
PR\619849LV.doc PE 374.442v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Juridiskā komiteja

PAGAIDU
2005/0265(COD)

14.6.2006

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akcionāru 
balsstiesību izmantošanu sabiedrībās, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstī un 
kuru akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 
2004/109/EK
(KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 –2005/0265 (COD))

Juridiskā komiteja

Referents: Klaus-Heiner Lehne



PR\619849LV.doc PE 374.442v01-002/24 PR\619849LV.doc

LV

PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akcionāru balsstiesību 
izmantošanu sabiedrībās, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuru akcijas atļauts 
tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2004/109/EK
(KOM (2005)0685 – C6-0000/2006 –2005/0265 (COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM 
(2005)0265)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0000/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas 
atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4.a apsvērums (jauns)

(4a) Šī direktīva nedrīkst ietekmēt 
izcelsmes valsts tiesības pieprasīt 
emitentam papildus publicēt presē visu vai 
daļēju informāciju akcionāriem.

Pamatojums

Šis apsvērums ir nepieciešams, lai akcentētu saistību starp šo direktīvu un pārredzamības 
direktīvu informācijas izplatības jomā.

Grozījums Nr. 2
  

1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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1. panta 1. punkts

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

Šī direktīva nosaka prasības attiecībā uz 
dažu akcionāru to tiesību izmantošanu, ko 
paredz balsstiesīgās akcijas (turpmāk 
tekstā — akcijas) to uzņēmumu
kopsapulcēs, kuri ir reģistrēti saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem un kuru akcijas 
atļauts tirgot regulētā tirgū, kas atrodas vai 
darbojas dalībvalstī.

Šī direktīva neattiecas uz kooperatīviem.

Pamatojums

Šie direktīvā iekļautie nosacījumi nav piemēroti kooperatīviem, pat ja tie emitē akcijas.

Grozījums Nr. 3
1. panta 1.a punkts (jauns)

(1a) Dalībvalsts, kas ir atbildīga par šajā 
direktīvā iekļauto jautājumu regulējumu, 
ir tā dalībvalsts, kurā reģistrēts 
uzņēmums, un, atsaucoties uz 
„piemērojamajām tiesībām”, ar to domā 
minēto dalībvalsti.

Grozījums Nr. 4
1. panta 2. punkts

Dalībvalstis var atbrīvot no šīs direktīvas 
emitentus, kas ir:

Dalībvalstis var atbrīvot no šīs direktīvas 
šāda veida uzņēmumus:

Grozījums Nr. 5
2. punkta a) apakšpunkts

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

svītrots

Pamatojums

Jēdziens ”emitents” ir aizstāts ar jēdzienu „uzņēmums”.
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Grozījums Nr. 6
2. punkta c) apakšpunkts

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

(i) emitenta akcijas savā vārdā un uz 
sava rēķina;

(ii) emitenta akcijas savā vārdā, bet 
citas fiziskas vai juridiskas 
personas uzdevumā;

(c) „akcionārs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas saskaņā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem ir tiesīgs izmantot saistībā 
ar uzņēmuma akcijām iegūtās tiesības;

Pamatojums

Definīcijai vienkārši jāatspoguļo pašreizējā situācija dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 7
2. punkta d) apakšpunkts

(d) „kredītiestāde” ir uzņēmums, kas 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2000/12/EK 1. panta 1. punkta 
(a) apakšpunktā;

svītrots

Grozījums Nr. 8
2. punkta e) apakšpunkts

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

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

Grozījums Nr. 9
2. punkta f) apakšpunkts

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

svītrots
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Grozījums Nr. 10
3. pants

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

Dalībvalstis var pakļaut uzņēmumus
prasībām, kas ir stingrākas nekā šajā 
direktīvā noteiktās.

Grozījums Nr. 11
4. pants

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

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

Grozījums Nr. 12
5. panta 1. punkts

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

Laika periods no pirmā paziņojuma par 
gada kopsapulces sasaukšanu līdz dienai, 
kad notiek kopsapulce, ir vismaz 20 
kalendārās dienas.

Sasaucot cita veida kopsapulci, šāds laika 
periods nedrīkst būt mazāks par to laiku, 
ko paredz valsts tiesību akti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/25/EC 9. panta 4. punktu 
un 11.panta 4. punktu.

