kliūtis, 
kurios neleidžia akcininkams balsuoti, pvz., 
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teisėmis, jeigu akcininkas sustabdo akcijas. 
Tačiau šia direktyva nedaromas poveikis 
esamiems Bendrijos teisės aktams dėl 
kolektyvinio investavimo įmonių išleistų 
investicinių vienetų arba dėl investicinių 
vienetų, kuriuos įsigijo arba kuriais 
disponuoja tokios įmonės.

pasinaudoti balsavimo teisėmis, jeigu 
akcininkas sustabdo akcijas. Tačiau šia 
direktyva nedaromas poveikis esamiems 
Bendrijos teisės aktams dėl kolektyvinio 
investavimo įmonių išleistų investicinių 
vienetų arba dėl investicinių vienetų, kuriuos 
įsigijo arba kuriais disponuoja tokios 
įmonės.

Or. en

Pagrindimas

Akcininkai turi prisiimti savo investicijų ekonominę riziką. Todėl jie turi galėti pasinaudoti 
visomis teisėmis, kurios priskiriamos jų akcijų klasei. Ši direktyva taikoma ne tik toms 
akcijoms, kurioms priskirtos balsavimo teisės, bet ir visų rūšių akcijoms, nes ji reglamentuoja 
ne tik balsavimo teises, bet pvz., ir teisę įtraukti klausimus į darbotvarkę, teikti nutarimus ir 
t. t.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 47
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(3) Akcininkai, kurių akcijoms priskirtos 
balsavimo teisės, turėtų galėti pasinaudoti 
šiomis teisėmis, atsižvelgiant į tai, kad jas 
atspindi kaina, kurią reikia sumokėti 
įsigyjant akcijų. Be to, veiksminga 
akcininkų priežiūra – būtina patikimo 
įmonių valdymo sąlyga ir todėl šią priežiūrą 
reikėtų palengvinti ir skatinti. Todėl reikia 
priimti priemones, kad būtų suderinti 
valstybių narių įstatymai. Reikėtų pašalinti 
kliūtis, kurios neleidžia akcininkams 
balsuoti, pvz., pasinaudoti balsavimo 
teisėmis, jeigu akcininkas sustabdo akcijas.
Tačiau šia direktyva nedaromas poveikis 
esamiems Bendrijos teisės aktams dėl 
kolektyvinio investavimo įmonių išleistų 
investicinių vienetų arba dėl investicinių 
vienetų, kuriuos įsigijo arba kuriais 
disponuoja tokios įmonės.

(3) Akcininkai, kaip įmonės savininkai, 
turėtų galėti naudotis visomis teisėmis, 
kurias suteikia jų turimos akcijos, o tais 
atvejais, kai jie negalėjo išvengti šių teisių 
perleidimo samdomam ar įgaliojimus 
turinčiam tarpininkui, jie turi galėti 
kontroliuoti šių teisių vykdymą. Veiksminga 
akcininkų priežiūra – būtina patikimo 
įmonių valdymo sąlyga ir todėl šią priežiūrą 
reikėtų palengvinti ir skatinti. Todėl reikia 
priimti priemones, kad būtų suderinti 
valstybių narių įstatymai. Reikėtų pašalinti 
kliūtis, kurios neleidžia akcininkams 
balsuoti, pvz., pasinaudoti balsavimo 
teisėmis, jeigu akcininkas sustabdo akcijas.
Tačiau šia direktyva nedaromas poveikis 
esamiems Bendrijos teisės aktams dėl 
kolektyvinio investavimo įmonių išleistų 
investicinių vienetų arba dėl investicinių 
vienetų, kuriuos įsigijo arba kuriais 
disponuoja tokios įmonės. Todėl taip pat 
valstybėms narėms būtina išsaugoti 
galimybę proporcingai reglamentuoti 
juridinių asmenų vykdomą įgaliojimų 
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kaupimą, riboti įgaliojimų galiojimo 
terminą ir uždrausti juos naudoti tais 
atvejais, kai jie nėra pasirašyti ir kai juose 
nėra akcininko, kuris patiria finansinę 
investicijų riziką, nurodymų.

Or. fr

Pagrindimas

Akcininkai patiria ekonominę savo investicijų riziką. Taip pat jie turi turėti galimybę naudotis 
visomis teisėmis, kurias suteikia jų turimos akcijos.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 48
5A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(5a) Įmonės metinis visuotinis susirinkimas 
– tai svarbiausia galimybė direktorių 
tarybai kiekvienais metais atsiskaityti 
akcininkams už savo veiklos rezultatus 
tvarkant įmonės reikalus. Tai turėtų 
atspindėti pats susirinkimo pobūdis ir eiga, 
suteikiant akcininkams progą užduoti su 
įmonės valdymu susijusius klausimus.
Tokios galimybės neturėtų būti kituose 
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, 
kuriuos įmonės organizuoja, kai reikia 
gauti būtiną akcininkų sutikimą dėl 
konkrečių sandorių aspektų arba 
finansavimo panaudojimo, ir per kuriuos 
išsamiau nagrinėti akcininkams rūpimus 
klausimus vargu, ar būtų priimtina. Nuo 
vieno metinio visuotinio susirinkimo iki 
kito akcininkų mažuma turi turėti galimybę 
sušaukti visuotinį susirinkimą, kai 
manoma, kad tokie rūpimi klausimai teikia 
tam pagrindą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti svarbų įmonės metinių visuotinių susirinkimų ir kitų visuotinių (neeilinių) 
susirinkimų skirtumą ir skirtingus šių dviejų susirinkimų rūšių tikslus.
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 49
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Akcininkai, neatsižvelgiant į jų 
gyvenamąją vietą, turėtų galėti pagrįstai 
balsuoti akcininkų susirinkimo metu arba iki 
jo. Visi akcininkai turėtų turėti pakankamai 
laiko apsvarstyti dokumentus, kuriuos 
ketinama teikti visuotiniame akcininkų 
susirinkime, ir nuspręsti, kaip jie balsuos 
savo akcijomis. Šiuo tikslu turėtų būti 
pateiktas pakankamas pranešimas apie 
visuotinį akcininkų susirinkimą, o 
akcininkams turėtų būti laiku pateikta išsami
informacija, kurią ketinama teikti tvirtinti 
visuotiniame akcininkų susirinkime. Iš 
esmės akcininkams taip pat turėtų būti 
suteikta galimybė įtraukti klausimus į 
susirinkimo darbotvarkę, teikti nutarimus ir 
užduoti su darbotvarke susijusius klausimus. 
Reikėtų išnagrinėti šiuolaikinių technologijų 
siūlomas galimybes greitai gauti informaciją 
apie balsavimo rezultatus po visuotinio 
akcininkų susirinkimo.

(6) Akcininkai, neatsižvelgiant į jų 
gyvenamąją vietą, turėtų galėti pagrįstai 
balsuoti akcininkų susirinkimo metu arba iki 
jo. Visi akcininkai turėtų turėti pakankamai 
laiko apsvarstyti dokumentus, kuriuos 
ketinama teikti visuotiniame akcininkų 
susirinkime, ir nuspręsti, kaip jie balsuos 
savo akcijomis. Šiuo tikslu turėtų būti 
pateiktas pakankamas pranešimas apie 
visuotinį akcininkų susirinkimą, o 
akcininkams turėtų būti laiku pateikta išsami 
informacija, kurią ketinama teikti tvirtinti 
visuotiniame akcininkų susirinkime. Iš 
esmės akcininkams taip pat turėtų būti 
suteikta galimybė įtraukti klausimus į 
susirinkimo darbotvarkę, teikti nutarimus ir 
užduoti su darbotvarke susijusius klausimus. 
Tai turi būti atliekama nepažeidžiant 
taisyklių dėl neteisėtos ir šmeižikiškos 
medžiagos ir dėl įmonės teisės atsisakyti 
tokią informaciją platinti. Atsakydamos į 
akcininkų klausimus įmonės privalo 
laikytis visų teisinių ir reglamentuose 
nurodytų apribojimų. Reikėtų išnagrinėti 
šiuolaikinių technologijų siūlomas 
galimybes greitai gauti informaciją apie 
balsavimo rezultatus po visuotinio akcininkų 
susirinkimo.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties, dėl kurios ši direktyva turėtų daryti įtaką įmonės teisei atsisakyti 
platinti neteisėtą ar šmeižikišką informaciją.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 50
6A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(6a) Geram įmonės valdymui būtinas 
sklandus ir veiksmingas balsavimo pagal 
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įgaliojimą procesas. Todėl būtina 
panaikinti visus esamus apribojimus ir 
kliūtis, dėl kurių balsavimas pagal 
įgaliojimą yra per sudėtingas ir per 
brangus. Geram įmonės valdymui taip pat 
būtinos garantijos, kad balsavimu pagal 
įgaliojimą nebus piktnaudžiaujama. Todėl 
įgaliojimo turėtojui turi būti privaloma 
laikytis visų galimų akcininko nurodymų. 
Be to, priemones, skirtas išvengti galimo 
piktnaudžiavimo, gali sudaryti valstybių 
narių patvirtinta tvarka, kuria siekiama 
apibrėžti asmenų, užsiimančių įgaliojimų 
vykdymu arba turinčių leistiną įgaliojimų 
kiekį viršijantį įgaliojimų skaičių, veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Patartina perimti pirmininkaujančios valstybės paskutiniame kompromisiniame pasiūlyme 
pasiūlytą papildomą konstatuojamąją dalį. Iš tikrųjų valstybės narės, siekdamos užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui, turi galėti patvirtinti priemones, reglamentuojančias asmenų, užsiimančių 
įgaliojimų vykdymu, veikla.

Tačiau paskutinis šio kompromisinio pasiūlymo sakinys yra nelabai aiškus ir neinformatyvus. 
Valstybės narės turi turėti galimybę patvirtinti atitinkamas taisykles arba sankcijas.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 51
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Akcininkams turėtų būti leista pasirinkti 
paprastas balsavimo priemones, 
nedalyvaujant akcininkų susirinkime.
Neturėtų kilti kliūčių balsuoti, kai 
asmeniškai nedalyvaujama visuotiniame 
akcininkų susirinkime, išskyrus atvejus, kai 
būtina patikrinti tapatybę ir ryšio priemonių 
saugumą. Reikėtų pašalinti esamus 
apribojimus ir administracinius suvaržymus, 
kurie apsunkina balsavimą per atstumą arba 
pagal įgaliojimą ir dėl kurių šios priemonės 
brangiai kainuoja.

(7) Akcininkams turėtų būti leista pasirinkti 
paprastas balsavimo priemones, 
nedalyvaujant akcininkų susirinkime.
Neturėtų kilti kliūčių balsuoti, kai 
asmeniškai nedalyvaujama visuotiniame 
akcininkų susirinkime, išskyrus atvejus, kai 
būtina patikrinti tapatybę ir ryšio priemonių 
saugumą. Reikėtų pašalinti esamus 
apribojimus ir administracinius suvaržymus, 
kurie apsunkina balsavimą per atstumą arba 
pagal įgaliojimą ir dėl kurių šios priemonės 
brangiai kainuoja. Nors įgaliojimo turėtojas 
privalo laikytis visų gautų nurodymų, visi 
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balsavimai arba įmonės sprendimai, 
remiantis šia direktyva, neturi būti 
pripažinti negaliojantys, jei įgaliojimo 
turėtojas balsuoja priešingai, nei jam 
nurodyta. Ši direktyva taip pat neturėtų 
uždrausti valstybių narių priimtų įstatymų 
ar susitarimų, kuriais remiantis įgaliojimo 
turėtojui ar tarpininkui būtų suteikta teisė 
visuotiniame susirinkime balsuoti savo 
nuožiūra.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos nuostatos neturi sudaryti prielaidų įmonėms visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose susidurti su sunkiais sprendimais, kai įgaliojimo turėtojas balsuoja priešingai, 
nei jam nurodyta. Valstybių narių įstatymai ir toliau apibrėš teisines tokių veiksmų pasekmes. 
Turi būti ir toliau leidžiami susitarimai, kuriais remiantis akcininkas, klientas ar tarpininkas 
leistų įgaliojimo turėtojui balsuoti savo nuožiūra.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis, Sharon Bowles

Pakeitimas 52
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(7) Akcininkams turėtų būti leista pasirinkti 
paprastas balsavimo priemones, 
nedalyvaujant akcininkų susirinkime.
Neturėtų kilti kliūčių balsuoti, kai 
asmeniškai nedalyvaujama visuotiniame 
akcininkų susirinkime, išskyrus atvejus, kai 
būtina patikrinti tapatybę ir ryšio priemonių 
saugumą. Reikėtų pašalinti esamus 
apribojimus ir administracinius suvaržymus, 
kurie apsunkina balsavimą per atstumą arba 
pagal įgaliojimą ir dėl kurių šios priemonės 
brangiai kainuoja.

(7) Akcininkams turėtų būti leista pasirinkti 
paprastas balsavimo priemones, 
nedalyvaujant visuotiniame susirinkime.
Neturėtų kilti kliūčių balsuoti, kai 
asmeniškai nedalyvaujama visuotiniame 
akcininkų susirinkime, išskyrus atvejus, kai 
būtina patikrinti tapatybę ir ryšio priemonių 
saugumą. Reikėtų pašalinti esamus 
apribojimus ir administracinius suvaržymus, 
kurie apsunkina balsavimą paštu, 
elektroniniu būdu arba pagal įgaliojimą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje nėra sąvokos „balsavimas per atstumą“, todėl jį reikia pakeisti įvardijant 
konkrečias balsavimo galimybes, kai nedalyvaujama visuotiniame akcininkų susirinkime.
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 53
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7a) Balsavimo rezultatai turi būti 
nustatomi tokiais būdais, kurie kaip galima 
tiksliau parodytų akcininkų balsavimu 
išreikštus ketinimus, o po visuotinio 
susirinkimo jie turi būti skaidriai pateikti 
bent įmonės interneto tinklavietėje. Tokios 
priemonės turi nepažeisti valstybių narių 
įstatymų, leidžiančių įmonėms visuotiniame 
susirinkime balsuoti keliant rankas.

Or. en

Pagrindimas

Pirmasis sakinys atspindi preliminarų Tarybos tekstą. Antruoju sakiniu užtikrinama, kad 
visuotiniuose susirinkimuose įmonės ir toliau galėtų organizuoti balsavimą keliant rankas. 
Komisijos pasiūlyme nematyti, kad tai būtų leidžiama.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis, Sharon Bowles

Pakeitimas 54
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7a) Nors įgaliojimo turėtojas privalo 
laikytis visų gautų nurodymų, balsavimai 
arba įmonės sprendimai, remiantis šia 
direktyva, neturi būti pripažinti 
negaliojantys, jei įgaliojimo turėtojas 
balsuoja priešingai, nei jam nurodyta. Ši 
direktyva taip pat neturėtų uždrausti 
valstybių narių priimtų įstatymų ar 
susitarimų, kuriais remiantis įgaliojimo 
turėtojui ar tarpininkui būtų suteikta teisė 
visuotiniame susirinkime balsuoti savo 
nuožiūra.

Or. en

Pagrindimas

Jei įgaliojimo turėtojas balsavo priešingai, nei jam nurodyta, teisinių veiksmų gali imtis 
akcininkas (siekdamas teisinio užtikrintumo), bet balsavimo rezultatas neturi būti laikomas 
negaliojantis.
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Akcininkas gali pageidauti įgaliojimo turėtojui ar tarpininkui suteikti pasirinkimo teisę 
balsuoti remiantis, pvz., per susirinkimą pasakytais teiginiais. Turi būti aiškiai nurodyta, kad 
ši direktyva tokiam pasirinkimui netrukdys.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 55
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7a) Įgaliojimo turėtojas turi turėti teisę 
naudotis tomis teisėmis, kurias turi
įgaliojimą suteikęs akcininkas. Įgaliojimo 
suteikimas reiškia, kad įgaliojimo turėtojas 
įgaliotas veikti akcininko vardu. Šiame 
įgaliojime turi būti įrašyti specialūs 
atstovaujamo akcininko balsavimo 
nurodymai. Įgaliojimo turėtojai turi visada 
veikti pagal šiuos nurodymus.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant skatinti demokratiją tarp akcininkų, svarbu, kad akcininkas, suteikdamas  
įgaliojimus, būtų aktyvus, t. y. duotų nurodymus savo atstovui, ir kad atstovas laikytųsi 
akcininko, kuris vienintelis prisiima finansinę riziką, nurodymų.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 56
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7a) Geram įmonės valdymui būtinas 
sklandus ir veiksmingas balsavimo pagal 
įgaliojimą procesas. Todėl būtina 
panaikinti visus esamus apribojimus ir 
kliūtis, dėl kurių balsavimas pagal 
įgaliojimą yra per sudėtingas ir per 
brangus. Geram įmonės valdymui taip pat 
būtinos garantijos, kad balsavimu pagal 
įgaliojimą nebus piktnaudžiaujama. Todėl 
įgaliojimo turėtojui turi būti privaloma 
laikytis visų galimų akcininko nurodymų, o 
valstybės narės turi turėti galimybę imtis 
reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog 
nepaisant to, koks yra interesų konflikto 
šaltinis, įgaliojimų turėtojas neveiks jokiais 
kitais, o tik akcininko interesais. Be to, 
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priemones, skirtas išvengti galimo 
piktnaudžiavimo, gali sudaryti valstybių 
narių patvirtinta tvarka, kuria siekiama 
apibrėžti asmenų, užsiimančių įgaliojimų 
vykdymu arba turinčių leistiną įgaliojimų 
kiekį viršijantį įgaliojimų skaičių, veiklą. Ši 
direktyva neturi įtakos taisyklėms ir 
sankcijoms, kurias šiems asmenims gali 
taikyti valstybės narės.

Or. fr

Pagrindimas

Įrašomas Tarybos pateiktas tekstas.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 57
7A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(7a). Geram įmonės valdymui būtinas 
sklandus ir veiksmingas balsavimo pagal 
įgaliojimą procesas. Todėl būtina 
panaikinti visus esamus apribojimus ir 
kliūtis, dėl kurių balsavimas pagal 
įgaliojimą yra per sudėtingas ir per 
brangus. Geram įmonės valdymui taip pat 
būtinos garantijos, kad balsavimu pagal 
įgaliojimą nebus piktnaudžiaujama. Todėl 
įgaliojimo turėtojui turi būti privaloma 
laikytis visų galimų akcininko nurodymų.
Be to, priemones, skirtas išvengti galimo 
piktnaudžiavimo, gali sudaryti valstybių 
narių patvirtinta tvarka, kuria siekiama 
apibrėžti asmenų, užsiimančių įgaliojimų 
vykdymu arba turinčių leistiną įgaliojimų 
kiekį viršijantį įgaliojimų skaičių, veiklą. 
Įgaliojimo turėtojas turi turėti teisę 
naudotis tomis teisėmis, kurias turi 
įgaliojimą suteikęs akcininkas. Įgaliojimo 
suteikimas reiškia, kad įgaliojimo turėtojas 
įgaliotas veikti akcininko vardu. Toks 
paskyrimas gali, bet neprivalo būti suteiktas 
su įgaliojimą suteikiančio akcininko 
konkrečiais (balsavimo) nurodymais.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 58
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Šia direktyva nustatomi reikalavimai, 
susiję su balsavimo teisių panaudojimu 
emitentų, kurių registruotoji buveinė yra 
valstybėje narėje ir kurių akcijomis leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

1. Šia direktyva nustatomi reikalavimai, 
susiję su akcininkų teisių panaudojimu 
įmonių, kurios įregistruotos kaip juridinis 
asmuo valstybėje narėje ir kurių akcijomis 
leista prekiauti reguliuojamoje valstybės 
narės vidaus rinkoje, visuotiniuose 
akcininkų susirinkimuose.

