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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 
2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien 
käytöstä yhtiöoikeuden alalla 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0239),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 50 artiklan 1 kohdan sekä 50 artiklan 2 kohdan b, c, f ja g alakohdan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0166/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 
kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio korosti tiedonannossaan 
Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia 
Euroopalle30 ja tiedonannossaan EU:n 
sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016-
2020: Hallinnon digitalisaatiokehityksen 
vauhdittaminen31 roolia, joka 

(3) Komissio korosti tiedonannossaan 
Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia 
Euroopalle30 ja tiedonannossaan EU:n 
sähköisen hallinnon toimintaohjelma 2016-
2020: Hallinnon digitalisaatiokehityksen 
vauhdittaminen roolia, joka 
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julkishallinnoilla on yritysten auttamisessa 
perustamaan yritys helposti, toimimaan 
verkossa ja laajentamaan toimintaansa yli 
rajojen. EU:n sähköisen hallinnon 
toimintaohjelmassa tunnustettiin erityisesti 
se, kuinka tärkeää on parantaa digitaalisten 
välineiden käyttöä täytettäessä 
yhtiöoikeuteen liittyviä vaatimuksia. 
Lisäksi vuonna 2017 annetussa Tallinnan 
julkilausumassa sähköisestä hallinnosta 
jäsenvaltiot kehottivat voimakkaasti 
tehostamaan toimia tehokkaiden, 
käyttäjäkeskeisten sähköisten menettelyjen 
tarjoamiseksi unionissa.

julkishallinnoilla on yrittäjien auttamisessa 
perustamaan yritys helposti, toimimaan 
verkossa ja laajentamaan toimintaansa yli 
rajojen. EU:n sähköisen hallinnon 
toimintaohjelmassa tunnustettiin erityisesti 
se, kuinka tärkeää on parantaa digitaalisten 
välineiden käyttöä täytettäessä 
yhtiöoikeuteen liittyviä vaatimuksia. 
Lisäksi vuonna 2017 annetussa Tallinnan 
julkilausumassa sähköisestä hallinnosta 
jäsenvaltiot kehottivat voimakkaasti 
tehostamaan toimia tehokkaiden, 
käyttäjäkeskeisten sähköisten menettelyjen 
tarjoamiseksi unionissa.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final, 6.5.2015. 30 COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

31 COM(2016) 179 final, 19.4.2016. 31 COM(2016) 179 final, 19.4.2016.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhtiöiden ja sivuliikkeiden täysin 
sähköisen rekisteröinnin sekä asiakirjojen 
ja tietojen täysin sähköisen toimittamisen 
mahdollistaminen antaisi yhtiöille 
mahdollisuuden käyttää digitaalisia 
välineitä niiden asioidessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
Luottamuksen lisäämiseksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että turvallinen 
sähköinen tunnistaminen ja 
luottamuspalvelujen käyttäminen on 
mahdollista sekä kansallisille että 
rajatylittäville käyttäjille Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 910/201434 mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rajatylittävän 
sähköisen tunnistamisen 
mahdollistamiseksi perustettava sähköisen 
tunnistamisen järjestelmiä, joissa säädetään 

(7) Yhtiöiden ja sivuliikkeiden täysin 
sähköisen rekisteröinnin sekä asiakirjojen 
ja tietojen täysin sähköisen toimittamisen 
mahdollistaminen antaisi yhtiöille 
mahdollisuuden käyttää digitaalisia 
välineitä niiden asioidessa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
Luottamuksen lisäämiseksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että turvallinen 
sähköinen tunnistaminen ja 
luottamuspalvelujen käyttäminen on 
mahdollista sekä kansallisille että 
rajatylittäville käyttäjille Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 910/201434 mukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi rajatylittävän 
sähköisen tunnistamisen 
mahdollistamiseksi perustettava sähköisen 
tunnistamisen järjestelmiä, joissa säädetään 
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hyväksytyistä sähköisen tunnistamisen 
menetelmistä. Tällaisia kansallisia 
järjestelmiä käytettäisiin perustana toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otettujen sähköisen 
tunnistamisen menetelmien 
tunnustamisessa. Jotta voidaan varmistaa 
korkea luottamuksen taso rajatylittävissä 
tilanteissa, ainoastaan asetuksen 
(EU) N:o 910/2014 6 artiklan mukaiset 
sähköisen tunnistamisen menetelmät olisi 
tunnustettava. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin tunnustaa myös muita 
tunnistamismenetelmiä kuten skannattu
jäljennös passista. Joka tapauksessa tässä 
direktiivissä olisi ainoastaan velvoitettava 
jäsenvaltiot mahdollistamaan yhtiöiden ja 
niiden sivuliikkeiden sähköinen 
rekisteröinti ja unionin kansalaisten 
suorittama sähköinen ilmoittaminen 
tunnustamalla niiden sähköisen 
tunnistamisen menetelmät.

