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Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 1
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis ECON 3 pakeitimą)

4 konstatuojamoji dalis

4) Dabartinių Bendrijos teisės aktų 
nepakanka šiam tikslui pasiekti. Pagal 
2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl 
informacijos apie emitentus, kurių 
vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo 
reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančią 
Direktyvą 2001/34/EB, emitentai turi 
suteikti tam tikrą informaciją ir dokumentus, 
susijusius su visuotiniais akcininkų 
susirinkimais, bet tokia informacija ir 
dokumentai bus suteikiami emitento 
buveinės valstybėje narėje. Be to, 
Direktyvoje 2001/34/EB pagrindinis 

4) Dabartinių Bendrijos teisės aktų 
nepakanka šiam tikslui pasiekti. Pagal 
2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl 
informacijos apie emitentus, kurių 
vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo 
reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančią 
Direktyvą 2001/34/EB, emitentai turi 
suteikti tam tikrą informaciją ir dokumentus, 
susijusius su visuotiniais akcininkų 
susirinkimais, bet tokia informacija ir 
dokumentai bus suteikiami emitento 
buveinės valstybėje narėje. Be to, 
Direktyvoje 2001/34/EB pagrindinis 
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dėmesys skiriamas informacijai, kurią 
emitentai turi atskleisti rinkai, ir todėl joje 
nenagrinėjamas pats akcininkų balsavimo 
procesas.

dėmesys skiriamas informacijai, kurią 
emitentai turi atskleisti rinkai, ir todėl joje 
nenagrinėjamas pats akcininkų balsavimo 
procesas. Taigi siekiant apsaugoti 
investuotojus ir skatinant sklandžiai ir 
veiksmingai naudotis prie akcijų 
priskirtomis akcininkų balsavimo teisėmis, 
reikėtų nustatyti tam tikrus mažiausius 
standartus. Valstybės narės gali 
nevaržomos išplėsti šių mažiausių 
standartų taikymą ne balsavimo teisių 
srityje ir taikyti juos akcijoms be balsavimo 
teisės, jeigu taip dar nėra padaryta.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 2
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 49 ir ECON 5 pakeitimus)

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. The 
possibilities which modern technologies 
offer to make information instantly 
accessible should be exploited. This 
Directive presupposes that all listed 
companies already have an Internet site.

Or. en
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 3
(Naujas pakeitimas)

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

6a) Shareholders should, in principle, 
have the possibility to put items on the 
agenda of the general meeting and to table 
draft resolutions for items on the agenda. 
Without prejudice to different time-frames 
and modalities which are currently in use 
across the Community, the exercise of these 
rights should be made subject to two basic 
rules, viz. that any threshold required for 
the exercise of these rights should not be 
higher than 5% of the company's share 
capital and that all shareholders should in 
every case receive the final version of the 
agenda in time so as to prepare for the 
discussion and voting on each item on the 
agenda.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 4
(Naujas pakeitimas)

6b konstatuojamoji dalis (nauja)

(6b) Every shareholder should, in principle, 
have the possibility to ask questions related 
to items on the agenda of the general 
meeting and to have them answered, while 
the rules on how and when questions are 
asked and answered should be left to be 
determined by Member States.

Or. en
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 5
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 51, 52 ir ECON 10 pakeitimus)

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) Bendrovėms neturėtų būti sudaroma 
teisinių kliūčių suteikti savo akcininkams 
bet kokias elektroninio dalyvavimo 
visuotiniame susirinkime priemones.
Neturėtų kilti kliūčių balsuoti, kai 
asmeniškai nedalyvaujama visuotiniame 
akcininkų susirinkime, išskyrus atvejus, kai 
būtina patikrinti tapatybę ir ryšio priemonių 
saugumą. However, this should not prevent 
Member States from adopting rules aimed 
at ensuring that the results of the voting 
reflect the intentions of the shareholders in 
all circumstances, including rules aimed at 
addressing situations where new 
circumstances occur or are revealed after a 
shareholder has cast his/her vote by 
correspondence or by electronic means.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 6
(Naujas pakeitimas)

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

7a) Where financial intermediaries are 
involved, the effectiveness of voting upon 
instructions relies, to a great extent, on the 
efficiency of the chain of intermediaries, 
given that investors are frequently unable 
to exercise the voting rights attached to 
their shares without the co-operation of 
every intermediary in the chain, who may 
not have an economic stake in the shares. 
In order to enable the investor to exercise 
his voting rights in cross-border situations, 
it is therefore important that intermediaries 
facilitate the exercise of voting rights.