Ši direktyva netaikoma kooperatyvams.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva apibrėžia ne tik akcijoms priskirtas balsavimo teises, bet ir specialias 
akcininkų teises, pvz., teisę į darbotvarkę įtraukti klausimus, susijusias su visuotiniais 
susirinkimais.

Sąvoka „registruotoji buveinė“ Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje turi techninę reikšmę, bet 
kitose valstybėse narėse gali būti kitaip, todėl turi būti pakeista nurodant valstybę narę, 
kurioje įregistruotas juridinis asmuo.

Be to, reikėtų paaiškinti, kad reguliuojamoji rinka, kurioje leidžiama prekiauti akcijomis, yra 
vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 59
1 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

2. Valstybė narė gali netaikyti šios 
direktyvos emitentams, kurie yra:

2. Valstybė narė netaiko šios direktyvos 
emitentams, kurie yra:

Or. en

Pagrindimas

Nors yra susitarimas, kad KIPVPS (kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius subjektus) reikėtų išbraukti, to negalima palikti valstybių narių nuožiūrai. Dėl 
rizikos paskirstymo principų ir KIPVPS, kaip investavimo subjekto, kontrolės siekimo motyvo 
neturėjimo – jį reikia aiškiai ir visam laikui išbraukti. Šis aiškinimas mutatis mutandis 
taikomas ne KIPVPS.
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Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 60
2 STRAIPSNIO C PUNKTAS

(c) akcininkas – bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja 
viešoji arba privatinė teisė, ir kuris:
(i) turi emitento akcijų savo vardu ir savo 
sąskaita;
(ii) turi emitento akcijų savo vardu, bet kito 
fizinio arba juridinio asmens sąskaita; 

(c) akcininkas – tas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris pagal taikytiną teisę turi teisę 
naudotis visomis akcijoms priskirtomis 
teisėmis, net ir prieštaraudamas įmonei;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama užtikrinti, kad akcininku būtų vadinamas tik tas asmuo, kuris turi 
visas teises. Todėl ir vadinamasis „teisėtas“ akcininkas ir „ekonominis akcininkas“ arba 
„didžiausias investuotojas“ išbraukiami, bet jie įtraukiami toliau, 13 straipsnyje. Jei jie būtų 
įtraukti į šią apibrėžtį, iš dalis sutaptų kategorijos, tuomet daugiau nei vienas asmuo galėtų 
teigti turįs teisę būti priimtas ir t. t.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis, Sharon Bowles

Pakeitimas 61
2 STRAIPSNIO C PUNKTAS

(c) akcininkas – bet kuris fizinis arba 
juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja 
viešoji arba privatinė teisė, ir kuris:
(i) turi emitento akcijų savo vardu ir savo 
sąskaita;
(ii) turi emitento akcijų savo vardu, bet kito 
fizinio arba juridinio asmens sąskaita;

(c) akcininkas – tas fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris pripažįstamas akcininku 
pagal taikytiną teisę;

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse akcininko apibrėžtys labai skiriasi. Siūlomas pakeitimas leidžia valstybėms 
narėms išlaikyti savo akcininkų nuosavybės sistemą ir neįveda jokio naujo reikalavimo, kuris 
galėtų paveikti nacionalinę akcininko apibrėžtį.
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Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 62
2 STRAIPSNIO E PUNKTAS

(e) įgaliojimas – akcininko suteikiamas 
įgaliojimas fiziniam arba juridiniam 
asmeniui savo vardu ir savo sąskaita
naudotis tam tikromis arba visomis to 
akcininko teisėmis visuotiniame akcininkų 
susirinkime;

(e) įgaliojimas – akcininko suteikiamas 
įgaliojimas fiziniam arba juridiniam 
asmeniui akcininko vardu naudotis tam 
tikromis arba visomis to akcininko teisėmis 
visuotiniame akcininkų susirinkime;

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies pakeistoje 13 straipsnio 5 dalyje akcininkai įpareigojami suteikti klientams 
(ekonominiams akcininkams) įgaliojimą šiems prašant. Tokiu atveju klientas naudojasi 
akcininko įgaliojimo teisėmis ne savo vardu, bet savo sąskaita.  Todėl norint numatyti tokią 
galimybę būtina išbraukti žodžius „ir savo sąskaita“.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 63
2 STRAIPSNIO E PUNKTAS

(e) įgaliojimas – akcininko suteikiamas 
įgaliojimas fiziniam arba juridiniam 
asmeniui savo vardu ir savo sąskaita
naudotis tam tikromis arba visomis to 
akcininko teisėmis visuotiniame akcininkų 
susirinkime;

(e) įgaliojimas – akcininko suteikiamas 
įgaliojimas fiziniam arba juridiniam 
asmeniui savo vardu naudotis tam tikromis 
arba visomis to akcininko teisėmis 
visuotiniame akcininkų susirinkime;

Or. fr

Pagrindimas

Iš dalies pakeistoje 13 straipsnio 5 dalyje akcininkai įpareigojami suteikti klientams 
įgaliojimą šiems prašant. Tokiu atveju klientas naudojasi akcininko įgaliojimo teisėmis ne 
savo vardu, bet savo sąskaita. Todėl norint numatyti tokią galimybę būtina išbraukti žodžius 
„ir savo sąskaita“.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 64
3 STRAIPSNIS

Valstybės narės gali nustatyti emitentams, Valstybės narės gali nustatyti griežtesnius 
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kurių registruotoji buveinė yra jų 
teritorijoje, griežtesnius reikalavimus nei 
tie, kurie nustatyti šioje direktyvoje.

reikalavimus nei tie, kurie nustatyti šioje 
direktyvoje, ar papildomus reikalavimus, 
kad akcininkams būtų lengviau naudotis 
savo teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomai direktyvai taikomas mažiausio suderinimo požiūris ir siekiama, kad akcininkams 
būtų lengviau naudotis savo teisėmis. Šiuo tikslu gali būti nustatyti griežtesni ir papildomi 
nacionaliniai reikalavimai ne tik įmonėms, bet ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims 
(kaip tarpininkams), kurie naudojasi akcininkų teisėmis tarptautiniu mastu.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 65
3 STRAIPSNIS

Valstybės narės gali nustatyti emitentams, 
kurių registruotoji buveinė yra jų 
teritorijoje, griežtesnius reikalavimus nei 
tie, kurie nustatyti šioje direktyvoje.

Ši direktyva nedraudžia valstybėms narėms
įvesti kitus reikalavimus įmonėms arba 
imtis kitokių priemonių, siekiant 
palengvinti akcininkams naudotis savo 
teisėmis, kurios nurodytos šioje direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsniu siekiama aiškiai nurodyti, kad apskritai ši direktyva yra mažiausio derinimo 
priemonė. Tai reiškia, kad valstybės, siekdamos palengvinti akcininkams naudotis savo 
teisėmis, gali tai įteisinti kitais teisės aktais.

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 66
3 STRAIPSNIS

Valstybės narės gali nustatyti emitentams, 
kurių registruotoji buveinė yra jų 
teritorijoje, griežtesnius reikalavimus nei tie, 
kurie nustatyti šioje direktyvoje.

Valstybės narės gali nustatyti įmonėms, taip 
pat bet kuriam juridiniam ar fiziniam 
asmeniui, veikiančiam akcininko sąskaita, 
griežtesnius reikalavimus nei tie, kurie 
nustatyti šioje direktyvoje. Pirmiau minėti 
reikalavimai taip pat taikomi bet kuriam 
užsienio subjektui, kuris veikia 
naudodamasis įsisteigimo arba paslaugų 
teikimo laisve.
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Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turi įgalioti valstybes nares įvesti griežtesnius reikalavimus įmonėms ir 
asmenims, veikiantiems akcininko naudai. Iš tikrųjų privaloma suteikti valstybėms narėms 
galimybę įvesti konkrečius balsavimo nurodymo atsekamumo ir skaidrumo įpareigojimus. 
Papildomai būtina leisti valstybėms narėms įvesti šiuos griežtesnius įpareigojimus užsienio 
subjektams, veikiantiems valstybėje narėje, naudojantis įsisteigimo arba paslaugų teikimo 
laisve.

Pakeitimą pateikė Hans-Peter Mayer

Pakeitimas 67
4A STRAIPSNIS (naujas)

4a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad registruotųjų 
akcijų atveju būtų reikalaujama, kad 
akcijas saugančio depozitoriumo įmonės 
akcijų registre būtų įrašyta didžiausio 
ekonominio savininko gimimo data, 
adresas ir turimų akcijų kiekis, išskyrus jei 
didžiausias ekonominis savininkas aiškiai 
su tuo nesutiktų. Jei į akcijų registrą 
didžiausias ekonominis savininkas 
neįrašomas, vietoje jo akcijų registre turi 
būti atskirai įrašytas didžiausio ekonominio 
akcininko akcijas saugantis 
depozitoriumas.

Or. en

Pagrindimas

Geriausias būdas sustiprinti akcininkų teises yra įtvirtinti tiesioginį įmonės ir akcininko 
bendravimą. Ypač registruotųjų akcijų atveju tai galima padaryti, kai įmonė žino, kas yra jos 
akcininkai. Todėl tai reikėtų išdėstyti kaip teisinį principą, kad įmonės akcijų registre būtų 
įrašytas pagrindinis savininkas (ne tarpininkas). 

Tokio pobūdžio atskleidimo reikalavimai daugelyje valstybių narių yra įprasti ir tai yra 
ekonomiškai efektyviausias sprendimas, užtikrinantis tiesioginį akcininkų ir įmonės kontaktą.

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 68
5 STRAIPSNIO 1 DALIS
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1. Nepažeisdamas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio
4 dalies, emitentas išsiunčia pirmą 
pranešimą apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 
30 kalendorinių dienų iki susirinkimo.

1. Nuo pirmojo visuotinio metinio 
akcininkų susirinkimo sušaukimo dienos 
iki susirinkimo dienos turi praeiti ne 
mažiau kaip 20 kalendorinių dienų.

Iki bet kurio kito visuotinio susirinkimo 
turi praeiti ne mažiau dienų, nei nurodyta 
bet kuriame nacionaliniame teisės akte, 
įgyvendinančiame Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio
4 dalies ir 11 straipsnio 4 dalies nuostatas.

Nepažeidžiant kitų kompetentingų valstybės 
narės institucijų nurodytų pranešimo ar 
paskelbimo reikalavimų, reikalaujama, kad 
įmonė šauktų į susirinkimą greitai ir 
nediskriminuojamais būdais, taip pat kad 
tai būtų galima pateikti oficialiai 
nustatytam mechanizmui, numatytam 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/109/EB 21 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad įmonės gali pranešimą paskelbti savo interneto tinklavietėje. Tai gali 
sumažinti įmonių administravimo išlaidas.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 69
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Nepažeisdamas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies, emitentas išsiunčia pirmą 
pranešimą apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 
30 kalendorinių dienų iki susirinkimo.

1. Bendrovės privalo
a) paskelbti savo interneto tinklavietėje;
b) pateikti oficialiai nustatytam 
mechanizmui, numatytam Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/109/EB 21 straipsnio 2 dalyje;
c) nusiųsti fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, įrašytam į akcininkų sąrašą,
pranešimą apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą; bendrovės privalo 
laikytis ir valstybių narių nustatytų kitų 
pranešimo ar paskelbimo reikalavimų.

Or. fr
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Pagrindimas

Ši formuluotė leidžia nustatyti lengvesnes informacijos perdavimo akcininkams sąlygas, kartu 
išvengiant privalomo pranešimo siuntimo centriniam vertybinių popierių depozitoriumui 
(CVPD).Pareiga reguliariai siųsti informaciją apie visuotinį akcininkų susirinkimą CVPD 
būtų papildomas stimulas CVPD, pasinaudojant savo infrastruktūra, pradėti teikti komercines 
visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimo paslaugas ir tokiu būdu pradėti konkuruoti su 
depozitoriumo naudotojais. Dabar, nesant direktyvos dėl rinkos administravimo, kuri leistų 
užtikrinti, kad ši konkurencija vyktų priimtinomis sąlygomis, tokia padėtis būtų pavojinga.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 70
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Nepažeisdamas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies, emitentas išsiunčia pirmą 
pranešimą apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 
30 kalendorinių dienų iki susirinkimo.

1. Nepažeisdama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies, kai taikoma, įmonė paskelbia
pirmą pranešimą apie metinio visuotinio 
akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau 
kaip likus 30 kalendorinių dienų iki 
susirinkimo.

Pranešimus apie visuotinio, ne metinio 
arba ne Direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalyje apibrėžto susirinkimo sušaukimą 
įmonė paskelbia iki susirinkimo likus ne 
mažiau kaip 15 kalendorinių dienų.

Or. en

Pagrindimas

a) Formuluote „išsiunčia“ ir pirmiau pateiktais komentarai šia tema teigiama, kad 
informacija dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pranešimų turi būti tiesiogiai 
skelbiama akcininkams. Praktiškai pranešimas gali būti siunčiamas tik registruotiems 
akcininkams. Išvardytos įmonės pranešimą apie susirinkimą skelbia teisinių pranešimų 
žurnale arba specializuotuose laikraščiuose. Papildomai elektroninių priemonių naudojimas 
gali reikšmingai sumažinti su bendruoju susirinkimu susijusios informacijos platinimo 
išlaidas, o pirmumas turi būti teikiamas tokioms sistemoms, kai informacija paimama iš 
interneto tinklavietės, o ne brukama akcininkui. Nepaisant to, įmonės vis tiek turi turėti 
galimybę kreiptis į akcininkus tiesiogiai, jeigu jos taip nusprendžia.
b) 5 straipsnyje nenurodomas trumpesnis pranešimo laikotarpis apie visuotinį susirinkimą, 
kuriame numatoma nagrinėti specialius klausimus. Tekste aiškiai teigiama, kad tokia nuostata 
nedaro poveikio visuotiniam susirinkimui, sušauktam siekiant gauti išankstinį tarybai 
reikalingą patvirtinimą perėmimo atveju (Direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 4 dalis). Tačiau 
neturėtume panaikinti galimybės šaukti visuotinius susirinkimus skubos tvarka ne perėmimo 
atvejais.
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Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 71
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Nepažeisdamas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies, emitentas išsiunčia pirmą 
pranešimą apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 
30 kalendorinių dienų iki susirinkimo.

1. Įmonė paskelbia pirmą pranešimą apie 
visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų 
iki susirinkimo. Kai valstybės narės teisė 
nurodo, kad prieš sušaukimą turi būti 
paskelbtas pranešimas, kad įvyks visuotinis 
susirinkimas, šis laikotarpis taikomas ir 
tokiam pranešimui.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo laikotarpis, taikomas ir eiliniam, ir neeiliniam visuotiniam susirinkimui, gali būti 
vienodas, taip pat ir kalendorinių dienų atveju.

Tačiau trisdešimties kalendorinių dienų laikotarpis akivaizdžiai per didelis, jei jis taikomas 
tik pranešimui apie susirinkimo pranešimą. Iš tikrųjų Prancūzijos teisė numato emitentams 
pareigą paskelbti pirmą pranešimą apie susirinkimą, o po to – pranešimą apie susirinkimo 
sušaukimą. Todėl būtina nustatyti, kad valstybėms narėms pateikiant pranešimą apie visuotinį 
susirinkimą, 30 kalendorinių dienų pranešimo laikotarpis taikomas šiam pranešimui, o ne 
pranešimui apie visuotinio susirinkimo sušaukimą.

Be to, pranešimas neturi būti siunčiamas akcininkams (kurie manys, kad visos akcijos 
registruotosios), o tiesiog paskelbiamas.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 72
5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 1A DALIS (nauja)

1. Nepažeisdamas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies, emitentas išsiunčia pirmą 
pranešimą apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 
30 kalendorinių dienų iki susirinkimo.

1. Nepažeisdamos Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies ir 11 straipsnio 4 dalies, valstybės 
narės užtikrina, kad bendrovės vienu iš šio 
straipsnio 1a dalyje numatytų būdų 
išsiunčia pranešimą apie visuotinio 
akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau 
kaip likus dvidešimt vienai dienai iki 
susirinkimo.

Valstybės narės neprivalo nustatyti šio 
minimalaus termino išsiųsti antrajam 
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pranešimui apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą, kuris šaukiamas, 
kadangi pirmojo visuotinio akcininkų 
susirinkimo metu nebuvo reikalaujamo 
kvorumo, jei buvo įvykdyti visi šiame 
straipsnyje pirmajam pranešimui nustatyti 
reikalavimai ir jei darbotvarkėje nėra jokių 
naujų klausimų.

1a. Be kitų atsakingos valstybės narės 
nustatytų pranešimo ar paskelbimo 
reikalavimų, bendrovė privalo 1 dalyje 
nurodytą pranešimą paskelbti greitai ir 
nediskriminuojamais būdais, taip pat 
pateikti jį oficialiai nustatytam 
mechanizmui, numatytam Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/109/EB 21 straipsnio 2 dalyje.
Valstybė narė reikalauja, kad bendrovė 
naudotųsi žiniasklaidos priemonėmis, 
kurios leidžia veiksmingai paskelbti 
informaciją visuomenei visoje Bendrijoje.
Valstybė narė negali reikalauti, kad 
bendrovė naudotųsi tik žiniasklaidos 
priemonėmis, kurių operatoriai yra įsikūrę 
jos teritorijoje.

Valstybė narė neprivalo taikyti minėto 
punkto bendrovėms, kurios gali sužinoti 
savo akcininkų pavardes ir adresus iš 
akcininkų registro, jei ši bendrovė bus 
įpareigota nusiųsti pranešimą kiekvienam 
iš šių akcininkų.

Abiem atvejais bendrovė negali reikalauti 
apmokėti specialių pranešimo paskelbimo 
pirmiau nurodytais būdais išlaidų.

Or. fr

Pagrindimas

Tai yra Komisijai pirmininkaujančios Austrijos kompromisiniame tekste pasiūlyta redakcija.
Joje užtikrinamas pranešimo būdų veiksmingumas per daug jų nesuvienodinant. Be to, šioje 
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redakcijoje nustatomi mažesni formalumai antrajam pranešimui apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą tais atvejais, kai pirmojo susirinkimo metu nebūta kvorumo. Esant tai 
pačiai darbotvarkei, analogiškas terminas būtų nepagrįstas.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 73
5 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Nepažeisdamas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio
4 dalies, emitentas išsiunčia pirmą 
pranešimą apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 
30 kalendorinių dienų iki susirinkimo.

