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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrovių, kurių registruotoji 
buveinė yra valstybėje narėje ir kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
akcininkų balsavimo teisių panaudojimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/109/EB
(KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0685)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Komisija jam pateikė 
pasiūlymą (C6-0000/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) ši Direktyva neturėtų paveikti 
buveinės valstybės narės teisės reikalauti, 
kad emitentas laikraščiuose papildomai 
paskelbtų visą arba dalį akcininkams 
skirtos informacijos,   

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis būtina norint pabrėžti šios direktyvos ir direktyvos dėl skaidrumo 
sąsają informacijos sklaidos aspektu.

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
1 straipsnio 1 dalis

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.

Šia direktyva nustatomi reikalavimai, 
susiję su tam tikrų akcininkų teisių, 
priklausančių nuo turimų akcijų su 
balsavimo teise (toliau − akcijų),
panaudojimu bendrovių, kurios įsteigtos 
pagal valstybės narės įstatymus ir kurių 
akcijomis leista prekiauti valstybės narės 
teritorijoje esančioje arba veikiančioje 
reguliuojamoje rinkoje, visuotiniuose 
akcininkų susirinkimuose.

Ši Direktyva netaikoma kooperatinėms 
bendrovėms. 

Pagrindimas

Šios Direktyvos nuostatos netaikomos kooperatinėms bendrovėms, net jei jos vykdo akcijų 
emisiją.

Pakeitimas 3
1 straipsnio 1a dalis(nauja)

(1a) Šioje Direktyvoje reglamentuojamus 
klausimus įpareigota spręsti ta valstybė 
narė, kurios teritorijoje įsteigta bendrovė, 
ir nuoroda į „taikytiną teisę“ laikoma 
nuoroda į šios valstybės narės teisę. 

Pakeitimas 4
1 straipsnio 2 dalis

Valstybė narė gali netaikyti šios direktyvos 
emitentams, kurie yra:

Valstybė narė gali netaikyti šios direktyvos 
šių rūšių bendrovėms:

Pakeitimas 5
2 straipsnio a punktas

a) emitentas – juridinis asmuo, kurio 
veiklą reglamentuoja viešoji arba 
privatinė teisė, įskaitant valstybę, ir kurio 
akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje 

Išbraukta.
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rinkoje; 

Pagrindimas

Sąvoka „emitentas“ keičiama į sąvoką „bendrovė“.

Pakeitimas 6
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 – fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris, remiantis taikytina teise, turi teisę 
bendrovės atžvilgiu pasinaudoti akcijų 
suteikiamomis teisėmis;

Pagrindimas

Pateikiant šį apibrėžimą siekiama atsižvelgti į esamą padėtį valstybėse narėse.

Pakeitimas 7
2 straipsnio d punktas

d) kredito įstaiga – įmonė, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2000/12/EB 1 straipsnio 1 
dalies a punkte;

Išbraukta.

Pakeitimas 8
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 atitinkamo akcininko vardu 
naudotis tam tikromis arba visomis to 
akcininko teisėmis visuotiniame akcininkų 
susirinkime;

Pakeitimas 9
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2 straipsnio f punktas

f) bendra sąskaita – vertybinių popierių 
sąskaita, kurioje įvairių fizinių arba 
juridinių asmenų vardu gali būti laikomi 
vertybiniai popieriai.

Išbraukta.

Pakeitimas 10
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 bendrovėms 
griežtesnius reikalavimus nei tie, kurie 
nustatyti šioje direktyvoje.

Pakeitimas 11
4 straipsnis

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

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

Pakeitimas 12
5 straipsnio 1 dalis

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.

Laikotarpis nuo pirmojo kvietimo 
dalyvauti visuotiniame metiniame 
akcininkų susirinkime datos iki 
susirinkimo datos negali būti trumpesnis
kaip 20 kalendorinių dienų.

Jei sušaukiamas kitokios paskirties 
visuotinis akcininkų susirinkimas, 
minėtasis laikotarpis neturi būti 
trumpesnis už laikotarpį, nustatytą 
nacionaliniuose teisės aktuose, priimtuose 
įgyvendinant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB 9 
straipsnio 4 dalies ir 11 straipsnio 4 dalies 
nuostatas. 