Neierobežojot dalībvalstu noteiktās 
papildu prasības attiecībā uz izziņošanu 
un publicēšanu, uzņēmums nosūta 
uzaicinājumu reģistrētajiem akcionāriem 
vai starpniekam, kas uzņēmuma vārdā 
apņēmies nosūtīt uzaicinājumu 
akcionāriem. Dalībvalstis papildus 
esošajām valsts noteiktajām prasībām 
attiecībā uz paziņojumu arī nodrošina, ka 
uzņēmums var nosūtīt uzaicinājumu 
oficiāli noteiktai sistēmai centralizētai 
glabāšanai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2004/109/EC 21. panta 2. punktu.
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Pamatojums

Būtu svarīgi nošķirt gada kopsapulci no ārkārtas kopsapulcēm. Dalībvalstu noteikumi 
attiecībā uz ārkārtas kopsapulci pārņemšanas gadījumā ir  piemērojami visām citām ārkārtas 
kopsapulcēm, lai tādējādi izvairītos no pārāk daudziem un dažādiem laika regulējumiem.
Noteikumi adresātiem jāpiemēro atkarībā no akciju veida (uzrādītāja akcijas, vārda akcijas).
Pēdējais teikums ir kā pamudinājums dalībvalstīm izmantot centralizētās glabāšanas 
sistēmas, kā to paredz pārskatāmības direktīva, nemainot esošos valstu noteikumus un 
politiku informācijas izplatīšanas jomā.

Grozījums Nr. 13
5. panta 2. punkts

1. punktā minētais paziņojums ietver 
vismaz sekojošo:

1. punktā minētais paziņojums ietver 
vismaz sekojošo:

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

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

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

(b) skaidrs un precīzs apraksts par 
procedūrām, kuras akcionāriem jāievēro, 
lai varētu piedalīties un balsot kopsapulcē, 
ieskaitot piemērojamo ieraksta datumu vai 
datumus saskaņā ar 7. panta 2. punktu, ja 
tādi ir, un datumiem, kas minēti 6. panta 
3. punktā un 9. panta 1. punktā.
Alternatīvi paziņojumā var norādīt, kur 
šādu informāciju var saņemt;

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

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

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

(d) norāde, kur un kā var saņemt pilnu, 
nesaīsinātu lēmuma projekta tekstu un 
dokumentus, kas minēti 3. punkta 
c) apakšpunktā;

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

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

Grozījums Nr. 14
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5. panta 3. punkta ievadteikums

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

Laika periodā, kas ietver vismaz divdesmit 
divas secīgas kalendārās dienas līdz 
kopsapulcei, kā arī kopsapulces dienu,
uzņēmums savā tīmekļa vietnē nodrošina 
piekļuvi vismaz šādai informācijai:

Grozījums Nr. 15
5. panta 3. punkta c) apakšpunkts

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

uzņēmuma pārvaldes, vadības vai 
pārraudzības struktūras vai citas 
atbildīgās iestādes sagatavotiem lēmumu 
projektiem, kurus pieņems kopsapulcē, kā 
arī dokumentiem, ko tai iesniegs;

Grozījums Nr. 16
5. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

(c)a lēmuma projektam, ko akcionārs 
sagatavojis pirms kopsapulces;

Grozījums Nr. 17
5. panta 3. punkta 2. apakšpunkts

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

Lai nevajadzētu padarī (d) apakšpunktā 
paredzētās veidlapas pieejamas internetā, 
uzņēmums var norādīt, kur un kā var 
saņemt veidlapas papīra formātā.

Grozījums Nr. 18
6. panta 1. punkts

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

Dalībvalstis nodrošina, ka akcionāriem, 
rīkojoties individuāli vai kolektīvi, ir 
tiesības:

(a) iekļaut vai prasīt uzņēmumam iekļaut
jautājumus nākamās kopsapulces darba 
kārtībā; un

(b) iesniegt rezolūciju priekšlikumus
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saistībā ar jautājumiem, kas jau iekļauti 
vai tiks iekļauti kopsapulces darba 
kārtībā.

Šīs tiesības izmanto rakstveidā (iesniedz, 
sūtot pa pastu vai elektroniski).