1. Nuo pirmojo visuotinio metinio 
akcininkų susirinkimo sušaukimo dienos 
iki susirinkimo dienos turi praeiti ne 
mažiau kaip 20 kalendorinių dienų.
Iki bet kurio kito visuotinio akcininkų 
susirinkimo turi praeiti ne mažiau dienų, 
kaip nurodyta nacionaliniame teisės akte, 
įgyvendinančiame Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalį ir 11 straipsnio 4 dalį.
Nepažeisdama kitų valstybių narių 
nustatytų pranešimo arba paskelbimo 
reikalavimų įmonė išsiunčia registruotiems 
akcininkams arba tarpininkui, kuris dėl 
įmonės įsipareigojo šaukimą perduoti 
akcininkui. Valstybės narės taip pat gali 
numatyti, kad papildomai laikydamasi 
patvirtintų nacionalinių pranešimo 
reikalavimų, įmonė taip pat gali išsiųsti 
šaukimą oficialiai nustatytam centrinio 
saugojimo mechanizmui, numatytam 
Direktyvos 2004/109/EB 21 straipsnio 2 
dalyje.
1a. Valstybėms narėms nebūtina taikyti 
pirmiau paminėto mažiausio laikotarpio 
šaukiant antrąjį ir kitus visuotinius 
susirinkimus, jei šio straipsnio laikomasi 
pirmą kartą šaukiant susirinkimą ir į 
darbotvarkę neįtraukiamas joks kitas 
naujas klausimas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numanomas kvorumo siekimas. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas 
pakartotinai siekiant būtino akcininkų kvorumo.
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Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 74
5 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Nepažeidžiant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies, pranešimo apie visuotinio 
akcininkų susirinkimo sušaukimą terminas 
yra ne trumpesnis nei 21 diena, 
neatsižvelgiant į pirmojo pranešimo ir 
visuotinio susirinkimo datą. Tačiau 
ypatingais ar išimtiniais atvejais akcininkai 
gali būti sušaukti į visuotinį susirinkimą ir 
per trumpesnį laiką.

Or. fr

Pagrindimas

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nuo neeilinio skiriasi ne pagal sušaukimo skubumą 
ar laiką, o pagal daugumos rūšį: ar ji paprasta, ar kvalifikuota. Galimybė, esant išimtinėms 
aplinkybėms, sušaukti akcininkus per „trumpą laiką“ buvo perimta iš direktyvos dėl siūlymo 
pirkti kontrolinį paketą (OPA direktyva).

Naujojoje redakcijoje patikslinama, kad pranešimo apie akcininkų susirinkimo sušaukimą 
data ir paties susirinkimo data, siekiant išvengti skirtingo skaičiavimo, neturi reikšmės 
skaičiuojant išankstinio pranešimo terminą.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 75
5 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1b. Pranešimo apie ypatingomis 
aplinkybėmis šaukiamų visuotinių 
akcininkų susirinkimų terminas negali būti 
trumpesnis nei nacionalinėse priemonėse, 
įgyvendinant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies nuostatas, nustatytas terminas.

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu leidžiama sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą per trumpą laiką 
tais atvejais, kai jis šaukiamas esant ypatingoms aplinkybėms, nesvarbu, ar tai būtų eilinis ar 
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neeilinis susirinkimas. Iš tiesų eilinio ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sąvoka 
atskirose valstybėse narėse skiriasi, todėl nereikėtų susirinkimo tikslu pagrįsti jo skubumą.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 76
5 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimame 
pranešime turi būti nurodyta bent jau ši 
informacija:

a) tiksliai nurodyta posėdžio vieta, laikas ir 
darbotvarkės projektas;

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimame 
pranešime turi būti nurodyta bent jau ši 
informacija:

a) tiksliai nurodyta posėdžio vieta, data, 
laikas ir darbotvarkės projektas;

b) aiškiai ir tiksliai aprašytos procedūros, 
kurių privalo laikytis akcininkai, norėdami 
dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų 
susirinkime, įskaitant galiojančią įrašų 
datą;

b) aiškiai ir tiksliai aprašytos procedūros, 
kurių privalo laikytis akcininkai, norėdami 
dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų 
susirinkime, įskaitant 6 straipsnio 3 dalyje ir 
7 straipsnio 2 dalyje nurodytas datas;

c) aiškiai ir tiksliai aprašytos esamos 
priemonės, kuriomis naudodamiesi 
akcininkai gali dalyvauti ir balsuoti 
visuotiniame akcininkų susirinkime.
Antraip, pranešime turi būti nurodyta, kur 
galima gauti tokios informacijos;

c) aiškiai ir tiksliai aprašytos esamos 
priemonės, kuriomis naudodamiesi 
akcininkai gali dalyvauti ir balsuoti 
visuotiniame akcininkų susirinkime.
Antraip, pranešime turi būti nurodyta, kur 
galima gauti tokios informacijos;

d) nurodyta, kur ir kaip galima gauti 
nesutrumpintus nutarimus ir dokumentus, 
kuriuos ketinama teikti tvirtinti visuotiniame 
akcininkų susirinkime

d) nurodyta, kur, kada ir kaip galima gauti 
nesutrumpintus nutarimų projektus ir 
dokumentus, kuriuos ketinama teikti tvirtinti 
visuotiniame akcininkų susirinkime;

e) nurodytas interneto interneto tinklavietės 
adresas, kur bus įdėta 3 dalyje nurodyta 
informacija.

e) nurodytas interneto interneto tinklavietės 
adresas, kur bus prieinama 3 dalyje 
nurodyta informacija.

Or. en

Pagrindimas

d): Reikėtų vartoti sąvokas „pasiūlymas dėl nutarimo“ arba „nutarimo projektas“, nes šie 
pasiūlymai gali būti pakeisti. Tokia nuostata atitiktų teisę įtraukti klausimus į darbotvarkę ir 
teikti nutarimo projektus (6 straipsnis). Be to, gali būti sunku pateikti visą pagrindinę 
dokumentaciją siunčiant pranešimą apie susirinkimo sušaukimą. Iš tikrųjų šie dokumentai ne 
visada būna iki galo parengti (pvz., susijungimo ar įsigijimo atveju išorės auditorių 
ataskaita). Tai pasakytina ir apie nutarimus, kurie gali keistis įtraukus papildomų klausimų 
arba papildomų akcininko pateiktų nutarimų.
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Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 77
5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS IR A PUNKTAS

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimame 
pranešime turi būti nurodyta bent jau ši 
informacija:

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimame 
šaukime turi būti nurodyta bent jau ši 
informacija:

a) tiksliai nurodyta posėdžio vieta, laikas ir 
darbotvarkės projektas;

a) tiksliai nurodyta posėdžio vieta, data, 
laikas ir darbotvarkė;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad valstybėms narėms neprivaloma savo nacionaliniuose teisės aktuose 
numatyti, kad įmonės, prieš paskelbdamos galutinę darbotvarkę, privalo paskelbti 
darbotvarkės projektą.

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 78
5 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

3. Laikydamiesi galutinio termino, 
nurodyto 1 dalyje, emitentai savo interneto 
tinklavietėse pateikia bent jau šią 
informaciją:

3. Likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių 
dienų iki visuotinio susirinkimo, įmonės 
savo interneto tinklavietėse pateikia bent jau 
šią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje numatytas trisdešimties dienų laikotarpis yra per didelis. Iš tikrųjų prieš 30 dienų 
iki visuotinio susirinkimo dar gali nebūti kai kurių dokumentų.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 79
5 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮŽANGINĖ DALIS

3. Laikydamiesi galutinio termino, nurodyto 
1 dalyje, emitentai savo interneto 
tinklavietėse pateikia bent jau šią 
informaciją:

3. Laikydamiesi galutinio termino, nurodyto 
1 dalyje, įmonės savo interneto tinklavietėse 
padaro prieinamą bent jau šią informaciją:

Or. en
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Pagrindimas

Pirmininkaujančios valstybės ir ECON ir JURI pakeitimų formuluotės per sudėtingos, jose 
gilinamasi į smulkmenas, o šia direktyva to nesiekiama. ECON 36 ir JURI 15 pakeitimai 
aprėpia per daug ir apsunkina įmonių veiklą.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 80
5 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS

c) 2 dalies d punkte nurodytus nutarimus ir 
dokumentus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 81
5 STRAIPSNIO 3 DALIES CA PUNKTAS (naujas)

ca) bet kokį prieš susirinkimą akcininko 
parengtą nutarimo projektą;

Or. en

Pagrindimas

Šią nuostatą reikėtų interpretuoti, kad visuotiniuose susirinkimuose akcininkai turi teisę teikti 
nutarimo projektus, bet neprivalo to daryti. Esamus nutarimo projektus reikėtų siųsti kartu su 
dokumentais, su tuo susijusiais.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 82
5 STRAIPSNIO 3 DALIES 2 PASTRAIPA

Antraip, tinklavietėje turi būti nurodyta, 
kur ir kaip galima gauti tas formas, kurios
nurodytos d punkte.

Užuot pateikusi tas formas, nurodytas d 
punkte, internete, įmonė gali nemokamai 
išsiųsti jas paštu kiekvienam to 
pageidaujančiam akcininkui.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas užtikrina, kad šiuo straipsniu nebus piktnaudžiaujama (įmonė, pvz., gali 
pasakyti, kad formas galima gauti toli esančiame biure pirmadienio rytais).
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Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 83
5 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a. Ne mažiau kaip iki susirinkimo likus 15 
kalendorinių dienų įmonės savo interneto 
tinklavietėse padaro prieinamus nutarimo 
projektus ir 2 dalies d punkte nurodytus 
dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Bus per sunku emitentams iki susirinkimo likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų pateikti 
„nesutrumpintus nutarimus ir dokumentus, kuriuos ketinama teikti tvirtinti visuotiniame 
akcininkų susirinkime“. Be to, šie tekstai ne visada bus parengti, nes, norėdamas gauti 
dokumentus, emitentas neretai turi pasikliauti trečiosiomis šalimis, pvz., auditorių ataskaitų 
atveju.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 84
5 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a Įmonės savo interneto tinklavietėse 
privalo valstybės narės, kurioje įmonė 
registruota, oficialiąja kalba skelbti 
pranešimą, nutarimų projektų tekstus, taip 
pat bendrą ir balso teisę turinčių akcijų 
skaičių. Savanoriškai kita kalba pateikti 
dokumentai neturi galios.  

Or. fr

Pagrindimas

Tai, kokia kalba tai pateikiama, priklauso valstybių kompetencijai. Dokumentai ne oficialiąja 
valstybės kalba pateikiami tik informaciniais tikslais.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 85
5A STRAIPSNIS (naujas)

5a straipsnis
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1. Kur akcijomis galima prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje tik toje valstybėje 
narėje, kurioje įregistruota įmonė, 5 
straipsnyje nurodyta informacija 
atskleidžiama tik tos valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms priimtina 
kalba.
2. Kur akcijomis galima prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje ir valstybėje narėje, 
kurioje įregistruota įmonė, ir kitose 
valstybėse narėse, 5 straipsnyje nurodyta 
informacija atskleidžiama:
a) tos valstybės narės, kurioje įregistruota 
įmonė, kompetentingoms institucijoms 
priimtina kalba; ir
b) įmonės nuožiūra tos valstybės narės, 
kurioje įregistruota įmonė, 
kompetentingoms institucijoms priimtina 
kalba ar tarptautinių finansų srityje įprasta 
kalba.
3. Kur akcijomis galima prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje vienoje ar daugiau 
valstybių narių, bet ne toje valstybėje 
narėje, kurioje įregistruota įmonė, 5 
straipsnyje nurodyta informacija įmonės 
nuožiūra atskleidžiama tos valstybės narės, 
kurioje įregistruota įmonė, 
kompetentingoms institucijoms priimtina 
kalba ar tarptautinių finansų srityje įprasta 
kalba. 
Papildomai valstybė narė, kurioje 
įregistruota įmonė, savo įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose gali numatyti, kad 5 
straipsnyje nurodyta informacija įmonės 
nuožiūra atskleidžiama valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms priimtina 
kalba ar tarptautinių finansų srityje įprasta 
kalba.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio dalyvavimo visuotiniuose susirinkimuose akcininkai turi iš tikrųjų galėti 
suprasti pranešimą apie susirinkimą ir nutarimo projektus. Tačiau remiantis Direktyva 
2004/109/EB (Skaidrumo direktyva), tik vienoje rinkoje akcijomis prekiaujanti įmonė 
(dažniausiai vidutinės įmonės) neturi būti įpareigota versti minėtus dokumentus į antrą kalbą. 
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Jei įmonė savo akcijomis prekiauja keliose rinkose, ji turi turėti galimybę vartoti vieną kalbą, 
kuri įprasta tarptautinių finansų srityje.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 86
6 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Akcininkai, veikdami individualiai arba 
kolektyviniu būdu, turi teisę įtraukti 
klausimus į visuotinių akcininkų susirinkimų 
darbotvarkę ir teikti nutarimų projektus 
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
akcininkai, veikdami individualiai arba 
kolektyviniu būdu, 

a) turi teisę įtraukti arba pareikalauti, kad 
įmonė įtrauktų klausimus į kito visuotinio 
akcininkų susirinkimų darbotvarkę; ir 
b) turi teisę teikti nutarimų projektus dėl 
klausimų, kurie įtraukti arba turi būti 
įtraukti į visuotinio susirinkimo 
darbotvarkę.
Šiomis teisėmis naudojamasi raštu (paštu 
arba elektroninėmis priemonėmis). 
Valstybės narės gali nustatyti, kad šiomis 
teisėmis galima naudotis tik tuomet, kai jos 
yra susijusios su metiniu visuotiniu 
akcininkų susirinkimu, jei akcininkai, 
veikdami individualiai arba kolektyviniu 
būdu, turi teisę sušaukti arba pareikalauti, 
kad įmonė sušauktų visuotinį susirinkimą, 
kuris nėra metinis visuotinis susirinkimas, 
turintis darbotvarkę, į kurią įtraukti bent 
visi tų akcininkų reikalaujami klausimai.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į specifinį neeilinių visuotinių susirinkimų pobūdį priimtina, kad per metinius 
visuotinius susirinkimus akcininkai turėtų įstatymų reglamentuojamą teisę įtraukti į 
darbotvarkę klausimus ir teikti nutarimų projektus. Siekiant užtikrinti, kad tokie darbotvarkės 
klausimai ar nutarimų projektai būtų bent minimaliai palaikomi, turi būti taikomi mažiausi 
ribojimai. Kadangi kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose akcininkai neturi panašios 
teisės įtraukti klausimus į visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkę ir teikti nutarimų 
projektus, teisė pasinaudoti visuotiniu susirinkimu nagrinėti pasirinktą klausimą būtų tinkama 
kompensacija ir tinkamas būdas akcininkams iškelti įmonės valdymo klausimus nuo vieno 
metinio visuotinio susirinkimo iki kito.
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Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 87
6 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Akcininkai, veikdami individualiai arba 
kolektyviniu būdu, turi teisę įtraukti 
klausimus į visuotinių akcininkų 
susirinkimų darbotvarkę ir teikti nutarimų 
projektus visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose.

1. Akcininkai, veikdami individualiai arba 
kolektyviniu būdu, turi teisę:

a) įtraukti arba pareikalauti, kad įmonė 
įtrauktų klausimus į metinių visuotinių 
akcininkų susirinkimų darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus, atsižvelgdami į 
darbotvarkės klausimus; ir

b) teikti nutarimų projektus dėl klausimų, 
kurie įtraukti į visuotinio susirinkimo, o ne 
į metinio visuotinio susirinkimo 
darbotvarkę.

Or. en

Pagrindimas

Akcininkai turi turėti tik teisę įtraukti klausimus į metinių visuotinių susirinkimų darbotvarkę, 
nes neeiliniuose visuotiniuose susirinkimuose sprendžiami specifiniai siauri klausimai, todėl 
jų nereikia perkrauti papildomais klausimais.

Be to, nutarimų projektai negali būti siūlomi ne tik dėl į darbotvarkę jau įtrauktų, bet ir dėl 
kitų akcininkų įtrauktų klausimų.

Siekiant palengvinti aktyvų tarptautinį dalyvavimą akcininkai turi galėti naudotis šiomis savo 
teisėmis ir elektroninėmis priemonėmis.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 88
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jeigu teisė įtraukti klausimus į visuotinių 
akcininkų susirinkimų darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus visuotiniuose 
akcininkų susirinkimuose priklauso nuo 
sąlygos, kad atitinkamas akcininkas arba 
akcininkai turėtų mažiausią emitento akcinio 

2. Valstybės narės padaro 1 dalyje 
nurodytas teises priklausomas nuo sąlygos, 
kad atitinkamas akcininkas arba akcininkai 
turėtų mažiausią emitento akcinio kapitalo 
akcijų paketą. Toks minimalus akcijų 
paketas neturi viršyti 5 % emitento akcinio 
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kapitalo akcijų paketą, toks minimalus 
akcijų paketas neturi viršyti 5 % emitento 
akcinio kapitalo arba 10 mln. EUR 
nominalios vertės, atsižvelgiant į tai, kuris iš 
šių dydžių yra mažesnis.

kapitalo arba 10 mln. EUR nominalios 
vertės, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių dydžių 
yra mažesnis. Valstybės narės gali leisti 
emitentams atsisakyti skleisti neteisėtą arba 
šmeižikišką medžiagą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 89
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jeigu teisė įtraukti klausimus į visuotinių 
akcininkų susirinkimų darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose priklauso nuo sąlygos, kad 
atitinkamas akcininkas arba akcininkai 
turėtų mažiausią emitento akcinio kapitalo 
akcijų paketą, toks minimalus akcijų paketas 
neturi viršyti 5 % emitento akcinio kapitalo 
arba 10 mln. EUR nominalios vertės, 
atsižvelgiant į tai, kuris iš šių dydžių yra 
mažesnis.

2. Jeigu teisė įtraukti klausimus į visuotinių 
akcininkų susirinkimų darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose priklauso nuo sąlygos, kad 
atitinkamas akcininkas arba akcininkai 
turėtų mažiausią emitento akcinio kapitalo 
akcijų paketą, toks minimalus akcijų paketas 
neturi viršyti 5 % emitento akcinio kapitalo.

Or. fr

Pagrindimas

Būtų neprotinga nurodyti vertę biržos kontekste, kadangi tai dėl akcijų rinkos svyravimų gali 
sukelti ginčų.