Nepažeisdama valstybės narės nustatytų 
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papildomų reikalavimų dėl pranešimo 
arba paskelbimo apie susirinkimą, 
bendrovė išsiunčia kvietimą dalyvauti 
susirinkime vardinių akcijų savininkams 
arba tarpininkams, kurie bendrovei 
įsipareigoję perduoti kvietimą 
akcininkams. Valstybės narės gali taip pat 
nustatyti, kad šalia galiojančių 
nacionalinių reikalavimų paskelbti apie 
susirinkimą, bendrovė gali išsiųsti šį 
pranešimą oficialiai nustatytai sistemai, 
skirtai centralizuotai saugoti  informaciją, 
kaip numatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/109/EB21 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas

Manoma, kad tikslinga atskirti metinius visuotinius akcininkų susirinkimus ir neeilinius 
visuotinius akcininkų susirinkimus; tuo atveju, kai įsigyjamas kontrolinis bendrovės akcijų 
paketas, siekiant išvengti pernelyg didelės skirtingų taisyklių dėl terminų gausos, bet kokiems 
neeiliniams visuotiniams akcininkų susirinkimams taikomos valstybės narės taisyklės, skirtos 
neeiliniams visuotiniams akcininkų susirinkimams reglamentuoti. Nuostatos dėl adresatų turi 
būti atitinkamai pritaikytos, atsižvelgiant į įvairius akcijų tipus (pareikštinės akcijos, vardinės 
akcijos). Paskutiniame pakeitimo sakinyje pateiktos nuostatos turi paskatinti valstybes nares 
naudotis centrine duomenų saugojimo sistema, numatyta direktyvoje dėl skaidrumo, 
nepažeidžiant galiojančių nacionalinių taisyklių ir tvarkos, susijusios su informacijos sklaida.  

Pakeitimas 13
5 straipsnio 2 dalis

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

Šio straipsnio 1 dalyje minimame kvietime 
dalyvauti susirinkime turi būti nurodyta 
bent jau ši informacija:

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

a) tiksliai nurodyta posėdžio vieta, data ir
laikas, taip pat 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 arba 7 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą datą, jei tokios esama, ir 6 
straipsnio 3 dalyje bei 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas datas. Antraip pranešime turi 
būti nurodyta, kur galima gauti tokios 
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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;

c) aiškiai ir tiksliai aprašytos esamos 
procedūros, 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 ir kaip galima gauti 
nesutrumpintus nutarimų projektus ir 
3 dalies c punkte nurodytus dokumentus;

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

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

Pakeitimas 14
5 straipsnio 3 dalies įvadinis sakinys

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

Visą laikotarpį, ne trumpesnį kaip 22 
kalendorinės dienos iki visuotinio 
akcininkų susirinkimo, įskaitant dieną, 
kai vyksta susirikimas, bendrovė savo 
interneto tinklavietėje skelbia bent jau šią 
informaciją:

Pakeitimas 15
5 straipsnio 3 dalies c punktas

c) 2 dalies d punkte nurodytus nutarimus 
ir dokumentus;

c) bendrovės administracijos, valdymo ar 
priežiūros organų arba kitų 
kompetentingų organų parengti visų 
nutarimų, kuriuos siūloma priimti 
visuotiniame akcininkų susirinkime, 
projektai ir dokumentai, kuriuos ketinama 
pateikti susirinkimo dalyviams;  

Pakeitimas 16
5 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

(ca) prieš visuotinį akcininkų susirinkimą 
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akcinininkų parengtas nutarimo 
projektas; 

Pakeitimas 17
5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

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

Užuot paskelbusi d punkte nurodytas 
formas internete, bendrovė gali 
tinklavietėje nurodyti, kur ir kaip galima 
gauti atspausdintas formas.

Pakeitimas 18
6 straipsnio 1 dalis

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

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

a) turi teisę įtraukti arba pareikalauti 
bendrovės įtraukti klausimus į kito 
visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę; ir

b) turi teisę pateikti nutarimų projektus dėl 
klausimų, kurie yra arba bus įtraukti į 
visuotinių akcininkų susirinkimo 
darbotvarkes.