Grozījums Nr. 19
6. panta 2. punkts

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

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

Grozījums Nr. 20
6. panta 3. punkts

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

Dalībvalstis nosaka vienu datumu, 
detalizēti norādot dienu skaitu pirms 
kopsapulces, līdz kuram akcionāri var 
izmantot 1(a) punktā noteiktās tiesības.

Tādā pašā veidā katra dalībvalsts var 
noteikt datumu 1(b) punktā noteikto 
tiesību izmantošanai.

Grozījums Nr. 21
6. panta 3.a punkts (jauns)

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad 
1(a) punktā paredzēto tiesību izmantošana 
rada izmaiņas kopsapulces darba kartībā, 
kas jau ir paziņota akcionāriem, 
uzņēmums publicē pārskatīto darba 
kārtību tādā pašā veidā kā iepriekšējo 
darba kārtību — pietiekami ilgu laiku 
pirms piemērojamā ieraksta datuma 
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saskaņā ar 7. panta 2. punktu vai 
gadījumā, ja ieraksta datums nav 
piemērojams, pietiekamu laiku pirms 
kopsapulces datuma.

Grozījums Nr. 22
7. panta 2. punkts

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

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

Dalībvalstis var aizliegt vai atļaut 
uzņēmumiem aizliegt akcionāriem 
piedalīties kopsapulcē un balsot, 
pamatojoties uz akcijām, kuras viņi tur, ja 
viņi nav bijuši akcionāri noteiktajā
datumā pirms attiecīgās kopsapulces 
(ieraksta datumā). Uzrādītāja un vārda 
akcijām var būt atšķirīgs ieraksta datums.

Grozījums Nr. 23
7. panta 3. punkts

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

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

Katra dalībvalsts paziņo tādā veidā 
noteikto datumu Komisijai, kura šos 
datumus publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Katra dalībvalsts, kuras tiesību akti 
paredz ieraksta datumu vai dažādus 
ieraksta datumus saskaņā ar 2. panta 
2. punktu nodrošina, ka uz visiem 
uzņēmumiem attiecas viens datums.
Ieraksta datumu nosaka, paredzot 
noteiktu dienu skaitu no ieraksta datuma 
līdz attiecīgajai kopsapulcei, un vismaz 
sešas kalendārās dienas pēc paziņojuma 
par sapulces sasaukšanu un ieraksta 
dienas.

Grozījums Nr. 24
7. panta 3.a punkts (jauns)

3a. Pierādījumu par atbilstību akcionāra 
kritērijiem var padarīt atkarīgu tikai no 
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tādām prasībām, kas ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu akcionāru identifikāciju, un 
ja tās ir proporcionālas, lai nodrošinātu 
identifikāciju.

Pamatojums

Šis ir bijušais Komisijas priekšlikuma 7. panta 2. punkta 2. apakšpunkts.

Grozījums Nr. 25
8. pants

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt akcionāriem 
piedalīties kopsapulcē, izmantojot
elektroniskos līdzekļus.

1. Ar dalībvalstu atļauju uzņēmumi var 
piedāvāt akcionāriem īstenot balsošanas 
tiesības kopsapulcē jebkurā veidā ar
elektroniskos līdzekļu palīdzību, īpaši 
vienu no vai visus turpmāk minētos 
piedalīšanās veidus:

(a) reālā laika kopsapulces pārraidi; 
(b) reālā laika divpusējo saziņu, lai 
akcionāri varētu neklātienē uzrunāt 
kopsapulci; 
(c) mehānismu balsu nodošanai pirms 
sapulces vai tās laikā, neieceļot 
starpnieku, kas fiziski atrodas sapulces 
norises vietā.

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

2. Elektronisko līdzekļu izmantošanu, lai 
nodrošinātu akcionāru piedalīšanos 
kopsapulcē, nedrīkst pakļaut prasībām un 
ierobežojumiem, izņemot gadījumu, ja tie 
ir nepieciešami, lai nodrošinātu akcionāru 
identifikāciju un elektroniskās saziņas 
drošību, un ir atbilstīgi šiem mērķiem.

Šis noteikums neskar dalībvalstu tiesiskos 
noteikumus, kurus tās ir pieņēmušas vai 
varētu pieņemt attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanas procesu uzņēmumā, lai 
ieviestu vai īstenotu jebkāda veida 
līdzdalību elektroniskā veidā.