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 90
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jeigu teisė įtraukti klausimus į visuotinių 
akcininkų susirinkimų darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus visuotiniuose 
akcininkų susirinkimuose priklauso nuo 
sąlygos, kad atitinkamas akcininkas arba 
akcininkai turėtų mažiausią emitento akcinio 
kapitalo akcijų paketą, toks minimalus 
akcijų paketas neturi viršyti 5 % emitento 
akcinio kapitalo arba 10 mln. EUR 

2. Jeigu bet kurios 1 dalyje nurodytas teises 
priklauso nuo sąlygos, kad atitinkamas 
akcininkas arba akcininkai turėtų mažiausią 
įmonės akcinio kapitalo akcijų paketą toks 
minimalus akcijų paketas neturi viršyti 5 % 
akcinio kapitalo. Valstybės narės gali leisti 
įmonėms atmesti nutarimo projektus, jeigu 
jie žalingi rimtiems įmonės interesams.
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nominalios vertės, atsižvelgiant į tai, kuris 
iš šių dydžių yra mažesnis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo teise įtraukti klausimus į darbotvarkę, valstybės narės turi 
turėti galimybę savo nacionaliniuose teisės aktuose numatyti, kad nutarimų projektai gali būti 
atmesti, jeigu jie žalingi rimtiems įmonės interesams.

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 91
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jeigu teisė įtraukti klausimus į visuotinių 
akcininkų susirinkimų darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose priklauso nuo sąlygos, kad 
atitinkamas akcininkas arba akcininkai 
turėtų mažiausią emitento akcinio kapitalo 
akcijų paketą, toks minimalus akcijų 
paketas neturi viršyti 5 % emitento akcinio 
kapitalo arba 10 mln. EUR nominalios 
vertės, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių dydžių 
yra mažesnis.

2. Valstybės narės gali padaryti teisę
įtraukti klausimus į visuotinių akcininkų 
susirinkimų darbotvarkę ir teikti nutarimų 
projektus visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose, atsižvelgiant į mažiausio 
įmonės akcinio kapitalo akcijų paketo 
turėjimą, toks akcijų paketas neviršija 5 % 
įmonės akcinio kapitalo. Tokį procentą 
galima nustatyti remiantis mažėjančiomis 
ribomis atsižvelgiant į įmonės kapitalą, 
kuris neturi būti mažesnis kaip 0,5 % tokio 
akcinio kapitalo.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paremti principą, pagal kurį „akcininkai, veikdami individualiai arba kolektyviniu 
būdu, turi teisę įtraukti klausimus į visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus visuotiniuose akcininkų susirinkimuose“. Tačiau ši direktyva neturi 
nustatyti naudojimosi šiomis teisėmis, kuriuos gali nustatyti valstybės narės, ribų. Bet kuriuo 
atveju, jei būtų patvirtintas toks sprendimas, pasiūlytą mechanizmą reikėtų sustiprinti. Ribas 
galima išreikšti tik įmonės kapitalo procentais, neviršijančiais 5 proc. akcinio kapitalo, ir tai 
gali būti mažinama remiantis įmonės kapitalo suma su aukščiausia 0,5 proc. akcinio kapitalo 
riba (siekiant atsižvelgti į nominalią paketo vertę). 

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 92
6 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 1 dalyje nurodytomis teisėmis reikia 3. Kiekviena valstybė narė nustato terminą, 
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pasinaudoti pakankamai iš anksto iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, 
kad kiti akcininkai iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo galėtų gauti pakeistą 
darbotvarkę arba siūlomus nutarimus.

iki kurio akcininkai gali pasinaudoti teise 
įtraukti arba pareikalauti, kad įmonė 
įtrauktų klausimus į visuotinio akcininkų 
susirinkimų darbotvarkę. Valstybės narės 
taip pat gali nustatyti terminą, iki kurio 
akcininkai gali pasinaudoti teise pateikti su 
visuotinių susirinkimų darbotvarkės 
klausimais susijusius nutarimus.
Tokie terminai turi baigtis iki visuotinio 
susirinkimo likus mažiausiai 7 
kalendorinėms dienoms, išskyrus paskutinę 
termino pabaigos dieną ir visuotinio 
akcininkų susirinkimo dieną.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse leidžiama teikti nutarimų projektus per visuotinį akcininkų 
susirinkimą. Įvedant laiko apribojimą tai neturėtų būti draudžiama. Priešingai – klausimų
įtraukimui į darbotvarkę turi būti nustatytas terminas (mažiausiai 7 dienos), kad įmonės 
turėtų pakankamai laiko paskelbti pataisytą darbotvarkę, o akcininkai galėtų sužinoti apie 
neseniai atliktus pakeitimus. Valstybės narės neprivalo nustatyti tokių pačių terminų ir 
nutarimams teikti.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 93
6 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 1 dalyje nurodytomis teisėmis reikia 
pasinaudoti pakankamai iš anksto iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, 
kad kiti akcininkai iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo galėtų gauti pakeistą 
darbotvarkę arba siūlomus nutarimus.

3. Kiekviena valstybė narė turi nustatyti 
atskirą datą, atsižvelgdama į nustatytą 
dienų skaičių po susirinkimo sušaukimo ir 
prieš visuotinį akcininkų susirinkimą, iki 
kurio akcininkai gali pasinaudoti savo 1 
dalies a ir b punktuose apibrėžtomis 
teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Teisei prašyti į susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimus ir teisei teikti su susirinkimo 
klausimais susijusius nutarimo projektus neturi būti taikomas kitoks režimas.
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Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 94
6 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 1 dalyje nurodytomis teisėmis reikia 
pasinaudoti pakankamai iš anksto iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, 
kad kiti akcininkai iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo galėtų gauti pakeistą 
darbotvarkę arba siūlomus nutarimus.

3. Kiekviena valstybė narė nustato terminą, 
per kurį akcininkai gali pasinaudoti savo 
teise įtraukti arba paprašyti bendrovės 
įtraukti klausimus į visuotinio akcininkų 
susirinkimo darbotvarkę. Valstybės narės 
taip pat gali nustatyti terminą, per kurį 
galima įgyvendinti teisę teikti nutarimų 
projektus dėl klausimų, įrašytų į visuotinio 
akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

Šie terminai baigiasi likus septynioms 
kalendorinėms dienoms iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo, neskaitant 
paskutinės termino dienos ir visuotinio 
akcininkų susirinkimo dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse leidžiama pateikti nutarimų projektus netgi per patį visuotinį 
akcininkų susirinkimą, šią teisę reikėtų išsaugoti. Tačiau klausimams į darbotvarkę įtraukti 
turėtų būti taikomas tam tikras terminas, kad bendrovės galėtų paskelbti pakeistą 
darbotvarkę, o akcininkai – su ja susipažinti.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nuo neeilinio skiriasi pagal daugumos rūšį.
Galimybė, esant išimtinėms aplinkybėms, sušaukti akcininkus per „trumpą laiką“ buvo 
perimta iš direktyvos dėl siūlymo pirkti kontrolinį paketą (OPA direktyva).

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 95
6 STRAIPSNIO 3A DALIS (nauja)

3a. Jeigu 1 dalyje nurodytomis teisėmis 
buvo naudojamasi remiantis 3 dalies 
nuostatomis ir jeigu naudojimasis šiomis 
teisėmis reiškia, kad jau buvo išsiųstas 
pranešimas apie visuotinio akcininkų 
susirinkimo koregavimą, įmonė 
nedelsdama, iš karto po 3 dalyje nurodyto 
termino pabaigos, savo interneto 
tinklavietėje paskelbia pakoreguotą 
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pranešimą nepažeisdama valstybių narių 
reikalavimų dėl tolesnio pranešimo ir 
paskelbimo.

Or. en

Pagrindimas

Nauja dalimi užtikrinama, kad akcininkai gali iš anksto sužinoti apie bet kokius visuotinio 
akcininkų susirinkimo pakeitimus. Be to, atsižvelgiama į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse 
teise į darbotvarkę įtraukti klausimą galima pasinaudoti tik prieš paskelbiant pranešimą apie 
susirinkimą, kad nereikėtų keisti darbotvarkės.

Siekiant išvengti dvigubo siuntimo ir sumažinti administravimo išlaidas, įmonės tik savo 
interneto tinklavietėje paskelbia pakoreguotą darbotvarkę ir papildomus nutarimus, jeigu 
nacionalinė teisė nenumatyto kitų reikalavimų.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 96
7 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Valstybės narės užtikrina:
a) kad teisė dalyvauti visuotiniame 
akcininkų susirinkime ir balsuoti pagal 
turimas akcijas nereiškia reikalavimo prieš 
visuotinį akcininkų susirinkimą deponuoti, 
perduoti ar registruoti akcijas kito fizinio ar 
juridinio asmens vardu; ir 
b) kad teisei parduoti ar kitaip perleisti 
akcijas nuo įrašo dienos iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo, į kurį akcininkas 
bus kviečiamas, netaikomi jokie 
apribojimai, jeigu jie netaikomi kitais 
atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Viena iš svarbiausių praktinių aplinkybių yra įrašų datos laikas. Neįmanoma nustatyti vienos 
įrašų datos visoms įmonėms visose valstybėse narėse. Tačiau realu, kad kiekviena valstybė 
narė turėtų vieną įrašų datą (ar bent dvi tokias datas – vieną pareikštinėms akcijoms ir vieną 
registruotosioms akcijoms, o jei įmonė turi išleidusi abiejų rūšių akcijų, taikoma tik viena iš 
dviejų datų). 
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Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 97
7 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Teisė dalyvauti ir balsuoti bet kurio 
emitento visuotiniame akcininkų 
susirinkime gali priklausyti nuo sąlygos, kad 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitikti 
atitinkamo emitento akcininkui keliamus 
reikalavimus tam tikrą dieną iki atitinkamo 
visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininko statusui patvirtinti gali būti 
keliami tik tokie reikalavimai, kurie būtini, 
norint užtikrinti akcininkų tapatybę ir jei jie 
yra proporcingi tapatybės užtikrinimui.

2. Teisė dalyvauti ir balsuoti bet kurios 
įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime 
priklauso nuo sąlygos, kad fizinis arba 
juridinis asmuo turi atitikti atitinkamos 
įmonės akcininkui keliamus reikalavimus 
tam tikrą dieną iki atitinkamo visuotinio 
akcininkų susirinkimo.
Akcininko statusui patvirtinti gali būti 
keliami tik tokie reikalavimai, kurie būtini,
norint užtikrinti akcininkų tapatybę.

Or. en

Pagrindimas

Emitentams labai svarbu, kad prieš visuotinį akcininkų susirinkimą būtų numatyta akcininkų 
tapatybė. Konkrečią dieną turėti akcininko statusą turi būti ne galimybė, o pareiga. Priešingu 
atveju šiame lygmenyje nebus jokio suderinimo. Reikia palaikyti ECON 46 pakeitimą (o ne 
JURI 22 pakeitimą), bet neišbraukus paskutinio sakinio, kuris prasideda „Akcininko statusui 
patvirtinti“.

Nuoroda į „proporcingi“ išbraukta siekiant išvengti padėties, kai pateikiama per daug 
pateisinimų, kad nebūtų nustatyta akcininko tapatybė.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 98
7 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Teisė dalyvauti ir balsuoti bet kurio 
emitento visuotiniame akcininkų 
susirinkime gali priklausyti nuo sąlygos, 
kad fizinis arba juridinis asmuo turi atitikti 
atitinkamo emitento akcininkui keliamus 
reikalavimus tam tikrą dieną iki atitinkamo 
visuotinio akcininkų susirinkimo.

2. Valstybės narės uždraudžia arba leidžia 
įmonėms uždrausti akcininkams dalyvauti 
visuotiniame akcininkų susirinkime ir 
balsuoti atsižvelgiant į bet kokias akcijas, 
kurias jie turi, jei jie nėra akcininkai, 
nurodytą dieną iki atitinkamo visuotinio 
akcininkų susirinkimo (įrašų data).
Pareikštinių akcijų turėtojams ir 
registruotųjų akcijų turėtojams ši data gali 
būti skirtinga.

Or. en
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Pagrindimas

Kiekvienoje valstybėje narėje turi būti įvestas įrašų datos mechanizmas.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 99
7 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Teisė dalyvauti ir balsuoti bet kurio 
emitento visuotiniame akcininkų 
susirinkime gali priklausyti nuo sąlygos, kad 
fizinis arba juridinis asmuo turi atitikti 
atitinkamo emitento akcininkui keliamus 
reikalavimus tam tikrą dieną iki atitinkamo 
visuotinio akcininkų susirinkimo.

2. Teisė dalyvauti ir balsuoti bet kurios 
įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime 
priklauso nuo sąlygos, kad fizinis arba 
juridinis asmuo turi atitikti atitinkamos 
įmonės akcininkui keliamus reikalavimus 
tam tikrą dieną iki atitinkamo visuotinio 
akcininkų susirinkimo (įrašų data).
Valstybėms narėms nebūtina taikyti 
nurodyto papunkčio įmonėms, kurios 
susirinkimo dieną gali iš turimo akcininkų 
registro nustatyti savo akcininkų pavardes 
ir adresus.

Or. en

Pagrindimas

Bendroji ES sistema – įrašų datos sistema leis akcininkui geriau orientuotis sudėtingoje 
visuotinio susirinkimo dalyvavimo sistemoje.

Ateityje gali būti techniškai įmanoma identifikuoti akcininkus visuotinio susirinkimo dieną, 
kad nereikėtų įrašų datos.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 100
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą emitentų, kurių registruotoji buveinė 
yra toje valstybėje narėje, visuotiniams 
akcininkų susirinkimams nustato kiekviena 
valstybė narė.
Tačiau ši data negali būti nustatyta 
anksčiau nei prieš 30 kalendorinių dienų 
iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Kiekviena valstybė narė praneša nustatytą 
datą Komisijai, kuri paskelbs šias datas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Kiekviena valstybė narė gali nustatyti 
skirtingas įrašų datas: įmonėms, 
išleidžiančioms pareikštines akcijas, vieną 
datą, o išleidžiančioms registruotąsias 
akcijas – kitą. Vienoje valstybėje narėje bet 
kuriam įmonės tipui įrašų data bus ta pati.
Nuo pranešimo apie visuotinį metinį 
akcininkų susirinkimą ir įrašų datos, 
išskyrus pranešimo dieną ir įrašo dieną, 
turi praeiti ne mažiau kaip:
a) 10 kalendorinių dienų prieš metinius 



AM\631042LT.doc 35/70 PE 378.495v04-00
Vertimas pagal sutartį

LT

visuotinius susirinkimus;
b) 5 kalendorinės dienos prieš ne metinius 
visuotinius susirinkimus.

Or. en

Pagrindimas

Jei pareikštinių ir registruotųjų akcijų įrašų data liktų vienoda, tai būtų nenaudinga 
registruotosioms akcijoms, kadangi jų įrašus organizuoti lengviau, todėl yra artimesnė 
visuotinio susirinkimo datai nei pareikštinių akcijų atveju.
Abiem atvejais, įrašų data turi būti kiek įmanoma artimesnė visuotinio akcininkų susirinkimo 
datai, o tarp pranešimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą datos ir įrašų datos 
būtinas pakankamas laiko tarpas, kad būtų galima instituciniam investuotojui pradėti 
priminimo apie paskolintas akcijas veiklą. Paskutinė dalis perkeliama į 16 straipsnį.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 101
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą emitentų, kurių registruotoji buveinė 
yra toje valstybėje narėje, visuotiniams 
akcininkų susirinkimams nustato kiekviena 
valstybė narė.
Tačiau ši data negali būti nustatyta 
anksčiau nei prieš 30 kalendorinių dienų 
iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Kiekviena valstybė narė praneša nustatytą 
datą Komisijai, kuri paskelbs šias datas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
visoms įmonėms bus taikoma vienoda įrašų 
data; tačiau valstybė narė gali nustatyti 
vieną įrašų dieną pareikštines akcijas 
išleidusioms įmonėms ir kitą datą –
registruotąsias akcijas išleidusioms 
įmonėms, jei kiekvienai įmonei, išleidusiai 
abiejų rūšių akcijas, taikoma viena įrašų 
data. Įrašų data turi būti ne anksčiau kaip 
prieš 30 dienų iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo, kuriam ji taikoma. 
Įgyvendindama šią ir 5 straipsnio 1 dalies 
nuostatas kiekviena valstybė narė užtikrina, 
kad nuo paskutinės leidžiamos visuotinio 
akcininkų susirinkimo sušaukimo datos ir 
įrašų dienos turi praeiti mažiausiai 10 
dienų, o skaičiuojant dienas šios dvi dienos 
neįtraukiamos.

Or. en

Pagrindimas

Taikant tokią sistemą, nustatančią labai ilgus (pvz., 60 dienų pranešimo apie visuotinius 
susirinkimus) laikotarpius, dėl siūlomo pakeitimo antros pastraipos įrašų data vis tiek bus per 
toli nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
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Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 102
7 STRAIPSNIO 2 DALIS

3. 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą emitentų, kurių registruotoji buveinė 
yra toje valstybėje narėje, visuotiniams 
akcininkų susirinkimams nustato kiekviena 
valstybė narė.
Tačiau ši data negali būti nustatyta 
anksčiau nei prieš 30 kalendorinių dienų 
iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Kiekviena valstybė narė praneša nustatytą 
datą Komisijai, kuri paskelbs šias datas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Valstybės narės gali nustatyti skirtingas 
įrašų datas bendrovėms, išleidžiančioms 
pareikštines akcijas, ir bendrovėms, 
išleidžiančioms registruotąsias akcijas.
Minimalus terminas tarp pranešimo apie 
šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą 
ir įrašų datos, neskaitant pranešimo apie 
šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą 
ir įrašų datos, yra ne trumpesnis nei:
a) 21 kalendorinė diena visuotiniams 
akcininkų susirinkimams,
b) 5 kalendorinės dienos visuotiniams 
akcininkų susirinkimams, šaukiamiems 
esant ypatingoms ar išimtinėms 
aplinkybėms.

Or. fr

Pagrindimas

Jei pareikštinių ir registruotųjų akcijų įrašų data liktų vienoda, tai būtų nenaudinga 
registruotosioms akcijoms, kadangi jų įrašus organizuoti lengviau, todėl yra artimesnė 
visuotinio susirinkimo datai nei pareikštinių akcijų atveju.

Paskutinė dalis perkeliama į 16 straipsnį.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nuo neeilinio skiriasi pagal daugumos rūšį.
Galimybė, esant išimtinėms aplinkybėms, sušaukti akcininkus per „trumpą laiką“ buvo 
perimta iš direktyvos dėl siūlymo pirkti kontrolinį paketą (OPA direktyva).

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 103
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą datą 
emitentų, kurių registruotoji buveinė yra toje 
valstybėje narėje, visuotiniams akcininkų 
susirinkimams nustato kiekviena valstybė 
narė.

3. 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą datą 
įmonių, kurių registruotoji buveinė yra toje 
valstybėje narėje, visuotiniams akcininkų 
susirinkimams nustato kiekviena valstybė 
narė.