hyväksytyistä sähköisen tunnistamisen 
menetelmistä. Tällaisia kansallisia 
järjestelmiä käytettäisiin perustana toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otettujen sähköisen 
tunnistamisen menetelmien 
tunnustamisessa. Jotta voidaan varmistaa 
korkea luottamuksen taso rajatylittävissä 
tilanteissa, ainoastaan asetuksen 
(EU) N:o 910/2014 6 artiklan mukaiset 
sähköisen tunnistamisen menetelmät olisi 
tunnustettava. Joka tapauksessa tässä 
direktiivissä olisi ainoastaan velvoitettava 
jäsenvaltiot mahdollistamaan yhtiöiden ja 
niiden sivuliikkeiden sähköinen 
rekisteröinti ja unionin kansalaisten 
suorittama sähköinen ilmoittaminen 
tunnustamalla niiden sähköisen 
tunnistamisen menetelmät.

__________________ __________________

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
s. 73).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin 
liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY 
kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, 
s. 73).

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yhtiön elinkaaren ensimmäisessä 
vaiheessa olisi oltava mahdollista perustaa 
ja rekisteröidä yhtiö täysin sähköisesti. 
Jäsenvaltioilla olisi kuitenkin oltava 
mahdollisuus poiketa tästä vaatimuksesta 
julkisten osakeyhtiöiden tapauksessa

(9) Yhtiön elinkaaren ensimmäisessä 
vaiheessa olisi oltava mahdollista perustaa 
ja rekisteröidä yhtiö täysin sähköisesti. 
Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava 
mahdollisuus poiketa tästä vaatimuksesta 
ja vapauttaa julkiset osakeyhtiöt tästä 
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tällaisten yhtiöiden perustamisen ja 
rekisteröinnin monimutkaisuuden vuoksi ja 
jäsenvaltioiden olemassa olevien 
yhtiöoikeudellisten perinteiden 
noudattamiseksi. Joka tapauksessa 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
yksityiskohtaisista rekisteröintisäännöistä. 
Olisi oltava mahdollista suorittaa 
rekisteröinti sähköisesti ja toimittaa 
asiakirjat sähköisessä muodossa.

velvoitteesta tällaisten yhtiöiden 
perustamisen ja rekisteröinnin 
monimutkaisuuden vuoksi ja 
jäsenvaltioiden olemassa olevien 
yhtiöoikeudellisten perinteiden 
noudattamiseksi. Joka tapauksessa 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
yksityiskohtaisista rekisteröintisäännöistä. 
Olisi oltava mahdollista suorittaa 
rekisteröinti sähköisesti ja toimittaa 
asiakirjat sähköisessä muodossa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yritysten, erityisesti startup-
yritysten, auttamiseksi yrityksen 
perustamisessa olisi oltava mahdollista 
rekisteröidä yksityinen osakeyhtiö 
käyttämällä perustamiskirjan malleja, 
joiden pitäisi olla saatavilla verkossa. 
Tällaiset mallit voivat sisältää ennalta 
määriteltyjä vaihtoehtoja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Hakijoiden olisi 
voitava valita, käyttävätkö ne tätä mallia 
vai rekisteröivätkö ne yhtiön räätälöidyllä 
perustamiskirjalla, ja jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus antaa malleja myös 
muille yhtiömuodoille.