Grozījums Nr. 26
9. panta 1. punkts
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Akcionāriem ir tiesības uzdot jautājumus
mutiski kopsapulcē un/vai rakstiskā vai 
elektroniskā veidā pirms kopsapulces.

Katram akcionāram ir tiesības rakstiski
uzdot jautājumus par kopsapulces darba 
kartībā iekļautajiem jautājumiem, tos 
pirms kopsapulces nosūtot pa pastu vai
elektroniskā veidā.

Dalībvalstis var noteikt vienu datumu, 
detalizēti norādot dienu skaitu pirms 
kopsapulces, un paredzēt, ka uzņēmumam 
nav jāatbild uz jautājumiem, kas iesniegti 
pēc minētā datuma.

Grozījums Nr. 27
9. panta 2. punkts

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

Uzņēmums atbild uz jautājumiem, kurus
tam kopsapulcē ne vēlāk kā pirms 
balošanas uzdevuši akcionāri. Tiesības 
uzdot jautājumus un pienākums uz tiem 
atbildēt ir pasākums, kuru dalībvalstis var 
veikt vai arī uzticēt to uzņēmumam, lai 
nodrošinātu pienācīgu sagatavošanos 
kopsapulcei, kā arī konfidencialitātes un 
uzņēmuma vai saistīto uzņēmumu 
komerciālo interešu aizsardzību.

Uzņēmuma pienākums nav individuāli 
atbildēt uz jautājumu, ja prasītā 
informācija jau ir pieejama atbildes vai 
jautājuma formātā uzņēmumā tīmekļa 
vietnē.

Dalībvalstis var paredzēt, ka uzņēmums 
atbild uz viena vai vairāku akcionāru 
uzdotajiem jautājumiem saprātīgā laika 
periodā, ja šis akcionārs vai akcionāri 
pārstāv 1 % no uzņēmuma pamatkapitāla.

Grozījums Nr. 28
9. panta 3. punkts

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

Dalībvalstis var paredzēt, ka atbildes uz 
1. punktā minētajiem akcionāru 
jautājumiem, ciktāl tās satur jaunu un 
vispārēju informāciju, dara pieejamas 
visiem akcionāriem, izmantojot uzņēmuma
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tīmekļa vietni.

Grozījums Nr. 29
9. panta 3.a punkts (jauns)

3a. 3.a Dalībvalstis var paredzēt, ka to 
noteikumi attiecībā uz debatēm un 
balsošanas rezultātiem kopsapulcē 
neattiecas uz debatēm pirms kopsapulces.

Pamatojums

Šis punkts ir saistīts ar šī panta jomas definīciju attiecībā uz situāciju pirms kopsapulces.

Grozījums Nr. 30
10 panta 1. punkts

Katram akcionāram ir tiesības iecelt 
jebkuru citu fizisku vai juridisku personu 
par pilnvaras turētāju, lai apmeklētu 
kopsapulci un balsotu tajā viņa uzdevumā.

Katram akcionāram ir tiesības iecelt 
jebkuru citu fizisku vai juridisku personu 
par pilnvaras turētāju, lai apmeklētu 
kopsapulci un balsotu tajā viņa uzdevumā.

Nedrīkst būt ierobežojumi attiecībā uz 
personu, kurai var piešķirt pilnvaru, 
izņemot prasību, lai persona būtu 
tiesībspējīga.

Nedrīkst būt ierobežojumi attiecībā uz 
personu, kurai var piešķirt pilnvaru, 
izņemot prasību, lai persona būtu 
tiesībspējīga.

Tomēr dalībvalstis var ierobežot pilnvaras 
turētāju tiesības izmantot balsstiesības pēc 
saviem ieskatiem gadījumos, ja:

Tomēr, ja dalībvalstis nosaka 
ierobežojumus tam, kādā veidā pilnvaras 
turētājs var izmantot balsstiesības, šādiem 
ierobežojumiem jābūt pietiekamiem un 
samērīgiem, lai risinātu interešu 
konfliktus starp akcionāru un pilnvaras 
turētāju.

viņiem ir lietišķas, ģimeniskas vai citas 
attiecības ar emitentu;

viņi ir emitenta kontrolējošais akcionārs;

viņi ietilpst emitenta vai viena no tā 
kontrolējošo akcionāru vadībā.
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Akcionārs drīkst iecelt tikai vienu personu 
rīkoties viņa labā kā pilnvaras turētājam 
attiecībā uz katru atsevišķu kopsapulci.