Tačiau ši data negali būti nustatyta anksčiau 
nei prieš 30 kalendorinių dienų iki visuotinio 

Tačiau bet kuriuo atveju ši data negali būti 
nustatyta anksčiau nei prieš 15 kalendorinių 
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akcininkų susirinkimo. dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Kiekviena valstybė narė praneša nustatytą 
datą Komisijai, kuri paskelbs šias datas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Kiekviena valstybė narė praneša nustatytą 
datą Komisijai, kuri paskelbs šias datas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės turi būti siekiama kuo didesnio suderinimo. Atitinkama data turi būti nustatyta kuo 
arčiau visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, kad kiek įmanoma būtų išvengta buvusiųjų 
akcininkų dalyvavimo susirinkime rizikos.

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 104
7 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą 
datą emitentų, kurių registruotoji buveinė 
yra toje valstybėje narėje, visuotiniams 
akcininkų susirinkimams nustato kiekviena 
valstybė narė.
Tačiau ši data negali būti nustatyta anksčiau 
nei prieš 30 kalendorinių dienų iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo.
Kiekviena valstybė narė praneša nustatytą 
datą Komisijai, kuri paskelbs šias datas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta 
data negali būti nustatyta anksčiau nei prieš 
30 kalendorinių dienų iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas straipsnio paketinimas, kad įmonė turi turėti galimybę įrašų 
datą derinti prie savo specialios padėties.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 105
8 STRAIPSNIO 1 DALIS

Valstybės narės nedraudžia akcininkams
dalyvauti visuotiniame akcininkų 
susirinkime elektroniniu būdu.

Valstybės narės leidžia įmonėms siūlyti savo 
akcininkams bet kuria forma dalyvauti 
visuotiniame akcininkų susirinkime 
elektroniniu būdu, ypač bet kuria iš šių 
formų:
a) visuotinis akcininkų susirinkimo 
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transliavimas realiu laiku;
b) abipusis ryšys realiu laiku, leidžiantis 
nutolusiose vietovėse esantiems 
akcininkams visuotiniame susirinkime 
užduoti klausimus ir teikti nutarimus;
c) balsavimo mechanizmas prieš ar per 
visuotinį akcininkų susirinkimą;
Kai balsuojama prieš visuotinį akcininkų 
susirinkimą, įmonės užtikrina, kad 
balsavimo rezultatai administravimo, 
valdymo ir stebėjimo organams nebūtų 
atskleisti iš anksto.

Or. en

Pagrindimas

Ypač valdyba ir stebėtojų taryba neturi turėti išskirtinių išankstinių žinių apie balsuotojų per 
atstumą balsų pasiskirstymą. Rezultatai iš anksto gali būti žinomi tik nepriklausomai trečiajai 
šaliai (pvz., civilinės teisės notarui) arba išvis niekam nežinomi.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 106
9 STRAIPSNIS

9 straipsnis
Teisė užduoti klausimus

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime 
ir (arba) raštu arba elektroniniu būdu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo.
2. Emitentai atsako į akcininkų užduotus 
klausimus, atsižvelgdami į priemones, 
kurių gali imtis valstybė narė, arba kurias ji 
leidžia emitentams, siekdama užtikrinti 
tinkamą visuotinių akcininkų susirinkimų 
ir jų rengimo tvarką, išsaugoti 
konfidencialumą ir apsaugoti emitentų 
verslo interesus. Laikoma, kad atsakymas 
pateiktas, jeigu emitento interneto 
tinklavietėje galima gauti atitinkamą 
informaciją „dažnai užduodamų klausimų“ 
skiltyje.
3. Atsakymus į 1 dalyje nurodytus 
akcininko klausimus gali gauti visi 

Išbraukta.
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akcininkai emitento interneto tinklavietėje.

Or. en

Pagrindimas

Geram įmonės valdymui būtina, kad Europos įmonės atsakytų į klausimus, užduodamus jų 
akcininkų. Daug emitentų turi santykių su investuotojais skyrius, kurie atlieka būtent šią 
užduotį. Nebūtų veiksminga apsunkinti akcininkų ir emitentų dialogą teisinėmis nuostatomis 
ir biurokratija. Šis klausimas turi būti paliktas nacionalinių įmonių valdymo kodeksų 
nuožiūrai.

Pakeitimą pateikė Hans-Peter Mayer

Pakeitimas 107
9 STRAIPSNIS

9 straipsnis
Klausimų uždavimo teisė

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime 
ir (arba) raštu arba elektroniniu būdu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo.
2. Emitentai atsako į akcininkų užduotus 
klausimus, atsižvelgdami į priemones, 
kurių gali imtis valstybė narė, arba kurias ji 
leidžia emitentams, siekdama užtikrinti 
tinkamą visuotinių akcininkų susirinkimų 
ir jų rengimo tvarką, išsaugoti 
konfidencialumą ir apsaugoti emitentų 
verslo interesus. Laikoma, kad atsakymas 
pateiktas, jeigu emitento interneto 
tinklavietėje galima gauti atitinkamą 
informaciją „dažnai užduodamų klausimų“ 
skiltyje.
3. Atsakymus į 1 dalyje nurodytus 
akcininko klausimus gali gauti visi 
akcininkai emitento interneto tinklavietėje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tobulesnė teisėkūra reiškia ir tai, kad reguliuojama tik tai, kas būtina. Emitentai atsako į 
akcininkų klausimus savanoriškai ir itin sąžiningai. Atsižvelgiant į platesnį atskaitingumo ir 
informacijos teikimo prievolių mastą bei remiantis ir Europos teise, su tuo susijusios šalys 
apie su kapitalo rinka susijusias įmones gali gauti tiek daug informacijos, kaip niekada 
anksčiau. Todėl tokio nurodymo gali ir turėtų būti atsisakyta.



PE 378.495v04-00 40/70 AM\631042LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 108
9 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime ir 
(arba) raštu arba elektroniniu būdu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo.

1. Akcininkai turi teisę žodžiu visuotiniame 
akcininkų susirinkime užduoti klausimus,
susijusius su to visuotinio susirinkimo 
darbotvarkės klausimais. Įmonei sudarius 
galimybes, akcininkai gali naudotis 
elektroninėmis priemonėmis ir užduoti 
klausimus visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Valstybės narės gali leisti 
akcininkams užduoti klausimus raštu prieš 
visuotinį akcininkų susirinkimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti visuotinio susirinkimo, kaip diskusijų forumo, pobūdį, akcininkai visada turi 
turėti teisę užduoti klausimus žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime. Valstybės narės gali 
taip pat suteikti jiems teisę iš anksto užduoti klausimus raštu. Įpareigojimas suteikti abi 
galimybes, įskaitant ir elektroninį paštą, paskatintų didelį piktnaudžiavimą šia teise, atimtų 
daug įmonės laiko ir pinigų.

Remiantis 8 straipsniu sprendimą dėl elektroninių priemonių naudojimo turi priimti įmonė.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 109
9 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime ir 
(arba) raštu arba elektroniniu būdu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo.

1. Akcininkai, kurie atitinka reikalavimus, 
kad būtų priimti į visuotinį susirinkimą, turi 
teisę užduoti klausimus, susijusius su 
darbotvarkės klausimais žodžiu 
visuotiniame akcininkų susirinkime ir (arba) 
raštu arba elektroniniu būdu iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 110
9 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
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žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime 
ir (arba) raštu arba elektroniniu būdu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo.

visuotiniame akcininkų susirinkime raštu 
arba elektroniniu būdu iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo.

Or. en

Pagrindimas

Įstatymais reglamentuota teisė akcininkams užduoti klausimus visuotiniame akcininkų 
susirinkime žodžiu gali kelti rimtų praktinių sunkumų ir trikdyti per susirikimus. Įmonės tikrai 
turi atsakyti į akcininkų klausimus, ypač per metinius visuotinius susirinkimus, bet būtų 
naudinga, kad susirinkimo pirmininko prerogatyva būtų stebėti diskusijas ir užtikrinti, kad 
būtų nustatyta ir išlaikoma tvarka.

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 111
9 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime 
ir (arba) raštu arba elektroniniu būdu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo.

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus,
susijusius su darbotvarkės klausimais
žodžiu per visuotinį akcininkų susirinkimą 
arba raštu prieš visuotinį susirinkimą. Jie 
turi nurodyti vardą, kurį turi naudojimosi 
teisėmis dieną.

Valstybės narės gali nustatyti vieną dieną 
su nuoroda į nustatytą dienų skaičių prieš 
visuotinį akcininkų susirinkimą ir imtis 
priemonių, kad įmonės nebūtų įpareigotos 
atsakyti į klausimus, kurie pateikiami po 
šios dienos.

Or. en

Pagrindimas

Principas, kuriuo remiantis akcininkai turi teisę užduoti klausimus, turi būti patvirtintas, bet 
ES reglamentai neturi smulkmeniškai gilintis į naudojimosi šia teise sąlygas.

Bet kuriuo atveju Komisijos pasiūlytų sąlygų negalima laikytis taip, kaip jos apibrėžtos 
dabartiniame projekte, nes jos gali paskatinti neteisingai naudotis teise užduoti klausimus. Iš 
tikrųjų, jei klausimų uždavimo praktika nebus griežtai organizuojama, ja greitai gali būti 
pradėta piktnaudžiauti, nes piktavališki akcininkai gali tuo naudotis siekdami sugriauti 
susirinkimo eigą užduodami daug ir nesusijusių klausimų.

Neturi būti įmanoma užduoti klausimus elektroniniu būdu. Iš tikrųjų toks sprendimas yra 
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neįvykdomas: reikėtų, kad biuro darbuotojai nuolat sektų elektroninį paštą ir įmonės 
tinklavietę. Tai taip pat būtų pavojinga, nes piktavališki akcininkai gali užduoti įžeidžiamus ar 
nepagarbius klausimus. Papildomai turi būti patvirtintas alternatyvus pasiūlymas 
akcininkams, kurie turėtų pasirinkti, ar užduoti klausimus raštu, ar žodžiu.

Papildomai nepriimtina emitentus įpareigoti atsakyti į visus bet kokio pobūdžio klausimus 
(pasiūlymas dėl direktyvos emitentus įpareigoti atsakyti į visus užduotus klausimus, nebent 
reikia imtis priemonių dėl tinkamos susirinkimo eigos užtikrinimo ir konfidencialumo ir 
emitento komercinių interesų apsaugos). Šis mechanizmas per švelnus. Būtina bent nurodyti, 
kad klausimai tiesiogiai susiję su darbotvarke.

Be to, direktyvoje turi būti nurodyta, kad užduoti klausimą pageidaujantys asmenys turi 
įrodyti, kad yra akcininkai. Toks reikalavimas naudingas, kai akcijos yra registruotosios, ir 
būtinas, kai akcijos yra pareikštinės.

Galiausiai direktyva turi leisti valstybėms narėms nustatyti trumpiausią laiką nuo klausimo 
raštu pateikimo iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, kad biuro darbuotojai 
priimtinomis sąlygomis galėtų parengti atsakymus.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 112
9 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime ir 
(arba) raštu arba elektroniniu būdu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo.

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime ir 
raštu arba elektroniniu būdu iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo.

Or. fr

Pagrindimas

Tam, kad visuotinis akcininkų susirinkimas būtų panašus į diskusijų forumą, akcininkai turėtų 
visada turėti teisę užduoti klausimus žodžiu.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 113
9 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Akcininkai turi teisę užduoti klausimus 
žodžiu visuotiniame akcininkų susirinkime ir 
(arba) raštu arba elektroniniu būdu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo.

1. Valstybės narės suteikia galimybę 
akcininkams užduoti klausimus žodžiu 
visuotiniame akcininkų susirinkime ir (arba) 
raštu iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Elektroniniu būdu klausimai gali būti 
užduodami, jei tai numatyta įstatuose.
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Or. fr

Pagrindimas

Valstybė narė turi suteikti galimybę akcininkams užduoti klausimus žodžiu visuotiniame 
akcininkų susirinkime ir (arba) raštu iki visuotinio akcininkų susirinkimo; klausimai gali būti 
pateikti ir elektroniniu būdu. Kad visuotinis akcininkų susirinkimas vyktų tvarkingai, 
klausimai turi būti susiję su darbotvarke.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 114
9 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Emitentai atsako į akcininkų užduotus 
klausimus, atsižvelgdami į priemones, kurių
gali imtis valstybė narė, arba kurias ji leidžia 
emitentams, siekdama užtikrinti tinkamą 
visuotinių akcininkų susirinkimų ir jų
rengimo tvarką, išsaugoti konfidencialumą ir 
apsaugoti emitentų verslo interesus. 
Laikoma, kad atsakymas pateiktas, jeigu 
emitento interneto tinklavietėje galima gauti 
atitinkamą informaciją „dažnai užduodamų 
klausimų“ skiltyje.

2. Įmonė atsako į visuotiniame akcininkų 
susirinkime akcininkų užduotus klausimus 
žodžiu prieš visuotinį akcininkų 
susirinkimą arba jo metu.
Valstybė narė gali imtis arba leisti įmonei, 
imtis priemonių, siekdama užtikrinti 
tinkamą visuotinių akcininkų susirinkimų ir 
jų rengimo tvarką, išsaugoti 
konfidencialumą ir apsaugoti įmonės verslo 
interesus. Valstybės narės leidžia įmonėms 
grupuoti to paties turinio klausimus ir 
atsakyti į visą paketą klausimų.
Laikoma, kad atsakymas pateiktas, jeigu 
įmonės interneto tinklavietėje jau buvo
galima gauti atitinkamą informaciją 
klausimų ir atsakymų forma.

Or. en

Pagrindimas

Visuotinis susirinkimas – tai forumas, kuriame turi būti suteikta visa prašoma informacija, 
kad akcininkai galėtų susidaryti aiškų ir išsamų vaizdą apie įmonės veiklos rezultatus. Todėl į 
visus žodžiu ir raštu pateiktus klausimus turi būti atsakoma žodžiu per visuotinį akcininkų 
susirinkimą; jei jie yra tos pačios temos, galima atsakyti į juos visus iš karto. Tai leidžia 
įmonėms atsakyti į labai daug klausimų, kartu užtikrinant, kad visuotiniame susirinkime 
dalyvaujantys akcininkai gali priimti sprendimus turėdami informaciją.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 115
9 STRAIPSNIO 2 DALIS
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2. Emitentai atsako į akcininkų užduotus 
klausimus, atsižvelgdami į priemones, kurių 
gali imtis valstybė narė, arba kurias ji leidžia 
emitentams, siekdama užtikrinti tinkamą 
visuotinių akcininkų susirinkimų ir jų 
rengimo tvarką, išsaugoti konfidencialumą ir 
apsaugoti emitentų verslo interesus. 
Laikoma, kad atsakymas pateiktas, jeigu 
emitento interneto tinklavietėje galima gauti 
atitinkamą informaciją „dažnai užduodamų 
klausimų“ skiltyje.

2. Emitentai imasi nuosaikių priemonių 
atsakydami į akcininkų užduotus klausimus, 
atsižvelgdami į priemones, kurių gali imtis 
valstybė narė, arba kurias ji leidžia 
emitentams, ypač susirinkimo pirmininko 
nuožiūra, siekdama užtikrinti tinkamą 
visuotinių akcininkų susirinkimų ir jų 
rengimo tvarką, išsaugoti konfidencialumą ir 
apsaugoti emitentų verslo interesus, ir visų 
teisinių ir priežiūros apribojimų laikymąsi. 
Laikoma, kad atsakymas pateiktas, jeigu 
emitento interneto tinklavietėje galima gauti 
atitinkamą informaciją „dažnai užduodamų 
klausimų“ skiltyje.

Or. en

Pagrindimas

Įstatymais reglamentuota teisė akcininkams užduoti klausimus visuotiniame akcininkų 
susirinkime žodžiu gali kelti rimtų praktinių sunkumų ir trikdyti per susirikimus. Įmonės tikrai 
turi atsakyti į akcininkų klausimus, ypač per metinius visuotinius susirinkimus, bet būtų 
naudinga, kad susirinkimo pirmininko prerogatyva būtų stebėti diskusijas ir užtikrinti, kad 
būtų nustatyta ir išlaikoma tvarka.

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 116
9 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Emitentai atsako į akcininkų užduotus 
klausimus, atsižvelgdami į priemones, kurių
gali imtis valstybė narė, arba kurias ji leidžia 
emitentams, siekdama užtikrinti tinkamą
visuotinių akcininkų susirinkimų ir jų 
rengimo tvarką, išsaugoti konfidencialumą 
ir apsaugoti emitentų verslo interesus.

2. Įmonės atsako į visuotiniame akcininkų 
susirinkime akcininkų užduotus klausimus 
bent visuotiniame akcininkų susirinkime 
prieš balsavimą. 

Pareiga atsakyti į akcininkų užduotus 
klausimus priklauso nuo priemonių, kurių
gali imtis valstybė narė, arba kurias ji leidžia 
įmonėms, siekdama užtikrinti tinkamą
visuotinių akcininkų susirinkimų rengimo ir 
vedimo tvarką, taip pat išsaugoti 
konfidencialumą ir apsaugoti emitentų 
verslo interesus.

Valstybės narės leidžia įmonėms grupuoti 
to paties turinio klausimus ir atsakyti į 
sugrupuotus klausimus.

Laikoma, kad atsakymas pateiktas, jeigu Laikoma, kad atsakymas pateiktas, jeigu 
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emitento interneto tinklavietėje galima gauti 
atitinkamą informaciją „dažnai užduodamų 
klausimų“ skiltyje.

įmonės interneto tinklavietėje jau buvo 
galima gauti atitinkamą informaciją 
klausimų ir atsakymų forma.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl direktyvos teisingai neįveda reikalavimo emitentams atsakyti į akcininkų 
klausimus prieš visuotinį akcininkų susirinkimą. Iš tikrųjų visuotinis susirinkimas – tai 
forumas, kuriame turi būti suteikta informacija. Todėl ir atsižvelgiant į dabartinę valstybių 
narių sistemą direktyva turi leisti emitentams į klausimus atsakyti prieš visuotinį akcininkų 
susirinkimą arba jo metu.

Be to, emitentams turi būti leidžiama pateikti vieną atsakymą į daug tos pačios temos 
klausimų: tai užtikrins emitentų gebėjimą atsakyti į daug klausimų.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 117
9 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Emitentai atsako į akcininkų užduotus 
klausimus, atsižvelgdami į priemones, kurių 
gali imtis valstybė narė, arba kurias ji 
leidžia emitentams, siekdama užtikrinti 
tinkamą visuotinių akcininkų susirinkimų ir 
jų rengimo tvarką, išsaugoti 
konfidencialumą ir apsaugoti emitentų
verslo interesus.

Laikoma, kad atsakymas pateiktas, jeigu 
emitento interneto tinklavietėje galima 
gauti atitinkamą informaciją „dažnai 
užduodamų klausimų“ skiltyje.

2. Bendrovė visuotinio akcininkų 
susirinkimo metu atsako žodžiu į akcininkų 
prieš visuotinį akcininkų susirinkimą ir jo 
metu užduotus klausimus. Valstybės narės 
gali pačios imtis arba leisti bendrovėms 
imtis priemonių, siekiant užtikrinti tinkamą 
visuotinio akcininkų susirinkimo ir jo
rengimo tvarką, išsaugoti konfidencialumą ir 
apsaugoti bendrovės verslo interesus.
Valstybės narės leidžia bendrovėms 
sugrupuoti to paties turinio klausimus ir 
atsakyti į juos bendrai.