(11) Yritysten, erityisesti mikro- ja pk-
yritysten, auttamiseksi yrityksen 
perustamisessa olisi oltava mahdollista 
rekisteröidä yksityinen osakeyhtiö 
käyttämällä perustamiskirjan malleja, 
joiden pitäisi olla saatavilla verkossa. 
Tällaiset mallit voivat sisältää ennalta 
määriteltyjä vaihtoehtoja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Hakijoiden olisi 
voitava valita, käyttävätkö ne tätä mallia 
vai rekisteröivätkö ne yhtiön räätälöidyllä 
perustamiskirjalla, ja jäsenvaltioilla olisi 
oltava mahdollisuus antaa malleja myös 
muille yhtiömuodoille.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden olemassa olevien 
yhtiöoikeudellisten perinteiden 
kunnioittamiseksi on tärkeää mahdollistaa 
joustavuus sen suhteen, millä tavalla 
jäsenvaltiot varmistavat täysin sähköisen 
järjestelmän yhtiöiden ja sivuliikkeiden 
rekisteröintiä varten, muun muassa 
notaareilla ja lakimiehillä tässä prosessissa 
olevan roolin suhteen. Yhtiöiden ja 
sivuliikkeiden rekisteröintiä koskevista 
sellaisista seikoista, joita ei säännellä tällä 
direktiivillä, olisi säädettävä kansallisessa 
lainsäädännössä.

(12) Jäsenvaltioiden olemassa olevien 
yhtiöoikeudellisten perinteiden 
kunnioittamiseksi on tärkeää mahdollistaa 
joustavuus sen suhteen, millä tavalla 
jäsenvaltiot varmistavat täysin sähköisen 
järjestelmän yhtiöiden ja sivuliikkeiden 
rekisteröintiä varten sekä asiakirjojen ja 
tietojen sähköisen toimittamisen, muun 
muassa notaareilla ja lakimiehillä tässä 
prosessissa olevan roolin suhteen. 
Yhtiöiden ja sivuliikkeiden rekisteröintiä 
koskevista sellaisista seikoista, joita ei 
säännellä tällä direktiivillä, olisi säädettävä 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Yhtiöiden sähköisen rekisteröinnin 
osalta olisi yhtiöiden kustannusten ja 
rasitteiden vähentämiseksi myös oltava 
mahdollista toimittaa asiakirjoja ja tietoja 
kansallisiin rekistereihin täysin sähköisesti 
yhtiön koko elinkaaren ajan. Samaan 
aikaan jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus sallia yhtiöille asiakirjojen ja 
tietojen toimittaminen muilla tavoilla, 
myös paperilla. Lisäksi yritystietojen 
julkistamisen olisi katsottava tapahtuvan, 
kun tiedot on asetettu julkisesti saataville 
rekistereissä, sillä rekisterit ovat nyt 
yhteenliitettyjä ja tarjoavat kattavan 
tietolähteen käyttäjille. Jotta vältettäisiin 
olemassa oleville julkistamistavoille 

(17) Yhtiöiden sähköisen rekisteröinnin 
osalta olisi yhtiöiden kustannusten ja 
rasitteiden vähentämiseksi myös oltava 
mahdollista toimittaa asiakirjoja ja tietoja 
kansallisiin rekistereihin täysin sähköisesti 
yhtiön koko elinkaaren ajan. Kaikkien 
toimitettujen asiakirjojen tai tietojen 
aitoutta, virheettömyyttä ja virallisesti 
oikeaksi vahvistamista koskeviin 
vaatimuksiin olisi sovellettava kansallista 
lainsäädäntöä, ja niiden olisi oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 910/20141 mukaisia. 
Samaan aikaan jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus sallia yhtiöille asiakirjojen ja 
tietojen toimittaminen muilla tavoilla, 
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aiheutuvia häiriöitä, jäsenvaltioilla olisi 
oltava vaihtoehtona myös kaikkien 
yritystietojen tai niistä osan julkaiseminen 
kansallisessa virallisessa julkaisussa, mutta 
niiden olisi samalla varmistettava, että 
rekisteri lähettää tiedot sähköisesti 
kansalliseen viralliseen julkaisuun.

myös paperilla. Lisäksi yritystietojen 
julkistamisen olisi katsottava tapahtuvan, 
kun tiedot on asetettu julkisesti saataville 
rekistereissä, sillä rekisterit ovat nyt 
yhteenliitettyjä ja tarjoavat kattavan 
tietolähteen käyttäjille. Jotta vältettäisiin 
olemassa oleville julkistamistavoille 
aiheutuvia häiriöitä, jäsenvaltioilla olisi 
oltava vaihtoehtona myös kaikkien 
yritystietojen tai niistä osan julkaiseminen 
kansallisessa virallisessa julkaisussa, mutta 
niiden olisi samalla varmistettava, että 
rekisteri lähettää tiedot sähköisesti 
kansalliseen viralliseen julkaisuun.