Pilnvaras turētāja un akcionāra attiecības 
nedrīkst negatīvi ietekmēt pilnvaras 
turētāja saistībā ar uzņēmumu veikto 
darbību spēkā esamību.

Grozījums Nr. 31
10 panta 2. punkts

Persona, kas rīkojas kā pilnvaras turētājs, 
var turēt pilnvaru no vairāk kā viena 
akcionāra bez ierobežojuma attiecībā uz 
tādā veidā pārstāvēto akcionāru skaitu.

Ja pilnvaras turētājs tur pilnvaru no 
vairākiem akcionāriem, viņš drīkst
vienlaicīgi balsot par un pret kādu 
lēmumu un/vai atturēties no balsošanas 
par šādu lēmumu saskaņā ar to akcionāru 
balsošanas norādījumiem, kurus 
pilnvaras turētājs pārstāv.

Persona, kas rīkojas kā pilnvaras turētājs, 
var turēt pilnvaru no vairāk kā viena 
akcionāra bez ierobežojuma attiecībā uz 
tādā veidā pārstāvēto akcionāru skaitu.

Ja pilnvaras turētājs tur pilnvaru no 
vairākiem akcionāriem, viņam nedrīkst 
liegt dažādu akcionāru uzdevumā balsot 
atšķirīgi.

Grozījums Nr. 32
10 panta 3. punkts

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

svītrots

Grozījums Nr. 33
11. panta 1. punkts

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

Pilnvaras turētāja iecelšanu un akcionāra 
balsošanas norādījumu izdošanu pilnvaras 
turētājam nedrīkst pakļaut formālām 
prasībām, izņemot tādas prasības, kas ir
nepieciešamas akcionāra un pilnvaras 
turētāja identifikācijai, vai balsošanas 
instrukciju satura pārbaudei, un ir 
atbilstīgas šiem mērķiem.
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Grozījums Nr. 34
11. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnvarotās 
personas ieceļ un par to iecelšanu paziņo 
uzņēmumam tikai rakstveidā, taču tās 
neizslēdz iesniegšanu pa pastu vai 
elektroniski. Dalībvalstis paredz 
uzņēmumiem brīvu izvēli noteikt vienu 
konkrētu iesniegšanas veidu.

Grozījums Nr. 35
11. panta 2. punkts

Pilnvaras turētājus drīkst iecelt, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, 
atbilstoši tādām prasībām, izņemot 
elektroniskā paraksta prasības, kas var 
būt noteikti nepieciešamas iecēlēja 
autentiskuma noteikšanai un pilnvaras 
turētāja identifikācijai.

svītrots

Grozījums Nr. 36
11. panta 3. punkts

Dalībvalstu noteiktām prasībām saskaņā 
ar 1. un 2. punktu jābūt proporcionālām 
to mērķiem.

svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 11. panta 3. punkts satura ziņā atkārtojas tā paša panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 37
11. panta 3.a punkts (jauns)

Šie noteikumi pēc analoģijas attiecas arī 
uz pilnvaras turētāja atsaukšanu.

Grozījums Nr. 38
12. panta 1. punkts

Jebkuram biržas sarakstā iekļautas 
sabiedrības akcionāram jābūt iespējai
balsot pa pastu pirms kopsapulces atbilstoši 

Dalībvalstis ļauj uzņēmumiem piedāvāt 
saviem akcionāriem iespēju balsot pa 
pastu pirms kopsapulces atbilstoši tādām 
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tādām prasībām, kas var būt
nepieciešamas, lai nodrošinātu akcionāru 
identifikāciju, un ir proporcionālas šim 
mērķim.

prasībām, kas ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu akcionāru identifikāciju, un ir 
proporcionālas šim mērķim.