Or. fr

Pagrindimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu turi būti pateikta visa reikiama informacija, kad 
akcininkas galėtų susidaryti tikslų ir išsamų vaizdą apie įmonės pajėgumus. Todėl į visus 
žodžiu ar raštu užduotus klausimus turi būti atsakyta visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Į 
klausimus, kurie yra tos pačios temos, galima atsakyti bendrai. Tai leidžia bendrovėms 
išnagrinėti pakankamą skaičių klausimų, tuo pat metu užtikrinant, kad akcininkai, 
dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime, galėtų priimti aiškius sprendimus.
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Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 118
9 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Emitentai atsako į akcininkų užduotus 
klausimus, atsižvelgdami į priemones, kurių 
gali imtis valstybė narė, arba kurias ji leidžia 
emitentams, siekdama užtikrinti tinkamą 
visuotinių akcininkų susirinkimų ir jų 
rengimo tvarką, išsaugoti konfidencialumą 
ir apsaugoti emitentų verslo interesus.
Laikoma, kad atsakymas pateiktas, jeigu 
emitento interneto tinklavietėje galima gauti 
atitinkamą informaciją „dažnai užduodamų 
klausimų“ skiltyje.

2. Įmonė atsako į visuotiniame akcininkų 
susirinkime akcininkų užduotus klausimus 
visuotiniame akcininkų susirinkime 
vėliausiai prieš balsavimą. Teisė užduoti 
klausimus ir pareiga atsakyti priklauso nuo 
priemonių, kurių gali imtis valstybė narė, 
arba kurias ji leidžia įmonėms, siekdama 
užtikrinti organizuotą pasirengimą 
visuotiniams akcininkų susirinkimams ir 
tinkamą vedimo tvarką, taip pat išsaugoti 
konfidencialumą ir apsaugoti įmonės arba 
susijusių įmonių verslo interesus.

Įmonė neįpareigojama į klausimą atsakyti 
atskirai, jeigu įmonės interneto tinklavietėje 
jau buvo galima gauti atitinkamą 
informaciją klausimų ir atsakymų forma.

Valstybės narės gali nustatyti, kad įmonė 
atsakytų į akcininko arba akcininkų jai 
užduotus klausimus tinkamu laiku, jei 
akcininkas ar akcininkai turi 1 % įmonės 
akcinio kapitalo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo teise visuotiniuose akcininkų susirinkimuose užduoti 
klausimus, valstybėms narėms turi būti leista savo nacionaliniuose teisės aktuose numatyti, 
kad įmonės imtųsi priemonių užtikrinti organizuotą pasirengimą ir gerą visuotinio akcininkų 
susirinkimo tvarką.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 119
9 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Atsakymus į 1 dalyje nurodytus 
akcininko klausimus gali gauti visi 
akcininkai emitento interneto tinklavietėje.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

3 dalis reikštų brangiai kainuojantį įpareigojimą paruošti viso visuotinio akcininkų 
susirinkimo patvirtintą protokolą. Atsakymų skelbimas gali sukelti daug laiko užimančių ir 
brangiai kainuojančių ginčų ir teisinių veiksmų dėl teisingo perdavimo apie tai, kas buvo 
pasakyta, ir apie atsakymų tinkamumą. Todėl ši nuostata turi būti išbraukta.

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 120
9 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Atsakymus į 1 dalyje nurodytus 
akcininko klausimus gali gauti visi 
akcininkai emitento interneto tinklavietėje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įmonės ir jos akcininkų dialogas yra svarbiausia gero įmonės valdymo sudedamoji dalis. 
Įmonės atsako į joms akcininkų užduotus klausimus savanoriškai ir atskirai. Be to, Europos ir 
tarptautinė teisė sukūrė glaudžiai susijusią skaidrumo ir įsipareigojimų atskleidimo sistemą. 
Todėl 9 straipsnio 2 dalis yra per detali ir ja bus tik sukurta papildomų biurokratinių 
reikalavimų, o ne sustiprintas tiesioginis bendravimas ar tikrų investuotojų poreikių 
įgyvendinimas.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 121
9 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Atsakymus į 1 dalyje nurodytus akcininko 
klausimus gali gauti visi akcininkai emitento
interneto tinklavietėje.

3. Atsakymus į 1 dalyje nurodytus akcininko 
klausimus gali gauti visi akcininkai įmonės
interneto tinklavietėje.

Or. en

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 122
9 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Atsakymus į 1 dalyje nurodytus akcininko 
klausimus gali gauti visi akcininkai emitento 
interneto tinklavietėje.

3. Atsakymus arba jų santraukas į 1 dalyje 
nurodytus akcininko klausimus gali gauti 
visi akcininkai emitento interneto 
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tinklavietėje.

Or. en

Pagrindimas

Įstatymais reglamentuota teisė akcininkams užduoti klausimus visuotiniame akcininkų 
susirinkime žodžiu gali kelti rimtų praktinių sunkumų ir trikdyti per susirikimus. Įmonės tikrai 
turi atsakyti į akcininkų klausimus, ypač per metinius visuotinius susirinkimus, bet būtų 
naudinga, kad susirinkimo pirmininko prerogatyva būtų stebėti diskusijas ir užtikrinti, kad 
būtų nustatyta ir išlaikoma tvarka.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 123
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Asmeniui, kuriam 
gali būti suteiktas įgaliojimas, neturi būti 
taikomi jokie apribojimai, išskyrus 
reikalavimą, kad įgaliojimą turintis asmuo 
būtų teisiškai įgaliotas.
Tačiau valstybės narės gali apriboti 
įgaliojimo turėtojų teisę naudotis balsavimo 
teisėmis savo nuožiūra tais atvejais, jeigu:
a) jie su emitentu susiję verslo, šeiminiais 
arba kitais ryšiais,
b) jie turi kontrolinį emitento akcijų paketą,
c) jie priklauso emitento arba vieno iš jo 
kontroliuojančiųjų akcininkų vadovybei.
Akcininkas gali paskirti tik vieną asmenį, 
kuris jam atstovautų kaip įgaliojimo 
turėtojas bet kuriame konkrečiame 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Įgaliojimo turėtojas 
turi tokias pačias teises pasisakyti ir užduoti 
klausimus visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose, kurias turėtų jo 
atstovaujamas akcininkas.
Be reikalavimo, kad įgaliojimo turėtojas 
privalo turėti teisnumą, valstybės narės 
panaikina teisinę viršenybę, kuri apriboja 
arba leidžia įmonėms apriboti reikalavimų 
atitikimą asmenims, kurie gali būti 
patvirtinti įgaliojimo turėtojais.
1a. Valstybės narės gali apriboti įgaliojimų 
turėtojų paskyrimą vienu susirinkimu arba 
susirinkimais, kurie gali vykti nurodytu 
laikotarpiu.
Nepažeidžiant 13 straipsnio 5 dalies 
valstybės narės gali riboti asmenų skaičių, 
kuriems akcininkas gali suteikti įgaliojimus 
ryšium su bet kuriuo vienu visuotiniu 
akcininkų susirinkimu.
1b. Be aiškiai pirmesnėse dalyse leidžiamų 
apribojimų, valstybės narės negali apriboti 
arba leisti įmonėms apriboti akcininko 
naudojimosi savo teisėmis paskiriant 
įgaliojimo turėtojus, nebent reikėtų spręsti 
galimus interesų konfliktus tarp įgaliojimo 
turėtojo ir akcininko: kieno interesams turi 
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atstovauti įgaliojimo turėtojas; tokiu būdu 
valstybės narės negali įvesti jokių kitų 
reikalavimų, o tik šiuos:
a) valstybės narės gali nurodyti, kad 
įgaliojimo turėtojas privalo atskleisti 
konkrečiai nurodytus faktus, kurie gali būti 
reikalingi akcininkams siekiant įvertinti 
galimus interesų konfliktus;
b) valstybės narės gali apriboti arba neleisti 
akcininkui naudotis savo teisėmis paskyrus 
įgaliojimo turėtoją, kuris neturi konkrečių 
balsavimo nurodymų kiekvienam 
nutarimui, dėl kurio įgaliojimo turėtojas 
turės balsuoti akcininko naudai;
c) valstybės narės gali apriboti arba neleisti 
perduoti įgaliojimo kitam asmeniui, bet tai 
netrukdys įgaliojimo turėtojui, kuris yra 
juridinis asmuo, pasinaudoti jam 
suteiktomis galiomis per bet kurį 
administravimo ar valdymo organo narį ar 
bet kurį iš savo darbuotojų.
Kaip nurodyta šioje straipsnio dalyje, 
interesų konfliktas gali atsirasti, jeigu 
įgaliojimo turėtojas:
i) yra kontroliuojantis įmonės akcininkas 
arba kita įmonė, kurią toks akcininkas 
kontroliuoja;
ii) yra administravimo, valdymo ar 
stebėjimo organo narys, įmonės, 
kontroliuojančio akcininko, ar i punkte 
apibrėžtos kontroliuojamos įmonės 
darbuotojas ar auditorius;
iii) su ii punkte apibrėžtu fiziniu asmeniu 
susijęs šeimos ryšiais.

Or. en

Pagrindimas

Ribojančių nacionalinių taisyklių dėl direktyvos vadinamųjų „įgaliojimų turėtojų“ 
liberalizavimas akcininkų naudai yra pagrindinė direktyvos sėkmės sąlyga. Šiame pakeitime 
išdėstytas požiūris sukuria pusiausvyrą tarp teisėto susirūpinimo interesų konfliktu ir 
akcininko balso išsaugojimo.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 124
10 STRAIPSNIO 1 DALIS
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1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime.

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime.

Įgaliojimo turėtojas įgaliojamas naudotis 
tik tomis kalbėjimo, klausimų uždavimo, 
nutarimų teikimo ir balsavimo 
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose 
teisėmis, kurias turi įgaliojimą suteikęs 
akcininkas, laikydamasis įgaliojimą 
suteikusio akcininko nurodymų, jei jų yra.

Asmeniui, kuriam gali būti suteiktas 
įgaliojimas, neturi būti taikomi jokie 
apribojimai, išskyrus reikalavimą, kad 
įgaliojimą turintis asmuo būtų teisiškai 
įgaliotas.

Asmeniui, kuriam gali būti suteiktas 
įgaliojimas, neturi būti taikomi jokie 
apribojimai, išskyrus reikalavimą, kad 
įgaliojimą turintis asmuo būtų teisiškai 
įgaliotas.

Tačiau valstybės narės gali apriboti 
įgaliojimo turėtojų teisę naudotis balsavimo 
teisėmis savo nuožiūra tais atvejais, jeigu:

Tačiau jeigu valstybės narės įveda 
apribojimus naudotis akcininkų teisėmis 
dėl įgaliojimo turėtojų, tokiais apribojimais 
nebus reikalaujama daugiau nei būtina ir 
jie bus proporcingi siekiant spręsti 
įgaliojimo turėtojų interesų konfliktus.
Tokie apribojimai ypač taikomi bet kuriam 
įgaliojimo turėtojui, kuris:

a) jie su emitentu susiję verslo, šeiminiais 
arba kitais ryšiais,

a) yra kontroliuojantis įmonės akcininkas 
arba kita įmonė, kurią toks akcininkas 
kontroliuoja;

b) jie turi kontrolinį emitento akcijų paketą, b) yra administravimo, valdymo ar 
stebėjimo organo narys, įmonės, 
kontroliuojančio akcininko, ar i punkte 
apibrėžtos kontroliuojamos įmonės 
darbuotojas ar auditorius;

c) jie priklauso emitento arba vieno iš jo 
kontroliuojančiųjų akcininkų vadovybei.

c) su b punkte apibrėžtu vienu iš fizinių 
asmenų susijęs šeimos ar verslo ryšiais.

Akcininkas gali paskirti tik vieną asmenį, 
kuris jam atstovautų kaip įgaliojimo 
turėtojas bet kuriame konkrečiame 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko ir įgaliojimo turėtojo santykiai 
neturi daryti poveikio įgaliojimo turėtojo su 
įmone susijusių veiksmų galiojimui.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas nustato galimybę valstybėms narėms spręsti įgaliojimų turėtojų ir akcininkų ar 
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įmonių interesų konfliktus. Valstybės narės gali laisvai rinktis atitinkamas tokių konfliktų 
sprendimo priemones.

Sąrašas neišsamus, bet įvardija aiškius atvejus, kai valstybės narės turi apriboti įgaliojimo 
turėtojų teises.

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 125
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime.
Asmeniui, kuriam gali būti suteiktas 
įgaliojimas, neturi būti taikomi jokie 
apribojimai, išskyrus reikalavimą, kad 
įgaliojimą turintis asmuo būtų teisiškai 
įgaliotas.
Tačiau valstybės narės gali apriboti 
įgaliojimo turėtojų teisę naudotis balsavimo 
teisėmis savo nuožiūra tais atvejais, jeigu:

a) jie su emitentu susiję verslo, šeiminiais 
arba kitais ryšiais,
b) jie turi kontrolinį emitento akcijų paketą,
c) jie priklauso emitento arba vieno iš jo 
kontroliuojančiųjų akcininkų vadovybei.

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų ypač
visuotiniame akcininkų susirinkime 
atsižvelgiant į griežtesnes paskyrimo 
sąlygas, kurias gali nustatyti valstybės 
narės. Šie reikalavimai taip pat taikomi bet 
kuriems fiziniams ar juridiniams 
asmenims, kurie toje valstybėje narėje, 
kurioje įsteigta įmonė, pagal įsisteigimo 
laisvę ir laisvę teikti paslaugas naudojasi 
savo balsavimo teisėmis suteikdami 
įgaliojimą.

Valstybės narės gali akcininkams, kurie 
naudojasi savo teisėmis suteikdami 
įgaliojimus, taikyti tik tuos suvaržymus ir 
reikalavimus, kurie būtini sprendžiant 
interesų konfliktus.

Reikalaujama, kad įgaliojimo turėtojas 
balsuotų akcininko vardu

Akcininkas gali paskirti tik vieną asmenį, 
kuris jam atstovautų kaip įgaliojimo 
turėtojas bet kuriame konkrečiame 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

Vienam konkrečiam akcininkų 
susirinkimui vienas akcininkas gali paskirti 
tik vieną asmenį kaip įgaliojimo turėtoją 
akcijoms, laikomoms toje pačioje vertybinių 
popierių sąskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Nors balsavimo pagal įgaliojimą sistemoje nurodoma, kad akcininkui neturi būti suteikta 
galimybė visuotiniame akcininkų susirinkime paskirti jam atstovauti bet kurį asmenį. Ši 
direktyva turi leisti valstybėms narėms įvesti konkrečius reikalavimus dėl įgaliojimo turėtojo 
tapatybės, o būtent: apriboti vienintelių akcininkų galimybę dalyvauti visuotiniame akcininkų 
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susirinkime. Ši galimybė yra būtina, kad tinkamai veiktų prancūziška sistema, kuri 
visuotiniams akcininkų susirinkimams suteikia ypač svarbių galių.

Siekiant išvengti interesų konfliktų, kurie gali atsirasti pvz., tarp įgaliojimo turėtojo ir 
akcininko arba tarp įgaliojimo turėtojo ir emitento, ši direktyva turi leisti valstybėms narėms 
numatyti apribojimus dėl naudojimosi balsavimo teisėmis suteikus įgaliojimą.

Direktyva turi įpareigoti akcijų turėtoją balsuoti akcininko vardu. Tai būtina siekiant 
užtikrinti įgaliojimų sistemos patikimumą.

Paaiškinimas, kuriuo remiantis kelių asmenų negalima paskirti tik akcijoms, kurios laikomos 
vienoje vertybinių popierių sąskaitoje, leistų akcininkams, kurie to paties emitento akcijas 
laiko skirtingose sąskaitose, kiekvienai iš sąskaitų institucijų suteikti įgaliojimą.

Pakeitimą pateikė Jean-Paul Gauzès

Pakeitimas 126
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Asmeniui, kuriam 
gali būti suteiktas įgaliojimas, neturi būti 
taikomi jokie apribojimai, išskyrus 
reikalavimą, kad įgaliojimą turintis asmuo 
būtų teisiškai įgaliotas.
Tačiau valstybės narės gali apriboti 
įgaliojimo turėtojų teisę naudotis balsavimo 
teisėmis savo nuožiūra tais atvejais, jeigu:
a) jie su emitentu susiję verslo, šeiminiais 
arba kitais ryšiais,
b) jie turi kontrolinį emitento akcijų paketą,
c) jie priklauso emitento arba vieno iš jo 
kontroliuojančiųjų akcininkų vadovybei.

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime.
Be reikalavimo, kad įgaliojimo turėtojas 
privalo turėti teisnumą, valstybės narės 
naudojimuisi teisėmis paskiriant įgaliojimą 
gali nustatyti suvaržymus ir reikalavimus, 
būtinus spręsti įgaliojimo turėtojų interesų 
konfliktus, jei tokie reikalavimai 
proporcingi uždaviniui; tokiu būdu 
valstybės narės negali įvesti jokių kitų 
reikalavimų, o tik šiuos:

a) valstybės narės gali nurodyti, kad 
įgaliojimo turėtojas privalo atskleisti 
konkrečiai nurodytus faktus, kurie gali būti 
reikalingi akcininkams siekiant įvertinti 
galimus interesų konfliktus;

b) valstybės narės gali apriboti arba neleisti 
akcininkui naudotis savo teisėmis paskyrus 
įgaliojimo turėtoją, kuris neturi konkrečių 
balsavimo nurodymų kiekvienam 
nutarimui dėl kurio įgaliojimo turėtojas 
turės balsuoti akcininko naudai;

c) valstybės narės gali apriboti įgaliojimo 
perdavimą kitam asmeniui arba jo neleisti, 
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bet tai netrukdys įgaliojimo turėtojui, kuris 
yra juridinis asmuo, pasinaudoti jam 
suteiktomis galiomis per bet kurį 
administravimo ar valdymo organo narį ar 
bet kurį iš savo darbuotojų.

Akcininkas gali paskirti tik vieną asmenį, 
kuris jam atstovautų kaip įgaliojimo 
turėtojas bet kuriame konkrečiame 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali paskirti tik vieną asmenį, 
kuris jam atstovautų kaip įgaliojimo 
turėtojas bet kuriame konkrečiame 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja dalis nustato galimybę valstybėms narėms spręsti visus galimus įgaliojimo turėtojų 
interesų konfliktus. Valstybės narės gali laisvai rinktis atitinkamas tokių konfliktų sprendimo 
priemones. Ypač pirmininkaujančios valstybės kompromisiniame pasiūlyme paminėti 
konfliktai yra svarbesni nei išvardytieji pirmajame Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimą pateikė Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Pakeitimas 127
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Asmeniui, kuriam 
gali būti suteiktas įgaliojimas, neturi būti 
taikomi jokie apribojimai, išskyrus 
reikalavimą, kad įgaliojimą turintis asmuo 
būtų teisiškai įgaliotas.
Tačiau valstybės narės gali apriboti 
įgaliojimo turėtojų teisę naudotis balsavimo 
teisėmis savo nuožiūra tais atvejais, jeigu:
a) jie su emitentu susiję verslo, šeiminiais 
arba kitais ryšiais,
b) jie turi kontrolinį emitento akcijų paketą,
c) jie priklauso emitento arba vieno iš jo 
kontroliuojančiųjų akcininkų vadovybei.
Akcininkas gali paskirti tik vieną asmenį, 
kuris jam atstovautų kaip įgaliojimo 
turėtojas bet kuriame konkrečiame 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime.