Šiomis teisėmis naudojamasi raštiškai 
(dokumentai pateikiami paštu arba 
elektroninėmis priemonėmis). 

Pakeitimas 19
6 straipsnio 2 dalis

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 

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 % emitento akcinio 
kapitalo.
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vertės, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių 
dydžių yra mažesnis.

Pakeitimas 20
6 straipsnio 3 dalis

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.

Kiekviena valstybė narė nustato bendrą 
datą, nurodydama atitinkamą iki 
visuotinio susirinkimo 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.

Pakeitimas 21
6 straipsnio 3a dalis(nauja)

Valstybės narės užtikrina, kad jei 
naudojantis 1 dalies b punkte nurodyta 
teise būtina keisti jau sudarytą ir 
akcininkams išplatintą visuotinio 
susirinkimo darbotvarkę, bendrovė tuo 
pačiu būdu, kaip ankstesnės darbotvarkės 
atveju, pakankamai iš anksto iki 
galiojančios įrašų datos turi išplatinti 
pakeistą darbotvarkę, vadovaudamasi 7 
straipsnio 2 dalimi, arba, jei nėra 
galiojančios įrašų datos, – pakankamai iš 
anksto iki visuotinio susirinkimo datos.

Pakeitimas 22
7 straipsnio 2 dalis

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.

Valstybės narės gali drausti arba leisti 
bendrovėms uždrausti akcininkams 
dalyvauti visuotiniame susirinkime ir 
balsuoti, atsižvelgiant į  akcijas, kurias jie 
turi, nors nėra akcininkai, nurodytą datą 
iki visuotinio susirinkimo („įrašo data“). 
Įrašo data pareikštinių akcijų turėtojams 
ir registruotųjų akcijų turėtojams 
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Akcininko statusui patvirtinti gali būti 
keliami tik tokie reikalavimai, kurie 
būtini, norint užtikrinti akcininkų 
tapatybę ir jei jie yra proporcingi 
tapatybės užtikrinimui.

atitinkamai gali skirtis.

Pakeitimas 23
7 straipsnio 3 dalis

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.

Kiekviena valstybė narė, kurios 
nacionalinėje teisėje numatyta įrašo data, 
arba atsižvelgiant į 2 dalies 2 papunktį –
skirtingos įrašo datos, užtikrina 
atitinkamai visoms bendrovėms taikomą 
bendrą įrašo datą.  Įrašo data nustatoma 
atsižvelgiant į tam tikrą dienų skaičių, 
kuris privalo būti nuo įrašo datos iki 
visuotinio susirinkimo, kuriam ji taikoma 
, datos ir mažiausiai praėjus šešioms 
kalendorinės dienoms nuo visuotinio 
susirinkimo sušaukimo ir įrašo datos.

Pakeitimas 24
7 straipsnio 3a dalis(nauja)

3a. Akcininko statusui patvirtinti gali būti 
keliami tik tokie reikalavimai, kurie būtini 
norint užtikrinti akcininkų tapatybę, jei jie 
proporcingi minėtajam reikalavimui.

Pagrindimas

Tai buvęs Komisijos pasiūlymo 7 straipsnio 2 dalies 2 papunktis.

Pakeitimas 25
8 straipsnis

Valstybės narės nedraudžia akcininkams 
dalyvauti visuotiniame akcininkų 
susirinkime elektroniniu būdu.

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 
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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. 

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.

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. 

Pakeitimas 26
9 straipsnio 1 dalis

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

Kiekvienas akcininkas turi teisę užduoti 
klausimus raštu dėl darbotvarkės punktų 
(pristatomi paštu ar elektroninio ryšio 
priemonėmis) iki visuotinio susirinkimo.

Kiekviena valstybė narė nustato bendrą 
datą, nurodydama atitinkamą dienų 
skaičių iki visuotinio susirinkimo, ir 
nustato, kad bendrovė neįsipareigoja 
atsakyti į klausimus, kurie buvo pateikti 
praėjus nustatytai datai.