Grozījums Nr. 39
12. panta 2. punkts

Dalībvalstis aizliedz prasības un 
ierobežojumus, kas kavē tos akcionārus 
izmantot akcijām piešķirtās balsstiesības, 
izmantojot elektroniskos līdzekļus, kuri 
fiziski nav klāt kopsapulcē, izņemot 
gadījumu, ja šādas prasības var būt 
nepieciešamas, lai nodrošinātu akcionāru 
identifikāciju un elektroniskās saziņas 
drošību, un ir proporcionālas šim mērķim.

svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 12. panta 2.punkta saturs atkārtojas ziņojuma projekta 8. pantā 
(2. punkts (jauns)).

Grozījums Nr. 40
13. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kura 
saskaņā ar to tiesību aktiem drīkst turēt 
vērtspapīrus uzņēmējdarbības gaitā uz 
citas fiziskas vai juridiskas personas 
rēķina, drīkst turēt šos vērtspapīrus 
personiskos vai vispārējos kontos.

1. Šo pantu piemēro, ja saskaņā ar 
atbilstošiem tiesību aktiem fiziska vai 
juridiska persona, kas darbojas kāda 
uzdevumā (turpmāk tekstā — „klients”) 
tiek atzīta par akcionāru.

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

2. Ja saskaņā ar piemērotajām tiesībām 
1. punktā minētā persona drīkst reģistrēt 
klienta akcijas uz sava vārda vai arī 
pārvaldīt vairāku klientu akcijas 
vispārējos kontos, nedrīkst pieprasīt, lai 
akcijas īslaicīgi reģistrētu uz klienta vārda 
vai tās pārskaitītu personiskos kontos, lai 
varētu izmantot šīm akcijām piešķirtās 
balsstiesības kopsapulcē. Tomēr 
dalībvalstis var pieprasīt, lai uzņēmumam 
atklāj to klientu identitāti, kuru vārdā tiek 
īstenotas balsošanas tiesības.
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3. 1. punktā minētās personas nedrīkst 
atturēt no tām akcijām piešķirto balsu 
nodošanas, kuras viņas tur uz citas 
fiziskas vai juridiskas personas rēķina, ja 
šī cita fiziskā vai juridiskā persona viņām 
ir devusi norādījumus tā rīkoties.
1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā 
persona glabā norādījumus vismaz vienu 
gadu.

3. Gadījumos, kad  piemērojamās tiesības 
nosaka formālas prasības attiecībā uz
1. punktā minētās personas pilnvarošanu, 
lai tā varētu izmantot balsošanas tiesības, 
vai attiecībā uz balsošanas norādījumiem, 
šīs formālās prasības attiecas tikai uz 
klienta identitāti vai balsošanas 
norādījumu saturu un atbilst šiem 
mērķiem.

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

4. Ja saskaņā ar piemērojamajām tiesībām 
1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā 
persona var reģistrēt klienta akcijas uz 
sava vārda vai arī pārvaldīt vairāku 
klientu akcijas vispārējā kontā, šī persona 
drīkst nodot balsis kāda konkrēta klienta 
vārdā atšķirīgi no citu klientu vārdā 
nodotajām balsīm.

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

5. Direktīvas 1. punktā minētajai fiziskai 
vai juridiskai personai ir tiesības piešķirt 
pilnvaru jebkuram klientam vai citai trešai 
personai, kuru klients iecēlis par labuma 
guvēju.

Grozījums Nr. 41
14. pants

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

Lai saskaņā ar 15. panta noteikumiem 
publicētu balsošanas rezultātus, attiecībā 
uz katru lēmumu uzņēmums vismaz 
paziņo akciju skaitu, par kurām likumīgi 
nodotas balsis, šo akciju pārstāvēto akciju 
kapitāla daļu, kopējo likumīgi nodoto 
balsu skaitu, kā arī par un pret nodoto 
balsu skaitu un atbilstošos gadījumos 
atturējušos skaitu.

Grozījums Nr. 42
15. panta 1. punkts
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Laika periodā, kas nedrīkst pārsniegt 15 
kalendārās dienas pēc kopsapulces, 
emitents publicē savā tīmekļa vietnē 
balsošanas rezultātus par katru apspriešanai 
kopsapulcē iesniegto lēmumu.