_______________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 
23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin 
transaktioihin liittyvistä 
luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja 
direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 
(EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132 
13 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’rekisteröinnillä’ yhtiön 
muodostamista oikeushenkilönä;

(3) ’rekisteröinnillä’ koko yhtiön 
digitaalisilla välineillä muodostamisen 
prosessia alkaen hakijan tunnistamisesta 
ja perustamiskirjan laatimisesta tai 
toimittamisesta ja päättyen yhtiön 
kirjaamiseen kaupparekisteriin 
oikeushenkilönä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti; sivuliikkeiden 
kohdalla prosessia, joka johtaa 
jäsenvaltiossa avattuun sivuliikkeeseen 
liittyvien asiakirjojen ja tietojen 
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julkistamiseen.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132 
13 a artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää 
henkilöllisyyden tarkistamiseksi fyysistä 
läsnäoloa sellaisen viranomaisen luona, 
joka on toimivaltainen käsittelemään 
sähköistä rekisteröintiä tai sähköistä 
ilmoittamista, kun on perustellut syyt 
epäillä petosta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1–3 kohdan soveltamista.

4. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää 
henkilöllisyyden tarkistamiseksi hakijan 
tai hakijan edustajien fyysistä läsnäoloa 
sellaisen viranomaisen luona, joka on 
toimivaltainen käsittelemään sähköistä 
rekisteröintiä tai sähköistä ilmoittamista, 
kun on perustellut syyt epäillä petosta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1–3 
kohdan soveltamista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että hakijan tai hakijan 
edustajan fyysistä läsnäoloa voidaan 
edellyttää ainoastaan tapauskohtaisesti ja 
että kaikki muut menettelyn vaiheet 
voidaan saattaa päätökseen 
kokonaisuudessaan sähköisesti.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
13 c artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähköisestä rekisteröinnistä ja sähköisestä 
ilmoittamisesta perittävät maksut

Asiakirjojen ja tietojen sähköisestä 
rekisteröinnistä ja sähköisestä 

toimittamisesta perittävät maksut
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Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
13 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tässä luvussa säädetyn menettelyn 
päätökseen saattamisesta vaaditaan maksu, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksu voidaan suorittaa yleisesti saatavilla 
olevan valtioiden rajat ylittävän 
maksupalvelun kautta.

Jos tässä luvussa säädetyn menettelyn 
päätökseen saattamisesta vaaditaan maksu, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksu voidaan suorittaa yleisesti saatavilla 
olevan valtioiden rajat ylittävän 
verkkomaksupalvelun kautta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
13 f artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yhtiöiden rekisteröinti on mahdollista 
suorittaa täysin sähköisesti ilman, että 
hakijoiden tai niiden edustajien tarvitsee 
käydä henkilökohtaisesti jonkin 
toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin 
muun rekisteröintihakemuksen käsittelystä 
vastaavan henkilön tai elimen luona, jollei 
13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta 
johdu. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää 
olla tarjoamatta täysin sähköisiä 
rekisteröintimenettelyjä liitteessä I 
luetelluille yhtiömuodoille.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yhtiöiden rekisteröinti on mahdollista 
suorittaa täysin sähköisesti ilman, että 
tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jonkin 
toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin 
muun rekisteröintihakemuksen käsittelystä 
vastaavan henkilön tai elimen luona, jollei 
13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta 
johdu. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää 
olla tarjoamatta täysin sähköisiä 
rekisteröintimenettelyjä liitteessä I 
luetelluille yhtiömuodoille.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
13 g artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Mallit yhtiöiden rekisteröintiä varten Mallit yhtiöiden sähköistä rekisteröintiä 
varten

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
13 h artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, 
että niiden rekisterit pystyvät toimittamaan 
22 artiklassa tarkoitetun järjestelmän kautta 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
sekä tiedot liiketoimintakiellon 
voimassaoloajasta. Nämä tiedot on 
annettava rekisteröintiä varten, ja 
jäsenvaltiot voivat ilmoittaa myös 
liiketoimintakiellon syyt.

