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LYHYET PERUSTELUT 

Taustaa 

Nykyisellä esitedirektiivillä 2003/71/EY on yhdenmukaistettu esitteiden julkaisemista 

koskevia sääntöjä tapauksissa, joissa yritykset haluavat hankkia pääomaa joko listaamalla 

osakkeita tai tarjoamalla yleisölle investointimahdollisuuksia. Esitteen on sisällettävä tiedot, 

joita sijoittajat tarvitsevat voidakseen tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.  

 

Komissio ehdotti esitedirektiivin uudelleenlaatimista osana pääomamarkkinaunionia, jotta 

yritysten, erityisesti pk-yritysten, olisi helpompaa ja edullisempaa hankkia pääomaa ja antaa 

selkeää tietoa mahdollisille sijoittajille, vähittäissijoittajat mukaan luettuina. 

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta vastaa kuluttajien etuja koskevan lainsäädännön 

valvonnasta monilla aloilla, joihin kuuluvat myös rahoituspalvelut sekä kilpailun lisääminen 

koko sisämarkkinoilla. On tärkeää, että vähittäissijoittajat saavat käyttöönsä asianmukaista 

tietoa voidakseen tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. 

 

Yhteenveto 

Valmistelija suosittelee, että ”tiivistelmä” nimettäisiin uudelleen ”alustavaksi tiivistelmäksi”, 

jotta sen tarkoitus kävisi tarkemmin ilmi. Hän ehdottaa, että tiivistelmän laatiminen olisi 

pakollista vain, kun arvopapereita tarjotaan vähittäissijoittajille. Sen olisi oltava lyhyt, 

ytimekäs ja helppotajuinen asiakirja. 

 

Valmistelija pitää komission tiivistelmää varten ehdottamaa järjestelyä kuitenkin liian 

ohjailevana joiltakin osin, joita ovat esimerkiksi enimmäispituuden rajaaminen kuuteen 

sivuun ja riskitekijöiden määrän viiteen. Tästä asiasta otetaan mielellään vastaan 

kommentteja. 

 

Kieli 

Valmistelija kannattaa ajatusta, että sijoittajan olisi kyettävä lukemaan esitteen tiivistelmä 

jollakin kotijäsenvaltionsa virallisella kielellä, ja hän ehdottaa, että tiivistelmä olisi 

tarvittaessa käännettävä käyttäen samaa kielijärjestelyä, josta on sovittu vakuutusmuotoisista 

sijoitustuotteista (PRIIP-tuotteet) annetun asetuksen yhteydessä. 

 

Muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit 

Valmistelija ehdottaa muiden kuin osakesidonnaisten arvopapereiden markkinoiden 

avaamista vähittäissijoittajille ja sellaisia arvopapereita koskevan poikkeuksen poistamista, 

joiden nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa, mutta pitää kuitenkin tarpeellisena erottaa 

tiedonantovaatimusten yhteydessä toisistaan kokeneet sijoittajat ja muut sijoittajat. 

 

Raja-arvot 

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan esittelijä ehdotti joidenkin raja-arvojen nostamista ja 

toisten laskemista, jotta voidaan auttaa pääomamarkkinoille pyrkiviä pk-yrityksiä. 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan valmistelija pitää hyödyllisenä lisätä pk-

yritysten rahoituksen saantia ja katsoo myös kuluttajien hyötyvän investointimahdollisuuksien 

lisääntymisestä. Kun otetaan huomioon, minkä tyyppiset kuluttajat todennäköisesti sijoittavat 

kyseessä oleviin tarjouksiin, valmistelija ei usko raja-arvojen muuttamisen vaikuttavan 

olennaisesti kuluttajansuojaan. Hän ehdottaa kuitenkin, että sisämarkkina- ja 
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kuluttajansuojavaliokunta tarkastelisi raja-arvoja uudelleen, ja on siksi esittänyt kyseiset 

tarkistukset uudelleen valiokunnan äänestystä varten. 

 

Listautumisen jälkeinen liikkeeseenlasku 

Komission ehdotuksessa esitetään listautumisen jälkeisten liikkeeseenlaskujen osalta tietojen 

antamista koskevia vähimmäisvaatimuksia. Näin hallinnolliset kustannukset vähenevät 

huomattavasti noin 70 prosentissa liikkeeseenlaskuista. Valmistelija kannattaa tätä 

edellyttäen, että ei ole tehty olennaisia muutoksia, ja on esittänyt asiasta tarkistuksen. 

 

Joukkorahoitus 

Valmistelija tietää komission pohtivan joukkorahoitusta ja katsoo, että vähittäissijoittajat ovat 

selvästi hyväksyneet joukkorahoituksen tarjoamat mahdollisuudet. Hänen mielestään 

kuluttajansuojan asianmukainen taso olisi varmistettava joukkorahoitusfoorumeilla, joten hän 

on esittänyt asiasta tarkistuksen. 

TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämä asetus on tärkeä askel 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 

alueiden komitealle 30 päivänä syyskuuta 

2015 annetun komission tiedonannon 

”Pääomamarkkinaunionin luomista 

koskeva toimintasuunnitelma” mukaisessa 

pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa. 