Further consideration to this issue should 
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be given by the Commission in the context 
of a Recommendation, with a view to 
ensuring that investors have access to 
effective voting services and that voting 
rights are exercised in accordance with the 
instructions given by these investors. In the 
context of intermediaries and of voting 
instructions, the Commission should also 
examine the special situation of 
management companies, the regular 
business of which is the management of 
collective investment schemes. The 
Commission should further examine the 
understanding of the notions 'investor', 
'shareholder' and 'client', the problems of 
the identification of shareholders, the 
transparency of ownership, the remaining 
impediments to the exercise of shareholders 
rights, the costs of establishing efficient 
communication channels, means to 
monitor the fulfilment of the 
intermediaries' duties.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 7
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis ECON 12 pakeitimą)

7b konstatuojamoji dalis (nauja)

(7b) Voting results should be established 
through methods that reflect the voting 
intentions expressed by shareholders, and 
they should be made transparent after the 
general meeting at least through the 
company’s Internet site.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 8
(Naujas pakeitimas)

9 konstatuojamoji dalis
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9) Norint, kad nesidubliuotų tos pačios 
nuostatos, reikėtų iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2004/109/EB,

Išbraukta.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 9
(Naujas pakeitimas)

9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Taryba pagal Tarpinstitucinio 
susitarimo dël geresnës teisëkűros 34 dalá1

turëtř skatinti valstybes nares savo 
reikmëms ir vardan Bendrijos intereso 
parengti lenteles, kuo labiau parodanèias 
santyká tarp đios direktyvos ir perkëlimo 
priemoniř, bei jas paskelbti.
----------------------
1 ABl. C 321, 31.12.2003, p. 1.  

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 10
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, ECON 14 ir ECON 15 

pakeitimus)
1 straipsnis

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 tam tikrų teisių, priskirtų 
prie balsavimo teisę suteikiančių akcijų, 
panaudojimu bendrovių, kurių registruotoji 
buveinė yra valstybėje narėje ir kurių 
akcijomis leista prekiauti valstybėje narėje 
esančioje ar veikiančioje reguliuojamoje 
rinkoje, visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose.
1a. Valstybė narė, turinti teisę 
reglamentuoti klausimus, kuriuos apima ši 
direktyva, yra valstybė narė, kurioje 
įregistruota bendrovės buveinė. „Taikoma 



AM\642528LT.doc 7/23 PE 382.348v01-00

LT

teisė“ reiškia tos valstybės narės teisę.
2. Valstybė narė gali netaikyti šios 
direktyvos emitentams, kurie yra:

2. Valstybė narė gali netaikyti šios 
direktyvos šioms bendrovių rūšims:

i) bendrovės tipo kolektyvinio investavimo 
subjektai, kaip apibrėžta Direktyvos 
85/611/EEB 1 straipsnio 2 dalyje ir

i) kolektyvinio investavimo subjektams, 
kaip apibrėžta Direktyvos 85/611/EEB 1 
straipsnio 2 dalyje;

ii) įmonės, kurių vienintelis tikslas –
kolektyvinis viešojo kapitalo investavimas, 
kurios veikia, remdamosi rizikos išskaidymo 
principu ir nesiekia teisiškai arba valdymo 
požiūriu kontroliuoti nė vieno emitento 
pagrindinių priemonių, jeigu šios 
kolektyvinio investavimo įmonės turi 
leidimą veiklai ir jas prižiūri kompetentingos 
valdžios institucijos ir jos atlieka 
depozitoriumo funkcijas, kurios atitinka 
funkcijas, numatytas Direktyvoje 
85/611/EEB.

ii) įmonės, kurių vienintelis tikslas –
kolektyvinis viešojo kapitalo investavimas, 
kurios veikia, remdamosi rizikos išskaidymo 
principu ir nesiekia teisiškai arba valdymo 
požiūriu kontroliuoti nė vieno emitento 
pagrindinių priemonių, jeigu šios 
kolektyvinio investavimo įmonės turi 
leidimą veiklai ir jas prižiūri kompetentingos 
valdžios institucijos ir jos atlieka 
depozitoriumo funkcijas, kurios atitinka 
funkcijas, numatytas Direktyvoje 
85/611/EEB. ir

iia) kooperacinėms bendrovėms.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 11
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 10, 64, 65, 66, ECON 23 pakeitimus)

3 straipsnis

Griežtesni nacionaliniai reikalavimai

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

Further national measures

This Directive does not prevent Member 
States from imposing further obligations on 
companies or from otherwise taking further 
measures to facilitate the exercise by 
shareholders of the rights referred to in this 
Directive.