Įgaliojimo turėtojas visuotiniame 
akcininkų susirinkime gali naudotis tik 
pasisakymo, klausimų uždavimo, nutarimų 
pateikimo ir balsavimo teisėmis, kuriomis 
galėtų naudotis ir jį įgaliojęs akcininkas; 
šiomis teisėmis jis naudojasi pagal 
įgaliojimą jam išdavusio akcininko 
nurodymus.
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Or. fr

Pagrindimas

3 dalis perkelta į 1 dalį, kurioje turėtų būti reglamentuojamos pagrindinės įgaliojimo turėtojo 
teisės. Įgaliojimo turėtojo paskyrimas lemia tai, kad įgaliojimo turėtojas gauna teisę veikti 
akcininko vardu. Šiame įgaliojime turi būti įtvirtinti specialūs balsavimo nurodymai.
Įgaliojimo turėtojas veikia vadovaudamasis nurodymais, gautais iš jį įgaliojusio akcininko.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 128
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime.

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime.

Asmeniui, kuriam gali būti suteiktas 
įgaliojimas, neturi būti taikomi jokie 
apribojimai, išskyrus reikalavimą, kad 
įgaliojimą turintis asmuo būtų teisiškai 
įgaliotas.

Tapatybei ir asmenų skaičiui, kuriems gali 
būti suteiktas įgaliojimas, neturi būti taikomi 
jokie apribojimai, išskyrus reikalavimą, kad 
įgaliojimą turintis asmuo būtų teisiškai 
įgaliotas.

Tačiau valstybės narės gali apriboti 
įgaliojimo turėtojų teisę naudotis balsavimo 
teisėmis savo nuožiūra tais atvejais, jeigu:

a) jie su emitentu susiję verslo, šeiminiais 
arba kitais ryšiais,
b) jie turi kontrolinį emitento akcijų paketą,
c) jie priklauso emitento arba vieno iš jo 
kontroliuojančiųjų akcininkų vadovybei.

Tačiau jeigu valstybės narės įveda 
apribojimus, kaip naudotis akcininkų 
teisėmis dėl įgaliojimo turėtojų, tokiais 
apribojimais nebus reikalaujama daugiau 
nei būtina ir jie bus proporcingi siekiant 
spręsti įgaliojimo turėtojų interesų
konfliktus.

Akcininkas gali paskirti tik vieną asmenį, 
kuris jam atstovautų kaip įgaliojimo 
turėtojas bet kuriame konkrečiame 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko ir įgaliojimo turėtojo santykiai 
neturi daryti poveikio įgaliojimo turėtojo su 
įmone susijusių veiksmų galiojimui.

Or. en

Pagrindimas

Akcininkas gali turėti tos pačios įmonės akcijų įvairiais būdais: tiesiogiai ir per diskretines ar 
kolektyvines investicines priemones, dėl kurių gali prireikti suteikti kitą įgaliojimą. Ši 
nuostata neatspindi tikrovės ir iš siūlomos direktyvos turi būti išbraukta. Be to, valstybės 
narės turi likti kompetentingos, kad galėtų reguliuoti bendruosius interesų konfliktų 
klausimus, kurie gali būti susiję ne tik su akcininko ir įgaliojimo turėtojo santykiais.
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Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 129
10 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
fizinį arba juridinį asmenį įgaliotiniu, kuris 
jo vardu dalyvautų ir balsuotų visuotiniame 
akcininkų susirinkime. Asmeniui, kuriam 
gali būti suteiktas įgaliojimas, neturi būti 
taikomi jokie apribojimai, išskyrus 
reikalavimą, kad įgaliojimą turintis asmuo 
būtų teisiškai įgaliotas.

1. Kiekvienas akcininkas turi teisę paskirti 
vieną ar daugiau fizinių arba juridinių
asmenų įgaliotiniu, kuris jo vardu dalyvautų 
ir balsuotų visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Asmeniui, kuriam gali būti 
suteiktas įgaliojimas, neturi būti taikomi 
jokie apribojimai, išskyrus reikalavimą, kad 
įgaliojimą turintis asmuo būtų teisiškai 
įgaliotas.

Tačiau valstybės narės gali apriboti 
įgaliojimo turėtojų teisę naudotis balsavimo 
teisėmis savo nuožiūra tais atvejais, jeigu:
a) jie su emitentu susiję verslo, šeiminiais 
arba kitais ryšiais,
b) jie turi kontrolinį emitento akcijų paketą,

c) jie priklauso emitento arba vieno iš jo 
kontroliuojančiųjų akcininkų vadovybei.

Tačiau valstybės narės gali apriboti 
įgaliojimo turėtojų teisę naudotis balsavimo 
teisėmis savo nuožiūra tais atvejais, jeigu:
a) jie su emitentu susiję verslo, šeiminiais 
arba kitais ryšiais,
b) jie turi kontrolinį emitento akcijų paketą,

c) jie priklauso emitento arba vieno iš jo 
kontroliuojančiųjų akcininkų vadovybei.

Akcininkas gali paskirti tik vieną asmenį, 
kuris jam atstovautų kaip įgaliojimo 
turėtojas bet kuriame konkrečiame 
visuotiniame akcininkų susirinkime.

Or. en

Pagrindimas

Akcininkas turi turėti teisę paskirti daugiau nei vieną įgaliojimo turėtoją (jei bus nurodytas 
akcijų skaičius, pagal kurias balsuos kiekvienas nurodytas įgaliojimo turėtojas) ir tai gali būti 
praktinė būtinybė, kai akcijų turėjimas reiškia skirtingus esminius naudingus interesus. Ši 
nuostata turi aiškiai teigti, kad balsas nebus laikomas negaliojantis, kai įgaliojimo turėtojas 
balsuos priešingai, nei jam nurodyta. 10 straipsnio 3 dalyje turi būti aiškiai pasakyta, kad 
įmonė neturi žinoti, ar įgaliojimo turėtojas gavo nurodymus dėl pasisakymo ir atsakymo į 
klausimus visuotiniame susirinkime, ar ne.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 130
10 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Nepaisant 13 straipsnio 5 dalies vienam 
konkrečiam akcininkų susirinkimui vienas 
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akcininkas gali paskirti tik vieną įgaliojimo 
turėtoją akcijoms, laikomoms toje pačioje 
vertybinių popierių sąskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Per griežta įgaliojimo turėtojų skaičių apriboti tik vienu akcininku, kaip siūlo Komisija. 
Akcininkas gali turėti tos pačios įmonės akcijas skirtingose sąskaitose, todėl jis galėtų 
paskirti tiek įgaliojimo turėtojų, kiek turi sąskaitų.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis, Sharon Bowles

Pakeitimas 131
10 STRAIPSNIO 1B DALIS (nauja)

1b. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
įgaliojimo turėtojai nustatytą mažiausią 
laikotarpį saugotų registruotus nurodymus, 
ir juos pateikti pareikalavus patvirtinti, kad 
balsavimo nurodymai buvo įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms gali reikėti reaguoti į tai, kad tarpininkas nebalsavo pagal nurodymus, 
kuriuos gavo iš jį paskyrusio akcininko. Todėl valstybės narės gali reikalauti nustatytą 
mažiausią laikotarpį saugoti registruotus nurodymus ir pareikalavus patvirtinti, kad 
balsavimo nurodymai buvo įvykdyti.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 132
10 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Asmuo, veikiantis kaip įgaliojimo 
turėtojas, gali būti įgaliotas daugiau nei 
vieno akcininko, neribojant taip 
atstovaujamų akcininkų skaičiaus.
Kai įgaliojimo turėtojas įgaliotas kelių 
akcininkų, jis gali balsuoti tuo pačiu metu 
už ir prieš bet kurį nutarimą ir (arba) 
susilaikyti nuo balsavimo už tokį nutarimą 
pagal jo atstovaujamų akcininkų duotus
balsavimo nurodymus.

2. Įgaliojimo turėtojas gali būti įgaliotas 
daugiau nei vieno akcininko, neribojant taip 
atstovaujamų akcininkų skaičiaus. 
Įgaliojimo turėtojas, įgaliotas kelių 
akcininkų, balsuoja skirtingai skirtingų 
akcininkų naudai, pagal jo atstovaujamų 
akcininkų pateiktus balsavimo nurodymus, 
jei jų buvo.
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Or. en

Pagrindimas

Nauja formuluotė aiškiai teigia, kad įgaliojimo turėtojui neturi būti leista skaidyti to paties jį 
paskyrusio akcininko balsus. Be to, atsižvelgiama į tai, kad ne visada gali būti konkrečių 
balsavimo nurodymų. Įgaliojimo suteikimas reiškia, kad įgaliojimo turėtojui buvo suteikta 
galia veikti akcininko vardu. Toks paskyrimas gali, bet neprivalo būti papildytas konkrečiais 
balsavimo nurodymais.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 133
10 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Asmuo, veikiantis kaip įgaliojimo 
turėtojas, gali būti įgaliotas daugiau nei 
vieno akcininko, neribojant taip
atstovaujamų akcininkų skaičiaus. Kai 
įgaliojimo turėtojas įgaliotas kelių 
akcininkų, jis gali balsuoti tuo pačiu metu už 
ir prieš bet kurį nutarimą ir (arba) susilaikyti 
nuo balsavimo už tokį nutarimą pagal jo 
atstovaujamų akcininkų duotus balsavimo 
nurodymus.

2. Asmuo, veikiantis kaip įgaliojimo 
turėtojas, gali būti įgaliotas daugiau nei 
vieno akcininko, neribojant taip 
atstovaujamų akcininkų skaičiaus. Kai 
įgaliojimo turėtojas įgaliotas kelių 
akcininkų, jis gali balsuoti tuo pačiu metu už 
ir prieš bet kurį nutarimą ir (arba) susilaikyti 
nuo balsavimo už tokį nutarimą pagal jo 
atstovaujamų akcininkų duotus balsavimo 
nurodymus.

Įgaliojimo turėtojo balsas nebus laikomas 
negaliojantis todėl, kad jis neatitinka jį 
paskyrusio akcininko nurodymų.  

Or. en

Pagrindimas

Akcininkas turi turėti teisę paskirti daugiau nei vieną įgaliojimo turėtoją (jei bus nurodytas 
akcijų skaičius, pagal kurias balsuos kiekvienas nurodytas įgaliojimo turėtojas) ir tai gali būti 
būtina, kai akcijų turėjimas reiškia skirtingus esminius naudingus interesus. Ši nuostata turi 
aiškiai teigti, kad balsas nebus laikomas negaliojantis, kai įgaliojimo turėtojas balsuos 
priešingai, nei jam nurodyta. 10 straipsnio 3 dalyje turi būti aiškiai pasakyta, kad įmonė 
neturi žinoti, ar įgaliojimo turėtojas gavo nurodymus dėl pasisakymo ir atsakymo į klausimus 
visuotiniame susirinkime, ar ne.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 134
10 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Įgaliojimo turėtojas turi tokias pačias 3. Įgaliojimo turėtojas turi tokias pačias 
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teises pasisakyti ir užduoti klausimus 
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, 
kurias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, 
jeigu akcininkas nenurodė kitaip.

teises balsuoti, pasisakyti ir užduoti 
klausimus visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose, kurias turėtų jo 
atstovaujamas akcininkas, jeigu akcininkas 
nenurodė kitaip. Emitentai neatsakingi už 
tikrinimą, ar įgaliojimo turėtojai 
visuotiniame akcininkų susirinkime veikia 
pagal jiems pateiktais nurodymus.

Or. en

Pagrindimas

Akcininkas turi turėti teisę paskirti daugiau nei vieną įgaliojimo turėtoją (jei bus nurodytas 
akcijų skaičius, pagal kurias balsuos kiekvienas nurodytas įgaliojimo turėtojas) ir tai gali būti 
būtina, kai akcijų turėjimas reiškia skirtingus esminius naudingus interesus. Ši nuostata turi 
aiškiai teigti, kad balsas nebus laikomas negaliojantis, kai įgaliojimo turėtojas balsuos 
priešingai, nei jam nurodyta. 10 straipsnio 3 dalyje turi būti aiškiai pasakyta, kad įmonė 
neturi žinoti, ar įgaliojimo turėtojas gavo nurodymus dėl pasisakymo ir atsakymo į klausimus 
visuotiniame susirinkime, ar ne.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 135
11 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
įgaliojimų turėtojų paskyrimas ir 
pranešimai įmonei apie įgaliojimų 
suteikimus turi būti pateikti raštu paštu 
arba elektroninėmis priemonėmis. 
Valstybės narės leidžia akcininkams 
suteikti įgaliojimą naudojantis 
elektroninėmis priemonėmis. Be to, 
valstybės narės užtikrina, kad įmonės 
priėmė pranešimą dėl paskyrimo paštu arba 
elektroninėmis priemonėmis, kaip 
pasirinko akcininkas.

Or. en

Pagrindimas

Įmonei taip pat turi būti pranešta apie įgaliojimo suteikimą, kad ji galėtų kontroliuoti, su kiek 
akcijų toks įgaliojimo turėtojas veikia. Siekiant palengvinti ir pagreitinti įgaliojimo turėtojų 
paskyrimą tarptautiniu mastu taip pat turi būti galimybė įgaliojimą suteikti ir apie jį pranešti 
elektroninėmis priemonėmis.
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Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 136
11 STRAIPSNIO 1A DALIS (nauja)

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
įgaliojimų turėtojai gali būti paskirti, ir 
įmonei turi būti pranešta apie įgaliojimo 
suteikimą tik raštu, bet ir paskyrimą, ir 
pranešimą leidžiama atlikti paštu, 
elektroniniu parašu arba elektroninėmis 
priemonėmis. Valstybės narės palieka 
įmonėms teisę pasirinkti vieną pateikimo 
priemonę.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad elektroninis parašas taip pat tinka kaip priemonė teisėtai pasirašyti 
įgaliojimą ir patvirtinti jo nusiuntimą.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 137
12 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Bet kuris listinguojamos bendrovės 
akcininkas turi galimybę balsuoti paštu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo, 
atsižvelgdamas į tokius reikalavimus, kurių 
gali prireikti, norint užtikrinti akcininkų 
tapatybę, ir kurie turi būti proporcingi šiam 
tikslui.

1. Valstybės narės gali leisti įmonėms savo 
akcininkams siūlyti galimybę balsuoti paštu
iki visuotinio akcininkų susirinkimo, 
atsižvelgdamas į tokius reikalavimus, kurie 
būtini, norint užtikrinti akcininkų tapatybę, 
ir kurie turi būti proporcingi šiam tikslui.

Or. en

Pagrindimas

Palaipsniui balsavimą paštu pakeis elektroninis balsavimas, nes jis pigesnis ir greitesnis. 
Todėl valstybės narės neįpareigotos leisti įmonėms siūlyti šią galimybę.

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 138
12 STRAIPSNIO 1 DALIS
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1. Bet kuris listinguojamos bendrovės 
akcininkas turi galimybę balsuoti paštu iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo, 
atsižvelgdamas į tokius reikalavimus, kurių 
gali prireikti, norint užtikrinti akcininkų 
tapatybę, ir kurie turi būti proporcingi šiam 
tikslui.

1. Valstybės narės leidžia įmonėms savo 
akcininkams siūlyti galimybę balsuoti 
laiškais iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo, atsižvelgdamas į tokius 
reikalavimus, kurie būtini, norint užtikrinti 
akcininkų tapatybę, ir kurie turi būti 
proporcingi šiam tikslui.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad žodis „paštu“ reiškia tradicinį susirašinėjimo būdą. Įmonėms turi būti sudaryta 
galimybė naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis.

Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 139
13 STRAIPSNIS

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
fizinis arba juridinis asmuo, kuriam pagal 
jų įstatymus leidžiama vykdant savo veiklą 
turėti vertybinių popierių kito fizinio arba 
juridinio asmens sąskaita, galėtų laikyti 
tokius vertybinius popierius arba atskirose, 
arba bendrose sąskaitose.

1. Šis straipsnis taikomas, jeigu remiantis 
teisės aktais akcininku laikomas fizinis 
arba juridinis asmuo darbo eigoje veikia 
kito fizinio arba juridinio asmens naudai 
(„klientas“).

2. Jei akcijos laikomos bendrose sąskaitose, 
negalima reikalauti, kad jos būtų laikinai 
įregistruotos atskirose sąskaitose, kad būtų 
galima pasinaudoti šių akcijų balsavimo 
teisėmis visuotiniame akcininkų 
susirinkime.

2. Jeigu taikomame įstatyme numatyti 
atskleidimo reikalavimai, kaip išankstinė 
akcininko naudojimosi teisėmis sąlyga, 
nurodyta pirmoje dalyje, toks reikalavimas 
nereiškia, kad įmonei turi būti atskleista 
kiekvieno kliento tapatybė ir akcijų 
skaičius, su kuriomis buvo balsuota jo 
naudai.

3. Asmenims, nurodytiems 1 dalyje, negali
būti užkirstas kelias pasinaudoti balsavimo 
teisėmis, kurios priskirtos akcijoms, kurias 
jie laiko kito fizinio arba juridinio asmens 
sąskaita, jeigu jiems taip nurodė tas kitas 
fizinis arba juridinis asmuo. Fizinis arba 
juridinis asmuo, nurodytas 1 dalyje, saugo 
nurodymus ne trumpiau kaip vienerius 
metus.

3. Kai taikomas įstatymas formaliai 
reikalauja įgaliojimo suteikimo 1 straipsnio 
dalyje nurodytiems akcininkams, kad jie 
galėtų pasinaudoti savo balsavimo teisėmis, 
arba balsavimo nurodymų, tokie formalūs 
reikalavimai neišsiplės daugiau nei būtina 
siekiant nustatyti kliento tapatybę, kad 
atitinkamai būtų galima patikrinti 
balsavimo nurodymų turinį, ir jie bus 
proporcingi, kad būtų galima pasiekti šiuos 
tikslus.
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4. Jei 1 dalyje nurodytas fizinis arba 
juridinis asmuo laiko to paties emitento 
akcijas bendroje sąskaitoje, leidžiama vienų 
akcijų balsus paskirstyti skirtingai nei kitų 
akcijų balsus.

4. 1 dalyje nurodytiems akcininkams 
leidžiama vienų akcijų balsus paskirstyti 
skirtingai nei kitų akcijų balsus.