Laika periodā, ko nosaka valstu tiesību 
akti un kas nedrīkst pārsniegt 15 
kalendārās dienas pēc kopsapulces, 
uzņēmums publicē savā tīmekļa vietnē 
balsošanas rezultātus par katru apspriešanai
kopsapulcē iesniegto lēmumu.

Grozījums Nr. 43
15. panta 2. punkts

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

Balsošanas rezultātos par katru lēmumu 
ietver vismaz akciju skaitu, par kurām 
likumīgi nodotas balsis, šo akciju 
pārstāvēto pamatkapitāla daļu, kopējo 
likumīgi nodoto balsu skaitu, kā arī balsu 
skaitu procentuālās attiecībās par un pret 
katru lēmumu un atbilstošos gadījumos 
atturējušos skaitu.

Grozījums Nr. 44
16. panta 1. un 1.a punkts (jauns)

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

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

Dalībvalstis paziņo Komisijai dienu 
skaitu, kas noteikts 6. panta 3. punktā, 
7. panta 3. punktā un 9. panta 1. punktā, 
kā arī iespējamos grozījumus tajā, un 
Komisija publicē šo informāciju Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr. 45
17. panta 1. punkts

No 16. panta 1. punktā noteiktā datuma No 16. panta 1. punktā noteiktā datuma 
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Direktīvas 2004/109/EK 17. pantā izdara 
šādus grozījumus.

Direktīvas 2004/109/EK 17. pantā izdara 
šādus grozījumus.

1. 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Emitents nodrošina, ka visi līdzekļi un 
informācija, kas ir nepieciešama, lai dotu 
iespēju akcionāriem izmantot savas 
tiesības, ir pieejama izcelsmes dalībvalstī 
un ka tiek saglabāta datu integritāte. Jo 
īpaši

1. 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Emitents nodrošina, ka visi līdzekļi un 
informācija, kas ir nepieciešama, lai dotu 
iespēju akcionāriem izmantot savas 
tiesības, ir pieejama izcelsmes dalībvalstī 
un ka tiek saglabāta datu integritāte. Jo 
īpaši emitents veic šādas darbības:

(a) nodrošina informāciju par sapulces 
vietu, laiku un darba kārtību, kopējo 
akciju skaitu un balsstiesībām, kā arī 
akciju turētāju tiesībām piedalīties 
sapulcēs;

(i) emitents nozīmē par savu pilnvarnieku 
finanšu iestādi, ar kuras palīdzību akcionāri 
var izmantot savas finansiālās tiesības, un

(b) nozīmē par savu pilnvarnieku finanšu 
iestādi, ar kuras palīdzību akcionāri var 
izmantot savas finansiālās tiesības, un

(ii) viņš publicē paziņojumus vai izplata 
apkārtrakstus, kas attiecas uz dividenžu 
piešķiršanu un izmaksu un jaunu akciju 
emisiju, tostarp informāciju par jebkuriem 
iedalīšanas, parakstīšanās, atcelšanas vai 
konvertēšanas pasākumiem.”

(c) publicē paziņojumus vai izplata 
apkārtrakstus, kas attiecas uz dividenžu 
piešķiršanu un izmaksu un jaunu akciju 
emisiju, tostarp informāciju par jebkuriem 
iedalīšanas, parakstīšanās, atcelšanas vai 
konvertēšanas pasākumiem.”

Pamatojums

Informāciju par kopsapulces vietu, laiku un dienas kārtību utt. vajadzētu saglabāt 
pārskatāmības direktīvas 17. panta režīmā, lai nodrošinātu šīs informācijas maksimāli plašu 
izplatību.
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PASKAIDROJUMS

Ziņojuma sagatavotāja atbalsta Komisijas centienus atvieglot vai ļaut īstenot akcionāru 
pārrobežu tiesības.

Grozījumi attiecas galvenokārt uz astoņiem punktiem.

1. Kooperatīvi ir izslēgti no direktīvas piemērošanas jomas to īpašās biedru struktūras dēļ.

2. Attiecībā uz paziņojuma termiņiem (Komisijas priekšlikuma 5. pants) norāda uz atšķirībām 
starp gada kopsapulci un ārkārtas kopsapulci. Paziņojuma par gada kopsapulci termiņš ir 
divdesmit kalendārās dienas; ārkārtas kopsapulces termiņš ir atkarīgs no tā, kā dalībvalstis ir 
īstenojušas pārņemšanas direktīvas 9. un 11. pantu (tātad „vismaz divas nedēļas”).