Or. en



PE 382.348v01-00 8/23 AM\642528LT.doc

LT

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 12
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 11 ir ECON 24 pakeitimus)

4 straipsnis

Emitentas užtikrina lygias galimybes 
visiems akcininkams, dalyvaujantiems ir 
balsuojantiems jo visuotiniuose akcininkų 
susirinkimuose ir užimantiems juose vienodą 
padėtį.

Emitentas užtikrina lygias galimybes 
visiems akcininkams, dalyvaujantiems ir 
balsuojantiems jo visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose ir užimantiems juose vienodą 
padėtį.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 13
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27, ECON 28 pakeitimus
5 straipsnis

Pranešimas apie visuotinį akcininkų 
susirinkimą

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.

Information prior to the general meeting

1. Nepažeisdamos Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 straipsnio 
4 dalies ir 11 straipsnio 4 dalies, valstybės 
narės užtikrina, kad bendrovė išsiųstų 
kvietimą į visuotinį akcininkų susirinkimą 
ne vėliau kaip likus dvidešimt vienai 
kalendorinei dienai iki susirinkimo.

Member States may provide that where the 
company offers the facility for shareholders 
to vote by electronic means accessible to all 
shareholders the general meeting of 
shareholders may decide that it shall issue 
the convocation of a general meeting which 
is not an annual general meeting in one of 
the manners specified in paragraph 1a not 
later that on the fourteenth day before the 
day of the meeting. This decision is to be 
taken at least by a majority of not less than 
two-thirds of the votes attaching to the 
securities or the subscribed capital 
represented and for a duration not later 
than the next annual general meeting.
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Valstybėms narėms nereikia taikyti 1 
pastraipoje minimo trumpiausio kvietimo 
išsiuntimo laikotarpio, kai visuotinis 
akcininkų susirinkimas šaukiamas antrą 
kartą ar pakartotinai ir kvietimas 
siunčiamas siekiant kvorumo, kurio reikėjo 
šaukiant susirinkimą pirmąjį kartą, jei 
pirmosios pastraipos buvo laikomasi 
skelbiant pirmąjį susirinkimą, į 
darbotvarkę nebuvo įtraukta naujų 
klausimų ir galutinio kvietimo datą nuo 
visuotinio akcininkų susirinkimo datos 
skiria mažiausiai 10 dienų.

1a. Nenusižengiant tolesniems 
reikalavimams dėl pranešimo arba 
skelbimo, kuriuos nustatė kompetentinga 
valstybė narė, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 
dalies a punkte, reikalaujama, kad 
bendrovė praneštų apie šaukiamą 
susirinkimą, apie kurį kalbama 1 dalyje, 
tokiomis priemonėmis, kad pranešimas 
būtų prieinamas greitai ir 
nediskriminuojant. Valstybė narė 
reikalauja, kad bendrovė naudotų tokias 
žiniasklaidos priemones, kuriomis pagrįstai 
galima pasitikėti siekiant veiksmingai viešai 
išplatinti informaciją Bendrijoje. Valstybė 
narė gali nereikalauti, kad būtų 
naudojamos tik tos žiniasklaidos 
priemonės, kurios yra joje įsisteigusios.

The Member State need not apply 
subparagraph 1 to companies that are able
to identify the names and addresses of their 
shareholders from a current register of 
shareholders, provided that the company is 
under an obligation to send the 
convocation to each of its registered 
shareholders.

Bet kuriuo atveju bendrovė gali 
nereikalauti padengti specialių kvietimo 
paskelbimo nurodytu būdu išlaidų.

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

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimame 
kvietime turi būti nurodyta bent jau ši 
informacija:
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a) tiksliai nurodyta posėdžio vieta, laikas ir 
darbotvarkės projektas;

a) tiksliai nurodyta, kada ir kur vyks 
visuotinis akcininkų susirinkimas ir 
siūlomas visuotinio susirinkimo 
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 galiojančią įrašų datą;
This includes information about:
i) pagal 6 straipsnį akcininkams 
suteikiamos teisės, kuriomis jie gali 
naudotis paskelbus kvietimą, pagal 9 
straipsnį akcininkams suteikiamos teisės ir 
terminai, iki kurių jie gali naudotis 
tokiomis teisėmis; jeigu kvietime 
pateikiama nuoroda į detalesnę bendrovės 
interneto puslapyje prieinamą informaciją 
apie tokias teises, pranešime gali būti 
nurodomi tik terminai, iki kurių šiomis 
teisėmis galima naudotis;
ii) balsavimo pagal įgaliojimus tvarka, ypač 
naudojamos formos ir priemonės, pagal 
kurias bendrovė pasirengusi priimti 
elektroninius pranešimus apie įgaliotinių 
skyrimą; ir
iii) balsavimo paštu ar elektroninėmis 
priemonėmis tvarka, jei ji taikoma;