Pääomamarkkinaunionin tarkoituksena on 

auttaa yrityksiä hankkimaan pääomaa 

monipuolisemmista lähteistä koko 

Euroopan unionista, jäljempänä ’unioni’, 

sekä tehostaa markkinoiden toimintaa ja 

tarjota sijoittajille ja säästäjille uusia 

sijoitusmahdollisuuksia. Tällä pyritään 

lisäämään kasvua ja luomaan työpaikkoja. 

(1) Tämä asetus on tärkeä askel 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 

alueiden komitealle 30 päivänä syyskuuta 

2015 annetun komission tiedonannon 

”Pääomamarkkinaunionin luomista 

koskeva toimintasuunnitelma” mukaisessa 

pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa. 

Pääomamarkkinaunionin tarkoituksena on 

auttaa yrityksiä hankkimaan pääomaa 

monipuolisemmista lähteistä koko 

Euroopan unionista, jäljempänä ’unioni’, 

sekä tehostaa markkinoiden toimintaa ja 

tarjota sijoittajille ja säästäjille uusia 

sijoitusmahdollisuuksia. Tällä pyritään 

lisäämään kasvua ja luomaan työpaikkoja 

erityisesti pk-yrityksissä. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Kun arvopapereita tarjotaan 

yleisölle tai otetaan kaupankäynnin 

kohteeksi säännellyllä markkinalla, tietojen 

julkistaminen on sijoittajien suojaamisen 

kannalta olennaisen tärkeää, koska 

julkistamisella poistetaan sijoittajien ja 

liikkeeseenlaskijoiden välisiä tietojen 

epäsymmetrioita. Julkistamisen 

yhdenmukaistaminen antaa 

mahdollisuuden perustaa rajat ylittävä 

passimekanismi, jolla helpotetaan 

sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa 

monenlaisten arvopapereiden osalta. 

(3) Kun arvopapereita tarjotaan 

yleisölle tai otetaan kaupankäynnin 

kohteeksi säännellyllä markkinalla, tietojen 

julkistaminen on sijoittajien suojaamisen 

kannalta olennaisen tärkeää, koska 

julkistamisella vähennetään sijoittajien ja 

liikkeeseenlaskijoiden välisiä tietojen 

epäsymmetrioita. Julkistamisen 

yhdenmukaistaminen antaa 

mahdollisuuden perustaa rajat ylittävä 

passimekanismi, jolla helpotetaan 

sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa 

monenlaisten arvopapereiden osalta. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Tämän asetuksen tarkoituksena on 

varmistaa sijoittajansuoja ja markkinoiden 

tehokkuus sekä vahvistaa samalla pääoman 

sisämarkkinoita. Tietojen antaminen, joka 

on liikkeeseenlaskijan ja arvopapereiden 

luonteen mukaisesti tarpeen, jotta sijoittajat 

voisivat tehdä tietoon perustuvia 

sijoituspäätöksiä, takaa yhdessä 

liiketoiminnan harjoittamista koskevien 

sääntöjen kanssa sijoittajien suojan. 

Tällaisten tietojen avulla voidaan myös 

tehokkaasti lisätä luottamusta 

arvopapereihin ja edistää siten 

arvopaperimarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ja kehitystä. Esitteen 

julkaiseminen on asianmukainen keino 

antaa nämä tiedot saataville. 

(7) Tämän asetuksen tarkoituksena on 

varmistaa sijoittajansuoja ja markkinoiden 

tehokkuus sekä vahvistaa samalla pääoman 

sisämarkkinoita ja helpottaa pk-yritysten 

pääsyä kyseisille markkinoille. Tietojen 

antaminen, joka on liikkeeseenlaskijan ja 

arvopapereiden luonteen mukaisesti 

tarpeen, jotta sijoittajat voisivat tehdä 

tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä, takaa 

yhdessä liiketoiminnan harjoittamista 

koskevien sääntöjen kanssa sijoittajien 

suojan. Tällaisten tietojen avulla voidaan 

myös tehokkaasti lisätä luottamusta 

arvopapereihin ja edistää siten 

arvopaperimarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ja kehitystä. Esitteen 

julkaiseminen on asianmukainen keino 

antaa nämä tiedot saataville. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jos yleisölle tarjottavien 

arvopapereiden vasta-arvo on alle 500 000 

euroa, tämän asetuksen mukaisen esitteen 

tuotantokustannukset ovat todennäköisesti 

suhteettoman suuret verrattuina tarjouksen 

ennakoituihin tuloihin. Sen vuoksi on 

asianmukaista, ettei tämän asetuksen 

mukaisen esitteen laatimisvaatimusta 

sovelleta näin pieniin tarjouksiin. 

Jäsenvaltioiden olisi pidätyttävä 

määräämästä kansallisella tasolla 

julkistamisvaatimuksia, jotka merkitsisivät 

kohtuutonta tai tarpeetonta rasitusta 

tällaisissa tarjouksissa ja lisäisivät siten 

sisämarkkinoiden pirstaloitumista. 

(12) Jos yleisölle tarjottavien 

arvopapereiden yhteenlaskettu vasta-arvo 

unionissa on alle 1 000 000 euroa, tämän 

asetuksen mukaisen esitteen 

tuotantokustannukset ovat todennäköisesti 

suhteettoman suuret verrattuina tarjouksen 

ennakoituihin tuloihin. Sen vuoksi on 

asianmukaista, ettei tämän asetuksen 

mukaisen esitteen laatimisvaatimusta 

sovelleta näin pieniin tarjouksiin. 