Pakeitimas 27
9 straipsnio 2 dalis

Emitentai atsako į akcininkų užduotus 
klausimus, atsižvelgdami į priemones, 
kurių gali imtis valstybė narė, arba kurias ji 
leidžia emitentams, siekdama užtikrinti 

Bendrovė atsako į akcininkų klausimus, 
vėliausiai pateiktus visuotinio susirinkimo 
metu, prieš balsavimą. Teisei užduoti 
klausimą ir įsipareigojimui atsakyti į 
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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.

klausimą valstybės narės gali taikyti 
priemonės arba leisti bendrovėms taikyti 
priemones, užtikrinant tinkamą 
pasiruošimą visuotiniam susirinkimui ir 
saugant konfidencialumą ir bendrovės ar 
susijusių įmonių verslo interesus.

Bendrovė neprivalo atskirai atsakyti į 
klausimą, jei reikalaujam informacija jau 
buvo pateikta bendrovės Interneto 
tinklavietėje klausimų-atsakymų forma.

Valstybės narės gali numatyti, kad 
bendrovė per pagrįstą laikotarpį atsako į 
akcininko ar akcininkų klausimus, jei tie 
akcininkai turi 1 proc. bendrovės akcijų 
kapitalo.

Pakeitimas 28
9 straipsnio 3 dalis

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

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

Pakeitimas 29
9 straipsnio 3a dalis(nauja)

3a. 3a. Valstybės narės gali numatyti, kad 
jų tvarka, taikoma visuotinio susirinkimo 
diskusijų ir balsavimo rezultatams, 
netaikoma diskusijoms, vykstančioms iki 
visuotinio susirinkimo.

Pagrindimas

Šią dalį sąlygojo straipsnyje pateikta kompetencijos apibrėžtis, taikoma padėčiai iki 
visuotinio susirinkimo.  

Pakeitimas 30
10 straipsnio 1 dalis

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

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.

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 kai valstybės narės apriboja 
įgaliojimo turėtojo būdus naudotis 
balsavimu, minėti apribojimai neviršija 
būtinų ir proporcingų priemonių, skirtų 
spręsti interesų konfliktus, kylančius tarp 
akcininko ir įgaliojimo turėtojo.

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.

Akcininko ir įgaliojimo turėtojo santykis 
neturi daryti poveikio aktų, kuriuos vykdo  
įgaliojimo turėtojo bendrovės atžvilgiu, 
galiojimui.

Pakeitimas 31
10 straipsnio 2 dalis

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 

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 skirtingai balsuoti už 
vieną ir  už kitą akcininką.
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balsavimo nurodymus.

Pakeitimas 32
10 straipsnio 3 dalis

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

Išbraukta.

Pakeitimas 33
11 straipsnio 1 dalis

Įgaliojimo turėtojo paskyrimui ir 
balsavimo nurodymams, kuriuos 
akcininkas duoda įgaliojimo turėtojui, 
netaikomi jokie oficialūs reikalavimai, 
išskyrus tokius reikalavimus, kurių gali 
būtinai reikėti, norint nustatyti akcininko ir 
įgaliojimo turėtojo tapatybę.

Įgaliojimoturėtojo paskyrimui ir balsavimo 
nurodymams, kuriuos akcininkas duoda 
įgaliojimo turėtojui, netaikomi jokie 
oficialūs reikalavimai, išskyrus tokius 
reikalavimus, kurių reikia, norint nustatyti 
akcininko ir įgaliojimo turėtojo tapatybę
arba atitinkamai patikrinti balsavimo 
nurodymų turinį, ir kurie yra proporcingi 
šiems tikslams.

Pakeitimas 34
11 straipsnio 1a dalis(nauja)

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
įgaliojimo turėtojas gali būti paskiriamas 
ir apie paskyrimą pranešama bendrovei 
tik raštu, tačiau jos nepanaikina 
galimybės pranešimą pateikti paštu arba 
elektroninėmis priemonėmis. Valstybės 
narės leidžia bendrovėms pasirinkti vieną 
pranešimo pateikimo priemonę.