3. Turklāt ir jānošķir uzrādītāja un vārda akcijas. Atšķirība parādās divos gadījumos.
Pirmkārt, kam nosūtāms paziņojums par kopsapulces sasaukšanu. Parasti vārda akciju 
gadījumā tas ir reģistrētais akcionārs (Komisijas priekšlikuma 5. pants). Otrkārt, vārda akciju 
gadījumā vienkāršāk iespējams pierādīt akcionāra tiesības, kas saskaņā ar Komisijas 
priekšlikuma 7. pantu ļauj akcionāram balsot kopsapulcē. Tādēļ saskaņā ar Komisijas 
priekšlikuma 7. pantu pieprasītais termiņš vārda akciju īpašniekiem ir tuvāk kopsapulces 
datumam nekā uzrādītāja akciju gadījumā.

4. Tāpat pārskatāmības regulas 21. panta 2. punktā paredzēto „oficiāli paredzēto mehānismu” 
var piemērot attiecībā uz paziņojumu par kopsapulces sasaukšanu, ja šo paziņojumu var arī 
publicēt, izmantojot šo mehānismu (skat. grozījuma priekšlikumu Komisijas priekšlikumam 
5. pantam).

5. Attiecībā uz Komisijas piedāvātajām tiesībām uzdot jautājumus (9. pants) iesaka noteikt, ka 
uzņēmumiem jāatbild uz jautājumiem, kas uzdoti pirms kopsapulces ne vēlāk kā kopsapulces 
laikā. Uz jautājumiem, kurus uzdod akcionāri vai akcionārs, kas pārstāv vienu procentu akciju 
kapitāla, ir jāatbild atbilstošā termiņā neatkarīgi no kopsapulces (kvalificētās tiesības uzdot 
jautājumu). Uzņēmumi ir atbildīgi par šo "kvalificēto" jautājumu atbildēšanu. Turklāt 
vairākas akcionāru apstrīdēšanas tiesības nav jāpaplašina attiecībā uz jautājumiem pirms 
kopsapulces.

6. Ir jārada iespēja nodot balsošanas tiesības pilnvarotajām personām (10. pants) vai 
jāvienkāršo šī procedūra. Pilnvarotajai personai ir tikai jāpierāda tās tiesībspēja. Attiecībā uz 
balsošanu uz pilnvaras pamata dalībvalstis drīkst izveidot vai noteikt tikai tādus noteikumus, 
kuru mērķis ir izvairīties no interešu konfliktiem starp akcionāru un personu, kas balso uz 
pilnvaras pamata. Iespējamajiem noteikumiem ir jābūt pietiekamiem un apstākļiem 
atbilstošiem. Akcionāra un viņa pilnvarotās personas savstarpējā nesaprašanās nekādi 
neietekmē viņu ārējās attiecības ar uzņēmumu.

7. Līdzīgi kā izmantojot balsošanas tiesības ar pilnvarotās personas starpniecību, būtu 
jāatvieglo arī šādu tiesību izmantošana ar starpnieku palīdzību. Lai atbilstu pārskatāmības 
prasībām, dalībvalstīm jāparedz noteikumi, ar kuru palīdzību nosaka tās personas identitāti, kā 
vārdā tiek izmantotas balsošanas tiesības („klients”).
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8. Visbeidzot ziņojums paredz, ka pārskatāmības direktīvas 17. panta grozījuma priekšlikums 
nav tik tālejošs kā Komisijas priekšlikuma 17. pants. Pārskatāmības direktīvas 17. panta 
1. punkta a) apakšpunktā ietverto informāciju (tostarp attiecībā uz kopsapulces vietu, laiku un 
dienas kārtību) vajadzētu saglabāt pārskatāmības direktīvas režīmā. Šīs direktīvas un 
pārskatāmības direktīvas prasības papildina, bet neizslēdz viena otru.  Pārskatāmības 
direktīvas 17. pants ir noderīgs arī tāpēc, lai uzlabotu atbilstošās informācijas pieejamību 
visiem vietai piesaistītiem akcionāriem.