Jäsenvaltioiden olisi lisäksi pidätyttävä 

määräämästä kansallisella tasolla 

julkistamisvaatimuksia, jotka merkitsisivät 

kohtuutonta tai tarpeetonta rasitusta 

tällaisissa tarjouksissa ja lisäisivät siten 

sisämarkkinoiden pirstaloitumista. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Olisi oikeasuhteista jättää tämän 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 

sellaisten arvopapereiden tarjoaminen 

yleisölle, joiden yhteenlaskettu vasta-arvo 

unionissa on alle 1 000 000 euroa, mutta 

kuluttajansuojan vähimmäistasosta olisi 

kuitenkin huolehdittava tällaisissa 

tarjouksissa esimerkiksi 

joukkorahoituksen alalla. 

Kuluttajansuoja voisi muodostua muun 

muassa selvästi näkyvillä olevista 

riskivaroituksista, tietojen antamista ja 

organisaatiota koskevista 

perusvaatimuksista, 

peruuttamisoikeudesta ja investointien 
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enimmäismääristä. 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Jos arvopapereiden tarjoamiset 

yleisölle on suunnattu ainoastaan 

kotimaisille sijoittajille yhdessä 

jäsenvaltiossa, jolloin tarjouksilla ei ole 

rajat ylittäviä vaikutuksia, ja tarjousten 

yhteenlaskettu vasta-arvo on enintään 10 

000 000 euroa, tämän asetuksen mukainen 

passimekanismi ei ole tarpeen ja esitteen 

laadinnasta voi aiheutua kohtuuttomia 

kustannuksia. Sen vuoksi on 

asianmukaista sallia, että jäsenvaltiot 

vapauttavat tällaiset tarjoukset tässä 

asetuksessa säädetystä 

esitevelvollisuudesta, jolloin olisi otettava 

huomioon jäsenvaltioiden 

asianmukaiseksi katsoma kotimaisen 

sijoittajansuojan taso. Jäsenvaltioilla olisi 

erityisesti oltava mahdollisuus vahvistaa 

kansallisessa lainsäädännössään tämän 

vapautuksen soveltamiselle 500 000–10 

000 000 euron suuruinen raja-arvo, jolla 

tarkoitetaan tarjouksen yhteenlaskettua 

vasta-arvoa 12 kuukauden ajalta. 

(13)  Jos arvopapereiden tarjoamiset 

yleisölle on suunnattu ainoastaan 

kotimaisille sijoittajille yhdessä 

jäsenvaltiossa, jolloin tarjouksilla ei ole 

rajat ylittäviä vaikutuksia, ja tarjousten 

yhteenlaskettu vasta-arvo on enintään 

10 000 000 euroa, jolla tarkoitetaan 

tarjouksen yhteenlaskettua vasta-arvoa 

12 kuukauden ajalta, tämän asetuksen 

mukainen passimekanismi ei ole tarpeen ja 

esitteen laadinnasta voi aiheutua 

kohtuuttomia kustannuksia. Sen vuoksi 

jäsenvaltioiden olisi vapautettava tällaiset 

tarjoukset tässä asetuksessa säädetystä 

ilmoitusvelvollisuudesta. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Esitteen tiivistelmän olisi oltava 

hyödyllinen tietolähde sijoittajille, 

erityisesti vähittäissijoittajille. Sen olisi 

oltava itsenäinen osa esitettä ja 

(22) Esitteen tiivistelmän olisi oltava 

hyödyllinen tietolähde sijoittajille, 

erityisesti vähittäissijoittajille ja pk-

yrityksille. Sen olisi oltava itsenäinen osa 
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painotuttava keskeisiin tietoihin, joita 

sijoittajat tarvitsevat voidakseen päättää, 

mihin arvopaperitarjouksiin ja 

arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi 

ottamisiin ne tutustuvat tarkemmin. 

Keskeisissä tiedoissa olisi esitettävä 

olennaiset ominaisuudet ja riskit, jotka 

liittyvät liikkeeseenlaskijaan, mahdolliseen 

takaajaan sekä arvopapereihin, joita 

tarjotaan tai jotka otetaan kaupankäynnin 

kohteeksi säännellyllä markkinalla. Niissä 

olisi myös esitettävä tarjouksen yleiset 

ehdot ja edellytykset. Tiivistelmän 

sisältämän riskitekijöiden esittelyn olisi 

erityisesti koostuttava rajallisesta 

valikoimasta riskejä, joita 

liikkeeseenlaskija pitää kaikkein 

olennaisimpina. 

esitettä ja painotuttava keskeisiin tietoihin, 

joita sijoittajat tarvitsevat voidakseen 

päättää, mihin arvopaperitarjouksiin ja 

arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi 

ottamisiin ne tutustuvat tarkemmin. 

Keskeisissä tiedoissa olisi esitettävä 

olennaiset ominaisuudet ja riskit, jotka 

liittyvät liikkeeseenlaskijaan, mahdolliseen 

takaajaan sekä arvopapereihin, joita 

tarjotaan tai jotka otetaan kaupankäynnin 

kohteeksi säännellyllä markkinalla. Niissä 

olisi myös esitettävä tarjouksen yleiset 

ehdot ja edellytykset. Tiivistelmän 

sisältämän riskitekijöiden esittelyn olisi 

erityisesti koostuttava rajallisesta 

valikoimasta riskejä, joita 

liikkeeseenlaskija pitää kaikkein 

olennaisimpina. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 43 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(43) Yksi pääomamarkkinaunionin 

keskeisistä tavoitteista on auttaa pk-

yrityksiä hankkimaan helpommin 

rahoitusta unionin pääomamarkkinoilta. 