Pakeitimas 35
11 straipsnio 2 dalis

Įgaliojimų turėtojai gali būti skiriami 
elektroniniu būdu, atsižvelgiant į tokius 
reikalavimus, išskyrus elektroninio parašo 

Išbraukta.
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reikalavimą, kurio gali būtinai reikėti, 
norint patvirtinti skiriančiojo asmens 
autentiškumą ir įgaliojimo turėtojo 
tapatybę.

Pakeitimas 36
11 straipsnio 3 dalis

Reikalavimai, kuriuos pagal 1 ir 2 dalis 
nustatė valstybės narės, turi būti 
proporcingi tikslams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 11 straipsnio 3 dalies turinys pateikiamas pranešimo projekto 11 
straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 37
11 straipsnio 3a dalis(nauja)

Šios nuostatos taikomos atšaukiant 
įgaliojimo turėtojo paskyrimą pagal 
mutantis mutantis principą 

Pakeitimas 38
12 straipsnio 1 dalis

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.

Valstybės narės leidžia bendrovėms 
suteikti savo akcininkams galimybę 
balsuoti paštu iki visuotinio akcininkų 
susirinkimo, atsižvelgdamas į tokius 
reikalavimus, kurių reikia, norint užtikrinti 
akcininkų tapatybę, ir kurie turi būti 
proporcingi šiam tikslui.

Pakeitimas 39
12 straipsnio 2 dalis

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 

Išbraukta.
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gali prireikti, norint užtikrinti akcininkų 
tapatybę ir elektroninio ryšio saugumą, ir 
jei tokie reikalavimai yra proporcingi, 
norint užtikrinti tapatybę.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 12 straipsnio 2 dalies turinys pateikiamas pranešimo projekto 8 
straipsnyje kaip 2 punktas (naujas). 

Pakeitimas 40
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, kai remiantis 
taikytina teise fizinis arba juridinis asmuo, 
veikiantis kito asmens vardu (toliau -
„klientas“,) pripažįstamas akcininku.

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. Jei pagal taikytiną teisę 1 dalyje 
minimas asmuo gali įregistruoti klientų 
akcijas savo vardu arba tvarkyti kelių 
klientų akcijas bendroje sąskaitoje, 
draudžiama reikalauti, kad akcijos būtų 
laikinai įregistruotos klientų vardu ar 
pervestos į atskiras sąskaitas, kad būtų 
galima pasinaudoti šių akcijų balsavimo 
teisėmis visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Tačiau valstybės narės gali 
reikalauti, kad bendrovei būtų atskleista 
kiekvieno kliento, kuris gali naudotis 
balsavimo teise, tapatybė.

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.



PE 374.442v01-00 20/24 PR\619849LT.doc

LT

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. Jei pagal taikytiną teisę 1 dalyje 
minimas asmuo gali įregistruoti klientų 
akcijas savo vardu arba tvarkyti kelių 
klientų akcijas bendroje sąskaitoje, tam 
asmeniui neturi būti draudžiama balsuoti 
tam tikro kliento vardu kitaip nei 
balsuojant kito kliento vardu.

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 turi teisę 
suteikti įgaliojimą visiems savo klientams
ar bet kuriai kliento palankiu investuotoju 
paskirtai trečiajai šaliai.

Pakeitimas 41
14 straipsnis

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

Pagal 15 straipsnį skelbiant balsavimo 
rezultatus, bendrovė kiekviename 
nutarime nustato akcijų, dėl kurių buvo
teisėtai balsuota, skaičių, šių akcijų 
atstovaujamo akcijų kapitalo dalį, bendrą 
teisėtų balsų skaičių, taip pat kiekvieno 
nutarimo „už“ ir „prieš“ balsų skaičių ir, 
jei reikia, susilaikiusiųjų skaičių.

Pakeitimas 42
15 straipsnio 1 dalis

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

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

Pakeitimas 43
15 straipsnio 2 dalis
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Balsavimo dėl kiekvieno nutarimo 
rezultatuose turi būti nurodytas akcijų, 
pagal kurias buvo balsuota, skaičius ir 
kiekvieno nutarimo „už“ ir „prieš“ balsų 
procentas.