5. Nukrypdamas nuo 10 straipsnio 1 dalies 
trečios pastraipos, 1 dalyje nurodytas fizinis 
arba juridinis asmuo, kuris laiko 
vertybinius popierius bendroje sąskaitoje, 
turi teisę suteikti įgaliojimą visiems 
asmenims, kurių vardu jis laiko akcijas 
tokioje sąskaitoje, arba bet kuriai tų 
asmenų paskirtai trečiajai šaliai.

5. Kai taikomas įstatymas riboja asmenų 
skaičių, kuriems akcininkas gali suteikti 
įgaliojimą, remiantis 10 straipsnio 1a 
dalimi, toks apribojimas neturi sutrukdyti 1 
dalyje nurodytam akcininkui suteikti 
įgaliojimą kiekvienam iš savo klientų arba 
kliento paskirtai trečiajai šaliai.

Or. en

Pagrindimas

13 straipsnis apibrėžia naudojimąsi balsavimo teisėmis tais atvejais, kai pagal nacionalinius 
įstatymus akcininku pripažintas asmuo nėra tas asmuo, kuris priėmė sprendimą investuoti į 
akcijas. Tokiais atvejais vienintelis „akcininkas“ gali visuotiniame akcininkų susirinkime 
veikti keleto įvairių investuotojų naudai. Svarbu, kad tokiems akcininkams nebūtų daromi 
apribojimai, kurie tokius investuotojus diskriminuotų.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 140
13 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris 
fizinis arba juridinis asmuo, kuriam pagal jų 
įstatymus leidžiama vykdant savo veiklą 
turėti vertybinių popierių kito fizinio arba 
juridinio asmens sąskaita, galėtų laikyti 
tokius vertybinius popierius arba atskirose, 
arba bendrose sąskaitose.

1. Šis straipsnis taikomas, kai remiantis 
taikomu įstatymu fizinis arba juridinis 
asmuo, veikiantis kito vardu, pripažįstamas 
akcininku.
a) Valstybės narės gali leisti įmonėms 
reikalauti, kad įmonei būtų atskleista 
tapatybė asmens, kurio vardu veikia 1 
dalyje nurodytas asmuo, taip pat jo 
balsavimo teisių numeris ir balsavimo 
nurodymai.
1 dalyje nurodyti asmenys balsuoja kaip 
priskirta akcijoms, kurias jie turi kito 
fizinio arba juridinio asmens sąskaita, jeigu 
jiems taip nurodė tas kitas fizinis arba 
juridinis asmuo.
1 dalyje nurodytas asmuo laiko nurodymų 
įrašą mažiausiai trejus metus.
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Or. en

Pagrindimas

1a: Privaloma įrodyti tapatybę. Tai atskiras reikalavimas, kuris turi būti, nesvarbu, ar 
vertybiniai popieriai laikomi bendroje sąskaitoje. Atskleidimo reikalavimais siekiama visiško 
skaidrumo.

1b: Ši nuostata atsirado remiantis Komisijos teksto 3 dalimi ir ji įpareigoja balsuoti, jei 1 
dalyje nurodytas asmuo gavo nurodymus iš asmens ar įmonės, kurios sąskaita jis veikia. Tai 
ne galimybė, o įpareigojimas. Tai nurodoma straipsnio pradžioje, nes tai yra susiję su 
balsavimo principais.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 141
13 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Jei akcijos laikomos bendrose sąskaitose, 
negalima reikalauti, kad jos būtų laikinai 
įregistruotos atskirose sąskaitose, kad būtų 
galima pasinaudoti šių akcijų balsavimo 
teisėmis visuotiniame akcininkų susirinkime.

2. Jeigu taikomas įstatymas leidžia 1 dalyje 
apibrėžtiems asmenims valdyti asmenų, 
kurių naudai jis bendroje sąskaitoje veikia 
savo vardu, akcijas, valstybės narės gali 
leisti, kad akcijos nebūtų laikinai 
įregistruotos tų asmenų vardu, kurių vardu 
jis veikia, arba būtų perduotos atskirose 
sąskaitose, kad būtų galima pasinaudoti 
šioms akcijoms priskirtomis balsavimo 
teisėmis visuotiniame akcininkų susirinkime, 
jei 1 dalyje nurodytas asmuo pateiktų 
įmonei išsamią atstovaujamų akcininkų 
klasifikaciją, jų tapatybę, atitinkamų jų 
balsavimo teisių skaičių ir atitinkamus jų 
balsavimo nurodymus.

Or. en

Pagrindimas

Absoliutus draudimas atskirti gali sukelti rimtų sutaikinimo sunkumų, kai vertybinių popierių 
sandoriai vyksta po to, kai būna gauti emitento balsavimo nurodymai: pvz., emitentas iš 
tarpininko gauna nurodymus 60 balsų atiduoti „už“ ir 40 „prieš“. Po to gauna pranešimą, 
kad 20 akcijų parduotos. Kaip jis žinos, ar tai buvo akcijos, reiškusios „už“ ar „prieš“?
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Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 142
13 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Asmenims, nurodytiems 1 dalyje, negali 
būti užkirstas kelias pasinaudoti balsavimo 
teisėmis, kurios priskirtos akcijoms, kurias 
jie laiko kito fizinio arba juridinio asmens 
sąskaita, jeigu jiems taip nurodė tas kitas 
fizinis arba juridinis asmuo. Fizinis arba 
juridinis asmuo, nurodytas 1 dalyje, saugo 
nurodymus ne trumpiau kaip vienerius 
metus.

3. Kai 1 dalyje minimas asmuo veikia vieno 
ar daugiau akcininkų naudai, jis vis tiek 
balsuos pagal gautus nurodymus, net jei tai 
reiškia, kad už vienas akcijas reikės 
balsuoti vienaip, už kitas – kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Užtenka nurodyti 1 dalyje minimą asmenį, nepateikiant tikslesnio paaiškinimo ar aplinkybių. 
Šis įpareigojimas taikomas ne tik bendrai sąskaitai. Susiklosčius aplinkybėms prieštaringas 
balsavimas turi būti ne galimybė, o pareiga.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 143
13 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Asmenims, nurodytiems 1 dalyje, negali 
būti užkirstas kelias pasinaudoti balsavimo 
teisėmis, kurios priskirtos akcijoms, kurias 
jie laiko kito fizinio arba juridinio asmens 
sąskaita, jeigu jiems taip nurodė tas kitas 
fizinis arba juridinis asmuo. Fizinis arba 
juridinis asmuo, nurodytas 1 dalyje, saugo 
nurodymus ne trumpiau kaip vienerius 
metus.

3. Asmenims, nurodytiems 1 dalyje, negali 
būti užkirstas kelias pasinaudoti balsavimo 
teisėmis, kurios priskirtos akcijoms, kurias 
jie laiko kito fizinio arba juridinio asmens 
sąskaita, jeigu jiems taip nurodė tas kitas 
fizinis arba juridinis asmuo. Fizinis arba 
juridinis asmuo, nurodytas 1 dalyje, saugo 
nurodymus ne trumpiau kaip vienerius 
metus. Jiems taip pat neturi būti uždrausta 
balsuoti tais atvejais, kai pateikti 
nurodymai balsuoti savo nuožiūra pagal jų 
valdomus vertybinius popierius kito fizinio 
ar juridinio asmens sąskaita. 1 dalyje 
nurodytas asmuo ar įmonė laiko nurodymų 
įrašą mažiausiai vienus metus.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo metu daug akcijų valdo tarpininkai, pvz., investicijų vadybininkai, pagal susitarimus, 
kuriais remiantis jie gali su valdomomis akcijomis savo nuožiūra balsuoti. Komisijos projekte 
neaišku, ar tai bus uždrausta, ar ne.

Pakeitimą pateikė Giuseppe Gargani

Pakeitimas 144
13 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Jei 1 dalyje nurodytas fizinis arba 
juridinis asmuo laiko to paties emitento 
akcijas bendroje sąskaitoje, leidžiama vienų 
akcijų balsus paskirstyti skirtingai nei kitų 
akcijų balsus.

4. 1 dalyje nurodytas asmuo neturi trukdyti 
asmeniui, kurio vardu jis veikia, naudotis 
balsavimo teisėmis, kurios priskirtos 
akcijoms, jei įmonei apie tai pranešama.
.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis akcininkas visada turi išlaikyti galimybę balsuoti, bet emitentas turi būti teisiškai 
užtikrintas. Pranešimas – bendra sąvoka, o poreikis suteikti įgaliojimą turi būti nustatytas 
sutarties nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 145
13 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Nukrypdamas nuo 10 straipsnio 1 dalies 
trečios pastraipos, 1 dalyje nurodytas fizinis 
arba juridinis asmuo, kuris laiko 
vertybinius popierius bendroje sąskaitoje, 
turi teisę suteikti įgaliojimą visiems 
asmenims, kurių vardu jis laiko akcijas 
tokioje sąskaitoje, arba bet kuriai tų asmenų
paskirtai trečiajai šaliai.

5. 1 dalyje nurodytas asmuo, savo kliento 
prašymu suteikia įgaliojimą tam klientui 
arba bet kuriai to kliento paskirtai trečiajai 
šaliai.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad klientas (ekonominis akcininkas) galėtų naudotis savo balsavimo 
teisėmis, jis turi teisę reikalauti, kad jo akcijas administruojantis teisėtas akcininkas suteiktų 
jam įgaliojimą.

Pakeitimą pateikė Wolf Klinz

Pakeitimas 146
13A STRAIPSNIS (naujas)

13a straipsnis
Naudojimasis balsavimo teisėmis per 

tarpininkus
1. Šis straipsnis taikomas bet kuriam 
fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuriam 
leidžiama užsiimant savo įprasta veikla ir 
verslo reikalais prižiūrėti vertybinių 
popierių sąskaitas kito fizinio ar juridinio 
asmens naudai, kuris nėra 13 straipsnio 1 
dalyje nurodytas asmuo (tarpininkas).

2. Tarpininkai naudojasi balsavimo 
teisėmis tik remdamiesi bendromis 
tarpininko ir kliento sutarties nuostatomis 
arba iš kliento gavę konkrečius nurodymus 
dėl svarstomo balsavimo.

3. Tarpininkai arba balsuoja pagal 
akcijoms priskirtus balsus remdamiesi savo 
klientų nurodymais, arba balsavimo 
nurodymus perduoda kitam tarpininkui, su 
kuriuo valdomos akcijos.

4. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
tarpininkai nustatytą mažiausią laikotarpį 
saugotų savo nurodymus ir pareikalavus 
patvirtintų, kad balsavimo nurodymai buvo 
įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Naujas 13a straipsnis skirtas tarpininkams ir jį reikia vertinti kaip 10 straipsnio priedą. 
Paprastai akcininkai valdo savo akcijas per skirtingų jurisdikcijų tarpininkų grandis. Siekiant 
neleisti tarpininkams, kurie nėra teisėti akcininkai, vykdyti savo politikos, reikėtų atvirai 
paminėti, kad jie naudojasi balsavimo teisėmis, kai yra įgalioti tai daryti.
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Pakeitimą pateikė Arlene McCarthy

Pakeitimas 147
13A STRAIPSNIS (naujas)

13a straipsnis
1. Šiame straipsnyje:
a) tarpininkai – fiziniai arba juridiniai 
asmenys, kurie atlikdami savo darbą 
sudaro susitarimus (susijusiuosius 
susitarimus) veikti kaip akcininkai ar 
akcijų patikėtiniai ar kitaip būti 
suinteresuoti akcijomis kitų fizinių arba 
juridinių asmenų (klientų) naudai; bet
b) tokie asmenys nėra tarpininkai dėl 
akcijų, į kurias jie nutarė investuoti klientų 
lėšas.

2. Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas 
susijusysis susitarimas atitinka 3 arba 4 
dalį.

3. Susijusysis susitarimas turi atitikti šios 
dalies reikalavimus, jei jame nurodoma, 
kad:
a) jei klientas perduoda tarpininkui 
nurodymus dėl naudojimosi akcijoms 
priskirtomis balsavimo teisėmis, 
tarpininkas privalo užtikrinti, kad bus jų 
laikomasi;
b) jei tarpininkas gauna šaukimą į visuotinį 
susirinkimą, tarpininkas, arba kaip 
apibrėžta nurodymuose, privalo jį perduoti 
klientui.
Valstybės narės gali reikalauti, kad 
nustatytu laikotarpiu, klientams pateikus 
nurodymus dėl naudojimosi savo balsavimo 
teisėmis, tarpininkai privalo registruoti 
nurodymus ir pateikti patvirtinimą, kad jų 
buvo laikomasi arba kad jie buvo perduoti 
kam nors kitam.

4. Susijusysis susitarimas turi atitikti šiuos 
reikalavimus, jei jame nurodoma, kad 
klientas negali teikti nurodymų dėl 
naudojimosi balsavimo teisėmis.
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5. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
sudarant susijusiuosius susitarimus 
tarpininkai paaiškina klientams, ar jie 
galės duoti nurodymus dėl naudojimosi 
balsavimo teisėmis, jei galės – tai kaip.

Or. en

Pagrindimas

Daug investuotojų su savo akcijomis susijusius interesus išreiškia per „tarpininkų grandis“. 
Tokiais atvejais investuotojo gebėjimas naudotis akcijoms priskirtoms balsavimo teisėmis 
didele dalimi priklauso nuo pokalbio veiksmingumo „grandyse“. Bet kuris su tuo susijęs 
straipsnis turi leisti vykti šiam procesui.

Pakeitimą pateikė Bert Doorn

Pakeitimas 148
13A STRAIPSNIS (naujas)

13a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad iš 
profesionalių tarpininkų, kuriems vykdant 
savo veiklą leidžiama kito fizinio ar 
juridinio asmens naudai valdyti akcijas, 
būtų pareikalauta arba naudotis akcijomis 
priskirtomis balsavimo teisėmis, kaip 
nurodė fizinis ar juridinis asmuo (jo 
klientas), arba balsavimo nurodymus 
perduoti kitam profesionaliam tarpininkui, 
su kuriuo valdomos akcijos, jei buvo duoti 
nurodymai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina Europos lygiu reguliuoti, kad profesionalūs tarpininkai palengvintų naudojimąsi 
balsavimo teisėmis. Tarptautiniais atvejais gali egzistuoti ilga tarpininkų grandis. Be to, 
grandyje gali būti laikomasi skirtingų (nacionalinių) nuostatų, kurios gali lemti, kas bus 
įgaliotas naudotis balsavimo teisėmis. Todėl turi būti užtikrinta, kad investuotojai galėtų 
kontroliuoti jų akcijoms priskirtas balsavimo teises.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 149
14 STRAIPSNIS
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14 straipsnis
Balsų skaičiavimas

Skaičiuojant balsus, kai balsuojama už bet 
kurį visuotiniame akcininkų susirinkime 
patvirtinti pateiktą nutarimą, reikia 
atsižvelgti į visus balsus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pažodinis šios nuostatos interpretavimas gali sukurti praktinį poreikį „skaičiuoti balsus“, kad 
į juos būtų atsižvelgta, o vėliau tai sukeltų rimtų ir galbūt neįveikiamų praktinių sunkumų, nes 
dažniausiai balsavimas atliekamas keliant rankas. Šiuo tikslu įmonės neturi būti verčiamos 
naudoti elektronines balsavimo sistemas, kurios gali joms papildomai kainuoti, ypač mažoms 
ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimą pateikė Jean-Pierre Audy

Pakeitimas 150
15 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. Per laikotarpį, neviršijantį 15 
kalendorinių dienų po visuotinio akcininkų 
susirinkimo, emitentas savo interneto 
tinklavietėje paskelbia balsavimo dėl 
kiekvieno visuotiniame akcininkų 
susirinkime pateikto nutarimo rezultatus.

1. Per laikotarpį, neviršijantį 15 
kalendorinių dienų nuo visuotinio akcininkų 
susirinkimo, įmonė savo interneto 
tinklavietėje paskelbia balsavimo dėl 
kiekvieno visuotiniame akcininkų 
susirinkime pateikto nutarimo rezultatus. 
Minėtieji rezultatai lieka įmonės 
tinklavietėje iki laikotarpio pabaigos, kuris 
neturi viršyti dvejų metų nuo dienos, kurią 
jie buvo paskelbti.

Or. en

Pagrindimas

Patartina, kad direktyva apribotų balsavimo rezultatų prieinamumo laikotarpį. Patartina 
numatyti dvejų metų laikotarpį.

Pakeitimą pateikė Piia-Noora Kauppi

Pakeitimas 151
15 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Balsavimo dėl kiekvieno nutarimo 
rezultatuose turi būti nurodytas akcijų, 
pagal kurias buvo balsuota, skaičius ir 

Išbraukta.
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kiekvieno nutarimo „už“ ir „prieš“ balsų 
procentas.

Or. en

Pagrindimas

Pažodinis šios nuostatos interpretavimas gali sukurti praktinį poreikį „skaičiuoti balsus“, kad 
į juos būtų atsižvelgta, o vėliau tai sukeltų rimtų ir galbūt neįveikiamų praktinių sunkumų, nes 
dažniausiai balsavimas atliekamas keliant rankas. Šiuo tikslu įmonės neturi būti verčiamos 
naudoti elektronines balsavimo sistemas, kurios gali joms papildomai kainuoti, ypač mažoms 
ir vidutinėms įmonėms.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 152
15 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Balsavimo dėl kiekvieno nutarimo 
rezultatuose turi būti nurodytas akcijų, pagal 
kurias buvo balsuota, skaičius ir kiekvieno 
nutarimo „už“ ir „prieš“ balsų procentas.

2. Balsavimo dėl kiekvieno nutarimo 
rezultatuose turi būti nurodytas kiekvieno 
nutarimo „už“ ir „prieš“ balsų procentas. Dėl 
balsavimo pagal rinkėjų sąrašą į balsavimo 
rezultatus turi būti įtrauktas akcijų 
skaičius, kuriuo remiantis vyko balsavimas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti numatyta nuostata balsuoti keliant rankas. Tokiais atvejais bus neįmanoma žinoti 
akcijų skaičiaus, pagal kurį vyko balsavimas, bet bus įmanoma nurodyti balsų procentą „už“ 
ir „prieš“ konkretų nutarimą.

Pakeitimą pateikė Diana Wallis

Pakeitimas 153
17A STRAIPSNIS (naujas)

17a straipsnis
Peržiūra

Komisija  * Europos Parlamentui ir 
Tarybai praneša apie šios direktyvos 
veikimą. Ypatingas dėmesys turi būti 
kreipiamas 5 straipsnyje nurodytų 
laikotarpių poveikio įvertinimui dėl 
visuotinių akcininkų susirinkimų 
sušaukimo ir poreikio juos peržiūrėti.
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*Treji metai nuo 16 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant geresnio bendradarbiavimo darbotvarkę, turi būti reikalaujama, kad Komisija nuolat 
peržiūrėtų naujai patvirtintų direktyvų veikimą. Ypač 5 straipsnyje nurodyti pranešimo 
laikotarpiai turi būti peržiūrėti atsižvelgiant į technologijų vystymąsi, dėl kurio gali tekti 
nustatyti trumpesnius laikotarpius.
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