Koska näiden yritysten on yleensä 

hankittava suhteellisesti pienempiä summia 

kuin muiden liikkeeseenlaskijoiden, 

esitteen laatimiskustannukset voivat olla 

niille kohtuuttoman suuret ja estää niitä 

tarjoamasta arvopapereitaan yleisölle. Pk-

yritysten koon ja lyhyemmän 

toimintahistorian vuoksi niihin voi myös 

kohdistua suurempi sijoitusriski kuin 

suurempiin liikkeeseenlaskijoihin, ja niiden 

olisi annettava riittävästi tietoja sijoittajille, 

jotta nämä voisivat tehdä 

sijoituspäätöksensä. Tästä syystä olisi 

löydettävä asianmukainen tasapaino 

kustannustehokkaan rahoitusmarkkinoille 

pääsyn ja sijoittajansuojan välillä, kun 

esitteen sisältöä mitoitetaan pk-yrityksiä 

varten. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

(43) Yksi pääomamarkkinaunionin 

keskeisistä tavoitteista on auttaa pk-

yrityksiä hankkimaan helpommin 

rahoitusta pääomamarkkinoilta, sillä ne 

ovat talouden tärkein tekijä unionissa. 

Koska näiden yritysten on yleensä 

hankittava suhteellisesti pienempiä summia 

kuin muiden liikkeeseenlaskijoiden, 

esitteen laatimiskustannukset voivat olla 

niille kohtuuttoman suuret ja 

monimutkaiset hallintomenettelyt voivat 
estää niitä tarjoamasta arvopapereitaan 

yleisölle. Pk-yritysten koon ja lyhyemmän 

toimintahistorian vuoksi niihin voi myös 

kohdistua suurempi sijoitusriski kuin 

suurempiin liikkeeseenlaskijoihin, ja niiden 

olisi annettava riittävästi tietoja sijoittajille, 

jotta nämä voisivat tehdä 

sijoituspäätöksensä. Tästä syystä olisi 

löydettävä asianmukainen tasapaino 

kustannustehokkaan rahoitusmarkkinoille 

pääsyn ja sijoittajansuojan välillä, kun 
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pk-yrityksiä varten olisi kehitettävä 

erityinen julkistamisjärjestelmä. 

esitteen sisältöä mitoitetaan pk-yrityksiä 

varten. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 

pk-yrityksiä varten olisi kehitettävä 

erityinen julkistamisjärjestelmä. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(44) Vähimmäistiedot, jotka pk-

yritysten olisi annettava erityisessä 

julkistamisjärjestelmässä, olisi valittava 

siten, että ne painottuvat tietoihin, jotka 

ovat olennaisia ja merkityksellisiä 

tämänkokoisten yritysten ja niiden 

sijoittajien kannalta. Tiedoilla olisi 

pyrittävä varmistamaan toisaalta yrityksen 

koon ja sen varainhankintatarpeiden ja 

toisaalta esitteen tuotantokustannusten 

välinen oikeasuhteisuus. Sen 

varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat 

laatia esitteet kustannuksin, jotka ovat 

kohtuullisia niiden kokoon ja sen 

mukaisesti myös niiden varainhankinnan 

laajuuteen nähden, pk-yrityksiä koskevan 

erityisen julkistamisjärjestelmän olisi 

oltava joustavampi kuin vastaavan 

järjestelmän, jota sovelletaan säännellyillä 

markkinoilla toimiviin yrityksiin, 

edellyttäen kuitenkin, että joustavuuden 

yhteydessä varmistetaan sijoittajien 

tarvitsemien keskeisten tietojen 

julkistaminen. 

(44) Suppeampien tietojen, jotka pk-

yritysten olisi annettava erityisessä 

julkistamisjärjestelmässä, olisi 

painotuttava tietoihin, jotka ovat 

olennaisia ja merkityksellisiä 

tämänkokoisten yritysten ja niiden 

sijoittajien kannalta. Tiedoilla olisi 

pyrittävä varmistamaan toisaalta yrityksen 

koon ja sen varainhankintatarpeiden ja 

toisaalta esitteen tuotantokustannusten 

välinen oikeasuhteisuus. Sen 

varmistamiseksi, että pk-yritykset voivat 

laatia esitteet kustannuksin, jotka ovat 

kohtuullisia niiden kokoon ja sen 

mukaisesti myös niiden varainhankinnan 

laajuuteen nähden, pk-yrityksiä koskevan 

erityisen julkistamisjärjestelmän olisi 

oltava joustavampi kuin vastaavan 

järjestelmän, jota sovelletaan säännellyillä 

markkinoilla toimiviin yrityksiin, 

edellyttäen kuitenkin, että joustavuuden 

yhteydessä varmistetaan sijoittajien 

tarvitsemien keskeisten tietojen 

julkistaminen. 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 47 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(47) Suotuisat kohtelut, jotka 