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.

Pakeitimas 44
16 straipsnio 1 ir 1a dalys(naujos)

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.

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 Komisijai praneša 6 
straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje ir 
9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dienų 
skaičių ir bet kokius jo pakeitimus, ir 
pastaroji paskelbia šią informaciją 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Pakeitimas 45
17 straipsnio 1 dalis

Nuo datos, kuri nurodyta 16 straipsnio 1 
dalyje, Direktyvos 2004/109/EB 17 
straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Nuo datos, kuri nurodyta 16 straipsnio 1 
dalyje, Direktyvos 2004/109/EB 17 
straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1. 2 dalis pakeičiama taip:

“2. Emitentas užtikrina, kad visas 
priemones ir informaciją, kurios būtinos, 
siekiant suteikti akcininkams galimybę 
pasinaudoti savo teisėmis, būtų galima 
gauti buveinės valstybėje narėje ir kad bus 
išlaikytas duomenų vientisumas. Visų 
pirma,

1. 2 dalis pakeičiama taip:

“2. Emitentas užtikrina, kad visas 
priemones ir informaciją, kurios būtinos, 
siekiant suteikti akcininkams galimybę 
pasinaudoti savo teisėmis, būtų galima 
gauti buveinės valstybėje narėje ir kad bus 
išlaikytas duomenų vientisumas. Visų 
pirma, emitentas:
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a) pateikia informaciją apie susirinkimų 
vietą, laiką ir darbotvarkę, bendrą akcijų 
ir balsavimo teisių skaičių bei apie 
turėtojų teises dalyvauti susirinkimuose;

i) emitentas paskiria savo atstovu finansų 
instituciją, per kurią akcininkai gali 
pasinaudoti savo finansinėmis teisėmis; ir

b) paskiria savo atstovu finansų instituciją, 
per kurią akcininkai gali pasinaudoti savo 
finansinėmis teisėmis; ir

ii) paskelbia pranešimus arba išplatina 
aplinkraščius dėl dividendų paskirstymo ir 
išmokėjimo, naujos akcijų emisijos, 
įskaitant informaciją apie jos paskirstymo, 
pasirašymo, atšaukimo ir konvertavimo 
tvarką.“

c) paskelbia pranešimus arba išplatina 
aplinkraščius dėl dividendų paskirstymo ir 
išmokėjimo, naujos akcijų emisijos, 
įskaitant informaciją apie jos paskirstymo, 
pasirašymo, atšaukimo ir konvertavimo 
tvarką.“

Pagrindimas

Informaciją apie susirinkimų vietą, laiką ir darbotvarkę turėtų ir toliau reglamentuoti 
skaidrumo direktyvos 17 straipsnis, siekiant užtikrinti, kad ši informacija yra paskleidžiama 
pakankamai plačiai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas remia Komisijos siekį palengvinti arba sudaryti galimybę įgyvendinti akcininkų 
teises tarpvalstybiniu mastu. 

Daliniai pakeitimai daugiausia susiję su šiais aštuoniais klausimais: 

1. Kooperatyvai buvo aiškiai išbraukti iš Direktyvos taikymo srities dėl ypatingos narystės 
struktūros. 

2. Kalbant apie pranešimą apie susirinkimą (Komisijos pasiūlymo 5 straipsnis), skiriamos dvi 
jų rūšys, t.y. metinis visuotinis akcininkų susirinkimas (MVAS) ir neeilinis visuotinis 
akcininkų susirinkimas (NVAS). Pranešimai apie MVAS turėtų būti skelbiami prieš 20 
kalendorinių dienų, o pranešimų apie NVAS paskelbimo diena turėtų priklausyti nuo to, kokiu 
lygiu atitinkama valstybė narė perkėlė į savo teisę Bendrovių susiliejimo direktyvos 9 ir 11 
straipsnio nuostatas (t.y. „bent prieš dvi savaites“). 