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) jeigu taikoma, nurodoma 7 straipsnio 2 
dalyje nurodyta įrašų data ir paaiškinama, 
kad tik asmenys, kurie yra akcininkai tą 
dieną, turi teisę dalyvauti ir balsuoti 
visuotiniame akcininkų susirinkime;

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

d) nurodyta, kur ir kaip galima gauti 
nesutrumpintus nutarimus ir dokumentus, 
aptariamus 3 dalies c ir ca punktuose;

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.

3. Laikydamiesi galutinio termino, nurodyto 
1 dalyje, emitentai savo interneto 

3. Valstybės narės užtikrina, kad per tęstinį 
laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip 
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tinklavietėse pateikia bent jau šią 
informaciją:

dvidešimt pirmą dieną iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo ir įskaitant 
visuotinio akcininkų susirinkimo dieną, 
bendrovė savo interneto tinklavietėje 
padarytų savo akcininkams prieinamą bent 
jau šią informaciją: 

a) 1 dalyje nurodytą pranešimą apie 
susirinkimą;

a) 1a dalyje nurodytą kvietimą į susirinkimą;

b) bendrą akcijų ir balsavimo teisių skaičių; b) bendrą akcijų ir balsavimo teisių skaičių 
kvietimo dieną (taip pat kiekvienos rūšies 
akcijų sumą, jeigu bendrovės kapitalas 
suskirstytas į dviejų ar daugiau rūšių 
akcijas);

c) 2 dalies d punkte nurodytus nutarimus ir 
dokumentus;

c) dokumentus, kuriuos ketinama teikti 
visuotiniame akcininkų susirinkime;
ca) nutarimo projektą arba, jeigu 
nesiūloma priimti jokio nutarimo, pagal 
taikomą teisę paskirto bendrovės 
kompetentingo organo pateiktą siūlomos 
visuotinio akcininkų susirinkimo 
darbotvarkės punkto komentarą; be to, bet 
koks akcininkų pateikiamas nutarimo 
projektas turi būti pridedamas kiek galima 
greičiau, vos tik bendrovė jį gauna;

d) formas, kurios turi būti naudojamos 
balsuojant paštu ir pagal įgaliojimą.
Antraip, tinklavietėje turi būti nurodyta, 
kur ir kaip galima gauti tas formas, kurios 
nurodytos d punkte.

d) prireikus, formas, kurios turi būti 
naudojamos balsuojant pagal įgaliojimą ir 
balsuojant paštu, jeigu šios formos 
tiesiogiai nesiunčiamos kiekvienam 
akcininkui.
Jeigu dėl techninių priežasčių negalima 
užtikrinti, kad tos formos, kurios nurodytos 
d punkte, būtų prieinamos internete, 
bendrovė nurodo savo tinklavietėje, kaip 
galima gauti tų formų popierinį varantą.
Tokiu atveju reikalaujama, kad bendrovė 
nemokamai siųstų formas paštu 
kiekvienam jų paprašiusiam akcininkui.

Jeigu remiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB1 9 
straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 4 dalimi, 
kvietimas į visuotinį akcininkų susirinkimą 
paskelbiamas vėliau nei dvidešimt viena 
diena iki susirinkimo, šioje dalyje 
numatomas laikotarpis turi būti atitinkamai 
sutrumpinamas.
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Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 14
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

ECON 29, ECON 30, ECON 31, ECON 32 pakeitimus
6 straipsnis

Teisė įtraukti klausimus į visuotinio 
akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus

Teisė įtraukti klausimus į visuotinio 
akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir teikti 
nutarimų projektus

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 reikalauti, kad 
bendrovė įtrauktų klausimus į visuotinius 
akcininkų susirinkimus, jeigu kiekvienu iš 
šių klausimų pateikiamas pagrindimas arba 
nutarimo projektas, kurį ketinama priimti 
susirinkime; ir
b) turi teisę pateikti nutarimų projektus dėl 
klausimų, kurie yra arba bus įtraukti į 
visuotinių akcininkų susirinkimo 
darbotvarkes.
Valstybės narės gali užtikrinti, kad a) 
punkte minima teise būtų naudojamasi tik 
rengiant metinius visuotinius akcininkų 
susirinkimus, jeigu akcininkai, veikdami 
individualiai ar kolektyviniu būdu, turi 
teisę sušaukti ar pareikalauti, kad bendrovė 
sušauktų ne metinį visuotinį akcininkų 
susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų 
įtraukti bent jau visi šių akcininkų pateikti 
klausimai.
Valstybės narės gali užtikrinti, kad šiomis 
teisėmis būtų naudojamasi raštiškai 
(dokumentai pateikiami paštu arba 
elektroninėmis priemonėmis).