myönnetään sellaisten muiden kuin 

osakesidonnaisten arvopapereiden 

liikkeellelaskuille, joiden yksikkökoko on 

yli 100 000 euroa, voivat vääristää 

velkamarkkinoita, luoda esteitä 

sijoitussalkkujen asianmukaiselle 

hajauttamiselle ja sähköisten 

kauppapaikkojen kehittämiselle 

heikentäen siten jälkimarkkinoiden 

likviditeettiä sekä vähentää 

vähittäissijoittajien valinnanvaraa 

sijoitusten osalta epäämällä heiltä 

mahdollisuuden hankkia 

investointiluokan yrityslainoja. Sen 

vuoksi on asianmukaista poistaa alun 

perin direktiivissä 2003/71/EY säädetty 

sellaisten muiden kuin osakesidonnaisten 

arvopapereiden tarjoamista koskeva 

vapautus esitevelvollisuudesta, joiden 

yksikkökoko on vähintään 100 000 euroa, 

sekä alun perin kyseisessä direktiivissä 

säädetty tällaisia muita kuin 

osakesidonnaisia arvopapereita koskeva 

alhaisempi julkistamisvaatimus. 

Erityisesti on aiheellista yhtenäistää 

muita kuin osakesidonnaisia 

arvopapereita koskeville esitteille asetetut 

tiedonantovaatimukset ja korvata siten 

kaksitasoinen vaatimus, jossa tehdään ero 

ainoastaan kokeneille sijoittajille 

suunnattujen liikkeeseenlaskujen ja 

muille sijoittajille suunnattujen 

liikkeeseenlaskujen välillä. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 49 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(49) Arkaluonteisten tietojen jättäminen 

pois esitteestä olisi tietyissä olosuhteissa 

sallittava toimivaltaisen viranomaisen 

(49) Arkaluonteisten tietojen jättäminen 

pois esitteestä olisi tietyissä olosuhteissa 

sallittava toimivaltaisen viranomaisen 
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myöntämällä poikkeuksella 

liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien 

vahingollisten tilanteiden välttämiseksi. 

myöntämällä poikkeuksella 

liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien 

vahingollisten tilanteiden välttämiseksi, 

edellyttäen että tällainen pois jättäminen 

ei ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan 

niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden 

osalta, jotka ovat olennaisen tärkeitä 

tietoon perustuvan arvion 

muodostamiseksi liikkeeseenlaskijasta, 

tarjoajasta tai mahdollisesta takaajasta. 

Perustelu 

Tämän johdanto-osan kappaleen tulisi olla ehdotuksen vastaavan artiklan (17 artiklan 

2 kohdan b alakohta) mukainen. 

 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) arvopapereiden tarjoaminen kutakin 

jäsenvaltiota kohti laskettuna alle 150 

luonnolliselle henkilölle tai 

oikeushenkilölle, jotka eivät ole kokeneita 

sijoittajia; 

b) arvopapereiden tarjoaminen kutakin 

jäsenvaltiota kohti laskettuna alle 

500 luonnolliselle henkilölle tai 

oikeushenkilölle, jotka eivät ole kokeneita 

sijoittajia; nykyisiä osakkeenomistajia ja 

työntekijöitä ei oteta huomioon 

laskettaessa niiden henkilöiden määrää, 

joille tarjous suunnataan; 

Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) sellaisten arvopapereiden 

tarjoaminen, joiden yksikkökohtainen 

nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa; 
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Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) sellaisten arvopapereiden 

tarjoaminen, joiden yhteenlaskettu vasta-

arvo unionissa on alle 500 000 euroa, kun 

se lasketaan 12 kuukauden jaksolta; 

d) sellaisten arvopapereiden 

tarjoaminen, joiden yhteenlaskettu vasta-

arvo unionissa on alle 1 000 000 euroa, kun 

se lasketaan 12 kuukauden jaksolta; 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 v a) ’vähittäissijoittajalla’ tarkoitetaan 

asetuksen (EU) N:o 1286/2014 4 artiklan 

6 kohdassa määriteltyä yksityissijoittajaa. 

Perustelu 

Tarkistuksella otetaan käyttöön PRIIP-asetukseen sisältyvä määritelmä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltio voi vapauttaa 

arvopapereiden tarjoamisen yleisölle 1 

kohdassa säädetystä esitteen 

julkaisemisvelvollisuudesta, edellyttäen, 

että 

2. Arvopapereiden tarjoaminen on 

vapautettava yleisölle 1 kohdassa 

säädetystä esitteen 

julkaisemisvelvollisuudesta, edellyttäen, 

että 

a)  tarjoaminen tapahtuu pelkästään 

kyseisessä jäsenvaltiossa; ja 

a)  tarjoamista ei ole notifioitava 

24 artiklan mukaisesti, ja 

b)  tarjouksen yhteenlaskettu vasta-

arvo on pienempi kuin 12 kuukauden 

b)  tarjouksen yhteenlaskettu vasta-

arvo on pienempi kuin 12 kuukauden 
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ajanjaksolta laskettu rahallinen määrä, joka 

saa olla enintään 10 000 000 euroa. 

ajanjaksolta laskettu rahallinen määrä, joka 

saa olla enintään 10 000 000 euroa. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 

jäljempänä ’EAMV’, kun ne käyttävät 
tämän artiklan mukaista vaihtoehtoa, 

mukaan lukien valittu tarjouksen vasta-

arvo, jonka alittuessa kotimaisia 
tarjouksia koskevaa vapautusta 

sovelletaan. 