3. Taip pat turėtų būti daromas skirtumas tarp vardinių akcijų ir pareikštinių akcijų. Šis
skirtumas turėtų būti daromas dviem atvejais. Pirma, kai iškyla klausimas, kam reikėtų siųsti 
pranešimą apie visuotinį akcininkų susirinkimą. Vardinių akcijų atveju pranešimas paprastai 
siunčiamas tiesiai registruotajam akcininkui (Komisijos pasiūlymo 5 straipsnis). Antra, 
vardinių akcijų atveju lengviau įrodyti nuosavybės teises, kurios, remiantis Komisijos 
pasiūlymo 7 straipsnio nuostatomis, suteikia akcininkui teisę balsuoti visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Tai reiškia, kad vardinių akcijų atveju pagal Komisijos pasiūlymo 7 straipsnį 
nustatyta įrašų data gali būti mažiau nutolusi nuo visuotinio akcininkų susirinkimo datos nei 
pareikštinių akcijų atveju. 

4. Be to, Skaidrumo direktyvos 21 straipsnio 2 dalyje numatyta „oficialiai parengta sistema“, 
skirta visuotiniam akcininkų susirinkimui sušaukti, turėtų naudojama tada, kai pranešimą apie 
visuotinį akcininkų susirinkimą galima paskelbti taikant ir šią sistemą (žr. Komisijos 
pasiūlymo 5 straipsnio dalinį pakeitimą). 

5. Komisijos pasiūlyme (9 straipsnis) numatyta teisė užduoti klausimus. Taigi bendrovės į 
klausimus, pateiktus prieš susirinkimą, turi atsakyti ne vėliau kaip visuotinio akcininkų 
susirinkimo metu. Į akcininkų, turinčių 1% bendrovės akcinio kapitalo akcijų paketą, 
klausimus turi būti atsakyta per tinkamą laiką, nepriklausomai nuo visuotinio akcininkų 
susirinkimo (kvalifikuota teisė užduoti klausimus). Bendrovės įpareigotos atsakyti į šiuos 
„kvalifikuotus“ klausimus. Be to, bet kokios akcininkų užginčijimo teisės gali būti 
netaikomos prieš susirinkimą užduotiems klausimams. 

6. Reikia sudaryti galimybę įgyvendinti arba palengvinti naudojimąsi balsavimo pagal 
įgaliojimą teise (10 straipsnis). Iš įgaliojimo turėtojo gali būti reikalaujama tik jų įgaliojimų 
teisėtumo įrodymo. Balsavimo pagal įgaliojimą teisių naudojimo atvejais valstybėms narėms 
turėtų būti leista parengti arba toliau taikyti tik tokias taisykles, kurios užkirstų kelią interesų 
konfliktams tarp akcininkų ir įgaliojimų turėtojų. Šios taisyklės turi būti reikalingos ir 
proporcingos. Aiškiai nurodoma, kad akcininko ir jo įgaliojimų turėtojo vidaus tarpusavio 
santykiai neturi įtakos jų išorės santykiams su bendrove. 
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7. Kaip ir įgaliojimų turėtojų atveju, taip pat reikėtų palengvinti naudojimąsi balsavimo teise
tarpininkams. Siekiant didesnio skaidrumo, valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti 
taisykles, kurios sudarytų galimybę atskleisti kiekvieno asmens („kliento“), kurio vardu 
balsuojama, tapatybę. 

8. Galiausiai pranešime numatyta, kad Skaidrumo direktyvos 17 straipsnio pakeitimas nebūtų 
toks platus, kaip Komisijos pasiūlyme. Skaidrumo direktyvos 17 straipsnio 2 dalies a punkte 
apibrėžti informacijos pateikimo reikalavimai (taip pat reikalavimai nurodyti visuotinio 
akcininkų susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę) turėtų išlikti ir iš dalies pakeistoje 
Skaidrumo direktyvoje. Šios ir Skaidrumo direktyvų nuostatos papildo vienos kitas ir vienos 
kitoms neprieštarauja. Skaidrumo direktyvos 17 straipsnio tikslas iš dalies yra sudaryti 
galimybę vietiniams akcininkams rezidentams nesunkiai susipažinti su visa reikalinga 
informacija. 