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 

2. Jeigu kuri nors iš 1 dalyje paminėtų 
teisių priklauso nuo sąlygos, kad atitinkamas 
akcininkas arba akcininkai turėtų mažiausią 
emitento akcinio kapitalo akcijų paketą, toks 
minimalus akcijų paketas neturi viršyti 5 % 
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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.

emitento akcinio kapitalo.

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 bendrą 
datą, nurodydama atitinkamą iki visuotinio 
susirinkimo ar kvietimo likusių dienų 
skaičių, iki kurios akcininkai gali naudotis 
teisėmis, nurodytomis 1 dalies a punkte.
Tuo pačiu būdu kiekviena valstybė narė 
gali nustatyti datą, iki kurios galima 
naudotis tiese, nurodyta 1 dalies b punkte.
3a. Valstybės narės užtikrina, kad, jei 
naudojantis 1 dalies a punkte nurodyta 
teise būtina keisti jau sudarytą ir 
akcininkams išplatintą visuotinio 
susirinkimo darbotvarkę, bendrovė iš 
anksto iki galiojančios įrašų datos turi 
išplatinti pakeistą darbotvarkę, arba, jei 
nėra galiojančios įrašų datos, –
pakankamai iš anksto iki visuotinio 
susirinkimo datos, kad kiti akcininkai 
galėtų skirti įgaliotinį ar prireikus balsuoti 
paštu.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 15
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 

ECON 33, ECON 34, ECON 35 pakeitimus)
7 straipsnis

Galimybė dalyvauti visuotiniame akcininkų 
susirinkime

Requirements for participation and voting
in the general meeting

1. Teisė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame 
akcininkų susirinkime nepriklauso nuo 
jokios sąlygos, kad akcininkas turėtų 
sustabdyti atitinkamas akcijas jas 
deponuodamas ar kitaip sustabdydamas 
kredito įstaigoje arba kitoje įmonėje iki 
visuotinio akcininkų susirinkimo, netgi kai 

1. Member States shall ensure
(a) that the rights of a shareholder to 
participate in a general meeting and to vote 
in respect of any of his shares are not 
subject to any requirement that his shares 
be deposited with, or transferred to, or 
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sustabdymas neturi įtakos galimybei 
prekiauti akcijomis.

registered in the name of, another natural 
or legal person before the general meeting;
and 
(b) that the rights of a shareholder to sell or 
otherwise transfer his shares during the 
period between the record date and the 
general meeting to which it applies are not 
subject to any restriction to which they are 
not subject at other times.

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. Valstybės narės užtikrina, kad akcininko 
teisės dalyvauti visuotiniame akcininkų 
susirinkime ir balsuoti, atsižvelgiant į jo 
akcijas, būtų apibrėžtos atsižvelgiant į to 
akcininko turimas akcijas nurodytą dieną 
iki visuotinio susirinkimo („įrašo data“).
Valstybės narės neturi taikyti ankstesnės 
pastraipos bendrovėms, kurios gali rasti 
savo akcininkų pavardes ir adresus 
esamame akcininkų registre susirinkimo 
dieną.

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 bendrovėms taikoma vienoda įrašų 
data; tačiau valstybė narė gali nustatyti 
vieną įrašų datą bendrovėms, kurios 
emitavo pareikštines akcijas, o kitą –
bendrovėms, kurios emitavo vardines 
akcijas, jeigu vienoda įrašų data taikoma 
visoms bendrovėms, kurios emitavo abiejų 
rūšių akcijas.
Įrašų data negali būti anksčiau nei 30 
dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, 
kuriam ji taikoma, dienos. Kiekviena 
valstybė narė, įgyvendindama šią dalį ir 5 
straipsnio 1 dalį užtikrina, kad mažiausiai 
10 dienų skirtų vėliausią leistiną visuotino 
akcininkų susirinkimo šaukimo datą ir 
įrašų datą, į dienų skaičių neįskaičiuodama 
šių dviejų datų.
3a. Akcininko statusui patvirtinti gali būti 
keliami tik tokie reikalavimai, kurie būtini 
norint užtikrinti akcininkų tapatybę, jei jie 
proporcingi minėtajam reikalavimui.