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa eivätkä pitää 

voimassa tämän kohdan mukaisesti 

vapautettuja tarjouksia koskevia 

julkistamisvaatimuksia.  

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Poiketen 1 alakohdasta, jonka mukaan 

esite liittyy yksinomaan kokeneille 

sijoittajille tarjottavien muiden kuin 

osakesidonnaisten arvopapereiden 

kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen 

säännellyllä markkinalla tai sen 

nimellisarvo on vähintään 100 000 euroa, 

tiivistelmää ei vaadita. 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tiivistelmän on oltava sisällöltään 

täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se 

saa olla harhaanjohtava. Sen on oltava 

yhdenmukainen esitteen muiden osien 

kanssa. 

2. Tiivistelmän on oltava sisällöltään 

täsmällinen, tasapuolinen ja selkeä, eikä se 

saa olla harhaanjohtava, ja sen on 

sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot. Sen 

on oltava yhdenmukainen esitteen muiden 

osien kanssa. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tiivistelmä on laadittava lyhyenä, 

ytimekkäästi kirjoitettuna asiakirjana, joka 

on tulostettuna enintään kuuden A4-

kokoisen sivun pituinen. Sen on oltava 

Tiivistelmä on laadittava lyhyenä, 

ytimekkäästi kirjoitettuna asiakirjana, joka 

on tulostettuna enintään kuuden A4-

kokoisen sivun pituinen mutta jonka 

pituutta voidaan tarvittaessa lisätä 

enintään 10 sivuun. Sen on oltava 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kirjoitettu sellaisella selkeällä, 

ytimekkäällä ja helppotajuisella 

yleiskielellä ja tyylillä, joka auttaa 

ymmärtämään tiedot. 

b) kirjoitettu sellaisella selkeällä, 

ytimekkäällä ja helppotajuisella 

yleiskielellä ja tyylillä, joka auttaa 

ymmärtämään tiedot kyseessä olevan 

sijoittajatyypin kannalta. 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a)  johdanto, joka sisältää varoitukset; a) johdanto, joka sisältää varoitukset 

muun muassa siitä, missä määrin 

sijoittajat voivat pahimmassa tapauksessa 

menettää investointinsa; 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Tiivistelmän johdannosta on 

käytävä ilmi arvopapereiden nimi, 

liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai 

kaupankäynnin kohteeksi ottamista 

hakevan henkilön tunniste- ja yhteystiedot, 

kotijäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen tunniste- ja yhteystiedot sekä 

asiakirjan päiväys. Tiivistelmään on 

sisällyttävä varoitukset siitä, että 

5. Edellä 4 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetusta jaksosta on käytävä ilmi 

arvopapereiden nimi, liikkeeseenlaskijan, 

tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi 

ottamista hakevan henkilön tunniste- ja 

yhteystiedot, kotijäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen tunniste- ja 

yhteystiedot sekä asiakirjan päiväys. 

Tiivistelmään on sisällyttävä varoitukset 

siitä, että 

 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 6 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijaan 

liittyvät olennaiset riskit” lyhyt kuvaus 

enintään viidestä olennaisimmasta 

liikkeeseenlaskijaan liittyvästä 

riskitekijästä, jotka sisältyvät 

riskitekijöiden korkeimpaan 

olennaisuusluokkaan 16 artiklan 

mukaisesti. 

c) alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijaan 

liittyvät olennaiset riskit” lyhyt ja selkeä 

kuvaus enintään viidestä olennaisimmasta 

liikkeeseenlaskijaan liittyvästä 

riskitekijästä, jotka sisältyvät 

riskitekijöiden korkeimpaan 

olennaisuusluokkaan 16 artiklan 

mukaisesti. Riskitekijöiden määrää 

voidaan tarvittaessa lisätä enintään 

kahdeksaan. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 7 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) alajaksossa ”Arvopapereihin 

liittyvät olennaiset riskit” lyhyt kuvaus 

enintään viidestä olennaisimmasta 

arvopapereihin liittyvästä riskitekijästä, 

jotka sisältyvät riskitekijöiden 

d) alajaksossa ”Arvopapereihin 

liittyvät olennaiset riskit” lyhyt ja selkeä 

kuvaus enintään viidestä olennaisimmasta 

arvopapereihin liittyvästä riskitekijästä, 

jotka sisältyvät riskitekijöiden 
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korkeimpaan olennaisuusluokkaan 16 

artiklan mukaisesti. 

korkeimpaan olennaisuusluokkaan 

16 artiklan mukaisesti. Riskitekijöiden 

määrää voidaan tarvittaessa lisätä 

enintään kahdeksaan. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos osana alkuperäistä esitettä 

toimitetussa rekisteröintiasiakirjassa 

oleva sisältö ei ole muuttunut 

merkittävästi, listautumisen jälkeisen 

liikkeeseenlaskun yhteydessä laadittavalle 

rekisteröintiasiakirjalle ei tarvita 

toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää 

ennen sen julkaisemista. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Pk-yritykset voivat laatia esitteen pk-

yrityksiä koskevien vähimmäistietojen 

julkistamisjärjestelmää noudattaen, kun 

arvopapereita tarjotaan yleisölle, 
edellyttäen että pk-yrityksillä ei ole 

arvopapereita, jotka on otettu 

kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 

markkinalla. 

Liikkeeseenlaskijat voivat laatia esitteen 

tässä artiklassa säädettyä oikeasuhteista 

julkistamisjärjestelmää noudattaen 
edellyttäen, että niillä ei ole arvopapereita, 

jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 

säännellyllä markkinalla, ja edellyttäen, 

että ne ovat joko 

 a)  tarjoamassa yleisölle 

arvopapereita, joiden yhteenlasketun 

vasta-arvon rahallinen määrä unionissa 

on enintään 10 000 000 euroa, kun se 

lasketaan 12 kuukauden jaksolta ja kun 

siitä ilmoitetaan 24 artiklan mukaisesti; 

tai 
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 b)  pk-yrityksiä, jotka tarjoavat 

arvopapereita yleisölle vähintään yhdessä 

jäsenvaltiossa. 

 (Muutos ”vähimmäistietojen 

julkistamisjärjestelmästä” 

”oikeasuhteiseen 

julkistamisjärjestelmään” on 

horisontaalinen muutos, joka edellyttää 

vastaavan muutoksen tekemistä kaikkialle 

ehdotukseen.) 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Esitteessä mainittavat riskitekijät on 

rajattava riskeihin, jotka ovat 

liikkeeseenlaskijalle ja/tai arvopapereille 

ominaisia ja jotka ovat olennaisia tietoon 

perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 

jotka vahvistetaan rekisteröintiasiakirjan ja 

arvopaperiliitteen sisällössä. Riskitekijät 

on jaettava enintään kolmeen eri 

luokkaan, joihin ne erotellaan 

riskitekijöiden suhteellisen olennaisuuden 

mukaan, joka perustuu 

liikkeeseenlaskijan arviointiin 

riskitekijöiden todennäköisyydestä ja 

niiden kielteisten vaikutusten oletetusta 

suuruusluokasta. 

1. Esitteessä mainittavat riskitekijät on 

rajattava riskeihin, jotka ovat 

liikkeeseenlaskijalle ja/tai arvopapereille 

ominaisia ja jotka ovat olennaisia tietoon 

perustuvan sijoituspäätöksen tekemiseksi ja 

jotka vahvistetaan rekisteröintiasiakirjan ja 

arvopaperiliitteen sisällössä. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EAMV laatii suuntaviivat, jotka 

koskevat toimivaltaisten viranomaisten 

tekemää arviointia riskitekijöiden 

tunnusmerkillisyydestä ja 

olennaisuudesta sekä riskitekijöiden 

2. EAMV laatii riskitekijöiden 

tunnusmerkillisyyden ja olennaisuuden 

arviointia koskevat suuntaviivat. Lisäksi 

EAVM laatii suuntaviivat, joiden avulla 

toimivaltaiset viranomaiset voivat 
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jakamista eri luokkiin. tarkistaa riskitekijöitä tavalla, joka 

kannustaa liikkeeseenlaskijoita 

julkistamaan riskitekijät asianmukaisesti 

ja kohdennetusti. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen esitteiden, 

rekisteröintiasiakirjojen, mukaan luettuina 

yleiset rekisteröintiasiakirjat, täydennysten 

ja muutosten hyväksymisen sekä yleisten 

rekisteröintiasiakirjojen, niiden muutosten 

ja lopullisten ehtojen toimittamisen 

yhteydessä veloittamien maksujen taso on 

julkistettava vähintään toimivaltaisen 

viranomaisen verkkosivustolla. 

9. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen esitteiden, 

rekisteröintiasiakirjojen, mukaan luettuina 

yleiset rekisteröintiasiakirjat, täydennysten 

ja muutosten hyväksymisen sekä yleisten 

rekisteröintiasiakirjojen, niiden muutosten 

ja lopullisten ehtojen toimittamisen 

yhteydessä veloittamien maksujen tason 

on oltava oikeasuhteinen ja se on 

julkistettava vähintään toimivaltaisen 

viranomaisen verkkosivustolla. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 12 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

12. EAMV järjestää ja toteuttaa 

vähintään yhden vertaisarvioinnin, jossa 

tarkastellaan toimivaltaisten viranomaisten 

tarkastamis- ja hyväksymismenettelyjä, 

mukaan luettuna toimivaltaisten 

viranomaisten välillä tapahtuva 

hyväksyntöjen notifiointi, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 

N:o 1095/2010 30 artiklan soveltamista. 

Vertaisarvioinnissa on myös arvioitava 

toimivaltaisten viranomaisten 

tarkastuksissaan ja hyväksynnöissään 

noudattamien eri lähestymistapojen 

vaikutuksia liikkeeseenlaskijoiden 

pääoman hankintaan Euroopan unionissa. 

Vertaisarviointia koskeva kertomus 

12. EAMV myös järjestää ja toteuttaa 

vähintään yhden vertaisarvioinnin, jossa 

tarkastellaan toimivaltaisten viranomaisten 

tarkastamis- ja hyväksymismenettelyjä, 

mukaan luettuna toimivaltaisten 

viranomaisten välillä tapahtuva 

hyväksyntöjen notifiointi, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 

N:o 1095/2010 30 artiklan soveltamista. 

Vertaisarvioinnissa on myös arvioitava 

toimivaltaisten viranomaisten 

tarkastuksissaan ja hyväksynnöissään 

noudattamien eri lähestymistapojen 

vaikutuksia liikkeeseenlaskijoiden 

pääoman hankintaan Euroopan unionissa. 