Or. en
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 16
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 25, 105, ECON 36, ECON 37, ECON 38 

pakeitimus)
8 straipsnis

Valstybės narės nedraudžia akcininkams 
dalyvauti visuotiniame akcininkų 
susirinkime elektroniniu būdu.

Reikalavimai ir apribojimai, kurie sudaro 
arba sudarytų kliūtis akcininkams 
dalyvauti visuotiniame akcininkų 
susirinkime elektroniniu būdu, yra 
draudžiami, išskyrus atvejus, kai jie būtini, 
norint užtikrinti akcininkų tapatybę ir 
elektroninio ryšio saugumą, ir jei jie yra 
proporcingi tapatybės užtikrinimui.

1. Valstybės narės leidžia bendrovėms 
siūlyti savo akcininkams visuotinio 
susirinkimo metu naudotis savo balsavimo 
teisėmis elektroniniu būdu, t. y. visomis ar 
viena išvardyta dalyvavimo forma:
a) tiesioginis visuotinio susirinkimo 
transliavimas;
b) tiesioginis dvišalis pranešimas 
akcininkams, skirtas kreiptis į visuotinį 
susirinkimą per atstumą;
c) balsavimo mechanizmas prieš arba per 
visuotinį susirinkimą, kada nereikia 
paskirti įgaliotojo asmens, kuris fiziškai 
dalyvautų susirinkime.
2. Elektroninėms priemonėms, kuriomis 
naudodamiesi akcininkai gali dalyvauti 
visuotiniame susirinkime, nekeliami 
reikalavimai ir apribojimai, išskyrus 
reikalavimus užtikrinti akcininkų tapatybę 
ir elektroninio ryšio saugumą ir jei jie yra 
proporcingi minėtiesiems tikslams.
Taip nepažeidžiama jokių teisės normų, 
kurias priima arba gali priimti valstybės 
narės dėl sprendimo priėmimo proceso 
bendrovėse, įdiegiant ar įgyvendinant bet 
kokias dalyvavimo elektroniniu būdu 
formas.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 17
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 26, 27, 28, 29, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, ECON 40, ECON 41 
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pakeitimus)
9 straipsnis

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

1. Akcininkai turi teisę visuotiniame 
akcininkų susirinkime žodžiu užduoti 
klausimus, susijusius su šio susirinkimo 
darbotvarke. The company shall respond to 
the questions put to it by shareholders.

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. Teisei užduoti klausimus ir 
įsipareigojimui atsakyti į klausimus 
valstybės narės gali taikyti priemones arba 
leisti bendrovėms taikyti priemones, 
siekdamos užtikrinti tinkamą visuotinių 
akcininkų susirinkimų ir jų rengimo tvarką, 
išsaugoti konfidencialumą ir apsaugoti 
bendrovių verslo interesus. Valstybės narės 
gali leisti bendrovėms į tokio paties turinio 
klausimus pateikti bendrą atsakymą.
Member States may provide that a response 
is deemed to be given, if the relevant 
information is available on the company’s 
Internet site in a question and answer 
format.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 18
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 30, 31, 32, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, ECON 46, ECON 47 
pakeitimus)
10 straipsnis

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 

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, jeigu akcininkas 
nenurodė kitaip.
Išskyrus reikalavimą, kad įgaliojimą turintis 
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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.

asmuo būtų teisiškai įgaliotas, valstybės 
narės, nepažeisdamos šios direktyvos, 
panaikina visus teisės aktus, kuriais 
varžoma, arba leidžiama bendrovėms 
varžyti asmenų teisę būti paskirtiems 
įgaliotiniais.

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

1a. Valstybės narės gali įvesti apribojimą, 
pagal kurį leidžiama skirti įgaliotinį tik 
vienam susirinkimui arba tam tikru 
konkrečiu laikotarpiu rengiamiems 
susirinkimams.
Nepažeisdamos 13 straipsnio 5 dalies 
valstybės narės gali riboti asmenų, kuriuos 
akcininkas gali paskirti kaip įgaliotinius, 
siunčiamus į konkretų visuotinį akcininkų 
susirinkimą, skaičių.
However, if a shareholder has shares of a 
company held in more than one securities 
account, such limitation shall not prevent 
the shareholder from appointing a separate 
proxy holder as regards shares held in each 
securities account in relation to any one 
general meeting.

1b. Išskyrus ankstesnėje dalyje aiškiai 
leidžiamus apribojimus, valstybės narės 
negali riboti ar leisti bendrovėms riboti 
naudojimąsi akcininkų teisėmis per 
įgaliotinius jokiais kitais tikslais, išskyrus 
tikslą kovoti su potencialiais interesų 
konfliktais tarp įgaliotinio ir akcininko, 
kurio naudai įgaliotinis privalo veikti, ir 
taikydamos šį apribojimą, valstybės narės 
negali taikyti jokių kitų apribojimų, tik 
šiuos:
a) valstybės narės gali nurodyti, kad 
įgaliojimo turėtojas atskleistų tam tikrus 
apibrėžtus faktus, kurie gali būti svarbūs 
akcininkams vertinant bet kokį pavojų, kad 
įgaliojimo turėtojas galėtų vadovautis kitais 
nei akcininko interesais;
b) valstybės narės gali sugriežtinti 
naudojimąsi akcininko teisėmis per 
įgaliojimo turėtoją arba neleisti jomis 
naudotis, jeigu nėra specialių balsavimo 
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nurodymų dėl kiekvieno nutarimo, dėl 
kurio įgaliojimo turėtojas turi balsuoti 
akcininko vardu;
c) valstybės narės gali apriboti įgaliojimo 
perdavimą kitam asmeniui ar neleisti jo 
perduoti, tačiau tai neturi trukdyti 
įgaliojimo turėtojui, kuris yra juridinis 
asmuo, naudotis jam suteiktomis galiomis 
per jo administracinio ar valdomojo 
padalinio narius ar jo darbuotojus.
Pagal šią dalį interesų konfliktas gali kilti, 
kai įgaliojimo turėtojas:
(i) turi kontrolinį atitinkamos bendrovės 
akcijų paketą arba valdo kitą bendrovę;
(ii) yra atitinkamos bendrovės arba 
kontrolinį bendrovės akcijų paketą turinčio 
akcininko ar i punkte nurodytos valdomos 
bendrovės administracijos, valdymo arba 
priežiūros organo narys, arba darbuotojas 
ar auditorius;
(iii) yra susijęs šeiminiais ryšiais su vienu iš 
ii punkte nurodytų fizinių asmenų.
Member States that already have provisions 
which restrict or exclude the appointment 
of a proxy holder in the case of (i), (ii) or 
(iii) may maintain these provisions.
1c. Įgaliojimo turėtojas turi balsuoti pagal 
skiriančiojo akcininko pateiktus 
nurodymus.
Valstybės narės įpareigoja įgaliojimo 
turėtojus registruoti nurodymus raštu 
apibrėžtą laikotarpį ir, jei pareikalaujama, 
patvirtinti, kad nurodymai dėl balsavimo 
buvo įvykdyti.

2. Asmuo, veikiantis kaip įgaliojimo 
turėtojas, gali būti įgaliotas daugiau nei 
vieno akcininko, neribojant taip 
atstovaujamų akcininkų skaičiaus.

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 

Kai įgaliojimo turėtojas įgaliotas kelių 
akcininkų, jis gali skirtingai balsuoti už 
vieną ir  už kitą akcininką.
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nurodymus.

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

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 19
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 38, 39, 137, 138, ECON 49 pakeitimus)

12 straipsnis

Balsavimas in absentia Balsavimas paštu
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 bendrovėms 
suteikti savo akcininkams galimybę balsuoti 
paštu iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Balsavimui paštu gali būti keliami tik tokie 
reikalavimai ir apribojimai, kurių gali 
prireikti norint užtikrinti akcininkų tapatybę, 
ir tik jei tokie reikalavimai proporcingi 
siekiamam tikslui.

2. Valstybės narės draudžia reikalavimus ir 
apribojimus, trukdančius akcininkams, 
kurie fiziškai nedalyvauja visuotiniame 
akcininkų susirinkime, elektroniniu būdu 
pasinaudoti akcijų balsavimo teisėmis, 
išskyrus atvejus, kai tokių reikalavimų gali 
prireikti, norint užtikrinti akcininkų 
tapatybę ir elektroninio ryšio saugumą, ir 
jei tokie reikalavimai yra proporcingi, 
norint užtikrinti tapatybę.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 20
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 40, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, ECON 50 

pakeitimus)
13 straipsnis
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Balsavimas pagal nurodymus Tam tikrų kliūčių pašalinimas, siekiant 
užtikrinti veiksmingą teisėtų akcininkų 
balsavimo teisių panaudojimą

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. Šio straipsnio nuostatos taikomos, kai 
pagal taikomą teisę fizinis arba juridinis 
asmuo vykdydamas savo veiklą veikia kito 
fizinio ar juridinio asmens („kliento“) 
vardu.