Vertaisarviointia koskeva kertomus 
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julkaistaan viimeistään kolmen vuoden 

kuluttua tämän asetuksen 

soveltamispäivästä. EAMV voi tarvittaessa 

pyytää vertaisarvioinnin yhteydessä 

lausuntoja ja neuvoja asetuksen (EU) N:o 

1095/2010 37 artiklassa tarkoitetulta 

arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. 

julkaistaan viimeistään kolmen vuoden 

kuluttua tämän asetuksen 

soveltamispäivästä. Kertomuksen on 

oltava saatavilla myös sähköisessä 

muodossa. EAMV voi tarvittaessa pyytää 

vertaisarvioinnin yhteydessä lausuntoja ja 

neuvoja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 

37 artiklassa tarkoitetulta 

arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Toimivaltaisen viranomaisen 

tämän artiklan mukaisesti suorittamasta 

mainonnan valvonnasta mahdollisesti 

perittävien maksujen on oltava 

oikeasuhteisia. 

 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen voi vaatia, 

että 7 artiklassa tarkoitettu tiivistelmä 

käännetään sen viralliselle kielelle tai 

virallisille kielille, mutta se ei saa vaatia 

esitteen muiden osien kääntämistä. 

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen on 

vaadittava, että 7 artiklassa tarkoitettu 

tiivistelmä laaditaan sen jäsenvaltion 

osassa, jossa arvopaperia tarjotaan, 

käytetyillä virallisilla kielillä tai yhdellä 

siellä käytetyistä virallisista kielistä taikka 

muulla kyseisen jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten 

hyväksymällä kielellä tai, jos se on 

kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 

yhdelle näistä kielistä.  

 Käännöksen on vastattava tarkoin ja 

täsmällisesti alkuperäisten tiivistelmän 



 

PE578.848v04-00 20/22 AD\1099351FI.doc 

FI 

sisältöä. 

 Vastaanottavien jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia 

esitteen muiden osien kääntämistä. 

 Jos arvopaperia tarjotaan jäsenvaltiossa 

kyseisen jäsenvaltion yhdellä tai 

useammalla virallisella kielellä laadituilla 

markkinointiasiakirjoilla, tiivistelmä on 

laadittava ainakin vastaavilla virallisilla 

kielillä. 

Perustelu 

Tarkistus perustuu PRIIP-asetuksen 7 artiklaan. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

25 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltainen viranomainen voi vaatia, 

että 7 artiklassa tarkoitettu tiivistelmä 

käännetään sen viralliselle kielelle tai 

virallisille kielille, mutta se ei saa vaatia 

esitteen muiden osien kääntämistä. 

Kunkin vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen on 

vaadittava, että 7 artiklassa tarkoitettu 

tiivistelmä laaditaan sen jäsenvaltion 

osassa, jossa arvopaperia tarjotaan, 

käytetyillä virallisilla kielillä tai yhdellä 

siellä käytetyistä virallisista kielistä taikka 

muulla kyseisen jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten 

hyväksymällä kielellä tai, jos se on 

kirjoitettu eri kielellä, se on käännettävä 

yhdelle näistä kielistä. 

 Käännöksen on vastattava tarkoin ja 

täsmällisesti alkuperäisten tiivistelmän 

sisältöä.  

 Vastaanottavien jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia 

esitteen muiden osien kääntämistä. 

 Jos arvopaperia tarjotaan jäsenvaltiossa 

kyseisen jäsenvaltion yhdellä tai 

useammalla virallisella kielellä laadituilla 

markkinointiasiakirjoilla, tiivistelmä on 

laadittava ainakin vastaavilla virallisilla 
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kielillä. 

Perustelu 

Tarkistus perustuu PRIIP-asetuksen 7 artiklaan. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on 27 artiklan 

soveltamiseksi, ja jos se katsotaan 

tarpeelliseksi, 26 artiklan soveltamiseksi, 

sovittava kolmansien maiden 

valvontaviranomaisten kanssa 

yhteistyöjärjestelyistä, jotka koskevat 

tietojenvaihtoa kolmansien maiden 

valvontaviranomaisten kanssa ja tästä 

asetuksesta johtuvien velvoitteiden 

täytäntöönpanoa kolmansissa maissa. 

Näillä yhteistyöjärjestelyillä on vähintään 

varmistettava tehokas tietojenvaihto, jonka 

ansiosta toimivaltaiset viranomaiset 

pystyvät hoitamaan tämän asetuksen 

mukaiset tehtävänsä. 

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on 27 artiklan 

soveltamiseksi, ja jos se katsotaan 

tarpeelliseksi, 26 artiklan soveltamiseksi, 

sovittava kolmansien maiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa 

valvontayhteistyöjärjestelyistä, jotka 

koskevat tietojenvaihtoa ja tästä 

asetuksesta johtuvien velvoitteiden 

täytäntöönpanoa kolmansissa maissa. 

Näillä valvontayhteistyöjärjestelyillä on 

varmistettava tehokas tietojenvaihto, jonka 

ansiosta toimivaltaiset viranomaiset 

pystyvät hoitamaan tämän asetuksen 

mukaiset tehtävänsä. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

39 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 

kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tämän 

asetuksen rikkomisesta ilmoittamista 

koskevien parhaiden mahdollisten 

menettelyjen varmistamiseksi. 
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