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 taikoma teisė nustato informacijos 
atskleidimo reikalavimus kaip būtiną 
sąlygą naudojantis akcininko balsavimo 
teisėmis, nurodytomis 1 dalyje, tokie 
reikalavimai negali būti didesni nei 
reikalavimas pateikti bendrovei visų klientų 
pavardžių ir akcijų, pagal kurias jų vardu 
balsuojama, skaičiaus sąrašą.

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. Jei pagal taikytiną teisę privaloma 
laikytis oficialių reikalavimų dėl įgaliojimų 
pasinaudoti balsavimo teise suteikimo 
asmeniui, nurodytam 1 dalyje, arba dėl 
balsavimo nurodymų, tokie oficialūs 
reikalavimai neturi būti griežtesni nei tokie, 
kurie reikalingi kliento tapatybės 
nustatymui ar atitinkamai balsavimo 
nurodymų turinio patikrinimui, ir turi būti 
proporcingi šiems tikslams.

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 nurodytam akcininkui 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. Jei taikoma teisė riboja asmenų, kuriuos 
akcininkas gali paskirti įgaliotiniais pagal 
10 straipsnio 1a dalį, skaičių, tokie 
apribojimai neturi trukdyti 1 dalyje 
nurodytam akcininkui suteikti įgaliojimą 
kiekvienam iš savo klientų arba bet kuriai 
tų klientų paskirtai trečiajai šaliai.

Or. en
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Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 21
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 41, 149 ir ECON 56 pakeitimus)

14 straipsnis

Balsų skaičiavimas

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

Balsavimo rezultatai

1. Balsavimo dėl kiekvieno nutarimo 
rezultatuose turi būti nurodytas akcijų, dėl 
kurių buvo teisėtai balsuota, skaičius, šių 
akcijų atstovaujamo akcinio kapitalo dalis, 
bendras teisėtų balsų skaičius, taip pat 
kiekvieno nutarimo „už“ ir „prieš“ balsų 
skaičius ir, jei reikia, susilaikiusiųjų 
skaičius.
Tačiau valstybės narės gali imtis priemonių 
ar leisti bendrovėms imtis priemonių, kad 
nė vienam iš akcininkų nepaprašius 
išsamios balsavimo ataskaitos, pakanka 
parengti tik tokius balsavimo rezultatus, 
kokių reikia užtikrinti, kad kiekvieno 
nutarimo atveju pasiekta reikalinga 
dauguma.
2. Per nacionalinėje teisėje nustatytiną 
laikotarpį, kuris neturi viršyti 15 dienų nuo 
visuotinio akcininkų susirinkimo, bendrovė 
savo interneto tinklavietėje paskelbia 
išsamius pagal 1 dalį parengtus balsavimo 
rezultatus.
3. Šis straipsnis nepažeidžia jokių teisės 
normų, kurias priima arba gali priimti 
valstybės narės dėl formalumų, reikalingų, 
kad sprendimas taptų galiojančiu ar 
galimybės vėliau užginčyti balsavimo 
rezultatų teisėtumą.

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 22
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 42, 43, 150, 151, 152, ECON 57 pakeitimus)

15 straipsnis

15 straipsnis
Informacija po visuotinio akcininkų 

Išbraukta.
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susirinkimo

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

Or. en

Kompromisinį pakeitimą pateikė Klaus-Heiner Lehne

Kompromisinis pakeitimas 23
(Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 44 ir ECON 58 pakeitimus)

16 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [2007 m. gruodžio 31 d], įgyvendina šią 
direktyvą. Jos turi nedelsiant perduoti 
Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų ir 
Direktyvos derinimo lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [...], įgyvendina šią direktyvą. Jos turi 
nedelsiant perduoti Komisijai tų nuostatų 
tekstus ir tų nuostatų ir Direktyvos derinimo 
lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias 
nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą 
arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai 
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato 
valstybės narės.

Valstybės narės praneša Komisijai pagal 
5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 3 dalį ir 
7 straipsnio 3 dalį nustatytus terminus ir 
bet kokius vėlesnius jų pakeitimus. 
Komisija paskelbia šią informaciją 
Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje.
Valstybės narės, tvirtindamos šias 
nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą 
arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai 
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato 
valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
pagrindinių nacionalinės teisės aktų 
nuostatų tekstus.
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¹ Per 24 mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos. 

Or. en