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä 
tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, 
että niiden rekisterit pystyvät toimittamaan 
ilman aiheetonta viivytystä 22 artiklassa 
tarkoitetun järjestelmän kautta tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä 
tiedot liiketoimintakiellon 
voimassaoloajasta. Nämä tiedot on 
annettava rekisteröintiä varten, ja 
tarvittaessa jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava myös liiketoimintakiellon 
syyt.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
13 i artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Yhtiöiden tekemät sähköiset ilmoitukset Yhtiöiden sähköisesti toimittamat 
asiakirjat ja tiedot

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
13 i artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhtiöt voivat toimittaa rekisteriin 
sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat ja tiedot sekä ilmoittaa 
muutoksista niihin sen jäsenvaltion, jossa 
yhtiö on tarkoitus rekisteröidä, 
lainsäädännössä määrätyssä määräajassa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällainen ilmoittaminen on mahdollista 
suorittaa kokonaan sähköisesti ilman, että 
hakijan tai hänen edustajansa tarvitsee 
käydä henkilökohtaisesti jonkin 
toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin 
muun sähköisten ilmoitusten käsittelystä 
vastaavan henkilön tai elimen luona, jollei 
13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta 
johdu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhtiöt voivat toimittaa rekisteriin 
sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetut 
asiakirjat ja tiedot sekä ilmoittaa 
muutoksista niihin sen jäsenvaltion, jossa 
yhtiö on tarkoitus rekisteröidä, 
lainsäädännössä määrätyssä määräajassa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällainen ilmoittaminen on mahdollista 
suorittaa kokonaan sähköisesti ilman, että 
hakijan tai hänen edustajansa tarvitsee 
käydä henkilökohtaisesti jonkin 
toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin 
muun sähköisten ilmoitusten käsittelystä 
vastaavan henkilön tai elimen luona, jollei 
13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta 
johdu. Jäsenvaltiot voivat määrätä 
sääntöjä, joilla taataan sähköisesti 
toimitettavien asiakirjojen ja tietojen 
luottavuus.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maksut, jotka peritään 14 artiklassa 
tarkoitetuista, rekistereiden 
yhteenliittämisjärjestelmän kautta 
saatavista asiakirjoista ja tiedoista, eivät 
saa ylittää niistä aiheutuvia hallinnollisia 
kustannuksia.

1. Maksut, jotka peritään 14 artiklassa 
tarkoitetuista, rekistereiden 
yhteenliittämisjärjestelmän kautta paperilla 
tai sähköisessä muodossa saatavista 
asiakirjoista ja tiedoista tai niiden 
jäljennöksistä, eivät saa ylittää niistä 
aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
19 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) yhtiön oikeudellinen asema 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
esimerkiksi se, että yhtiö on lopetettu, 
poistettu rekisteristä, asetettu selvitystilaan, 
purettu, harjoittaa liiketoimintaa tai ei 
harjoita liiketoimintaa, jos nämä tiedot ovat 
saatavilla kansallisissa rekistereissä;

(e) yhtiön oikeudellinen asema 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
esimerkiksi se, että yhtiö on lopetettu, 
poistettu rekisteristä, asetettu selvitystilaan, 
purettu, 
asetettumaksukyvyttömyysmenettelyyn, 
harjoittaa liiketoimintaa tai ei harjoita 
liiketoimintaa, jos nämä tiedot ovat 
saatavilla kansallisissa rekistereissä;

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
19 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) yhtiön työntekijöiden lukumäärä, 
jos se on saatavilla kansallisen 
lainsäädännön mukaisessa yhtiön 
tilinpäätöksessä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
28 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toisen jäsenvaltion lainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvan yhtiön 
sivuliikkeen rekisteröinti jäsenvaltiossa on 
mahdollista suorittaa täysin sähköisesti 
ilman, että hakijan tai hakijan edustajan
tarvitsee käydä henkilökohtaisesti jonkin 
toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin 
muun rekisteröintihakemuksen käsittelystä 
vastaavan henkilön luona, jollei 
13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta 
johdu.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toisen jäsenvaltion lainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvan yhtiön 
sivuliikkeen rekisteröinti jäsenvaltiossa on 
mahdollista suorittaa täysin sähköisesti 
ilman, että tarvitsee käydä 
henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen 
viranomaisen tai jonkin muun 
rekisteröintihakemuksen käsittelystä 
vastaavan henkilön luona, jollei 
13 b artiklan 4 kohdan säännöksistä muuta 
johdu.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
28 a artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) vaatimukset, joiden mukaan 
hakijan on käytettävä asetuksessa 
(EU) N:o 910/2014 tarkoitettuja 
luottamuspalveluja.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
28 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä voidaan tarvittaessa vahvistaa 
myös seuraavat seikat:

(a) menettelyt, joilla varmistetaan 
sivuliikkeen tarkoituksen laillisuus;

(b) menettelyt, joilla varmistetaan 
sivuliikkeen nimen laillisuus;

(c) menettelyt, joilla varmistetaan 
sivuliikkeen rekisteröintiä varten 
toimitettujen asiakirjojen ja tietojen 
laillisuus;

(d) menettelyt, jotka koskevat 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
nojalla sivuliikkeen rekisteröintiprosessiin 
osallistuvan notaarin tai muun sellaisen 
henkilön tai elimen roolia.

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
28 b artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sivuliikkeitä koskevat sähköiset 
ilmoitukset

Sivuliikkeitä koskevat sähköisesti 
toimitetut asiakirjat ja tiedot

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi (EU) 2017/1132
28 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
30 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot 
tai niiden muutokset on mahdollista 
ilmoittaa sähköisesti sen jäsenvaltion, jossa 
sivuliike on rekisteröity, lainsäädännössä 
määrätyssä määräajassa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällainen ilmoittaminen 
on mahdollista suorittaa kokonaan 
sähköisesti ilman, että ilmoittajan tai hänen 
edustajansa tarvitsee käydä 
henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen 
viranomaisen tai jonkin muun sähköisten 
ilmoitusten käsittelystä vastaavan henkilön 
luona, jollei 13 b artiklan 4 kohdan 
säännöksistä muuta johdu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
30 artiklassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot 
tai niiden muutokset on mahdollista 
ilmoittaa sähköisesti sen jäsenvaltion, jossa 
sivuliike on rekisteröity, lainsäädännössä 
määrätyssä määräajassa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällainen ilmoittaminen 
on mahdollista suorittaa kokonaan 
sähköisesti ilman, että ilmoittajan tai hänen 
edustajansa tarvitsee käydä 
henkilökohtaisesti jonkin toimivaltaisen 
viranomaisen tai jonkin muun sähköisten 
ilmoitusten käsittelystä vastaavan henkilön 
luona, jollei 13 b artiklan 4 kohdan 
säännöksistä muuta johdu. Jäsenvaltiot 
voivat määrätä sääntöjä, joilla taataan 
sähköisesti toimitettavien asiakirjojen ja 
tietojen luottavuus.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 16 artiklan 
5 kohdan ja 19 artiklan 2 kohdan 
g alakohdan noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään ... [julkaisutoimisto 
lisää päivämäärän, joka on sen 
kuukauden viimeinen päivä, jona 
voimaantulosta on kulunut 60 kuukautta].

Poistetaan.

Or. en
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti kehotti sähköisen hallinnon toimintaohjelmasta vuonna 2017 
antamassaan päätöslauselmassa komissiota harkitsemaan lisätapoja edistää muotokysymysten 
digitaalisia ratkaisuja yhtiön koko elinkaaren ajaksi ja korosti kaupparekistereiden 
yhteenliittämiseen liittyvän työn merkitystä.

EU:n jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja siinä, missä määrin yhtiöiden käytettävissä 
on verkkotyökaluja viranomaisten kanssa asiointia varten yhtiöoikeuden alalla. Jäsenvaltiot 
tarjoavat sähköisiä viranomaispalveluja vaihtelevissa määrin: jotkin jäsenvaltiot ovat hyvin 
edistyneitä ja tarjoavat helppokäyttöisiä, täysin sähköisiä ratkaisuja, kun taas toiset eivät 
tarjoa yhtiöoikeuden alalla sähköisiä ratkaisuja esimerkiksi yhtiön rekisteröintiin 
oikeushenkilönä.

Tämän vuoksi komissio esittää tämän ehdotuksen sekä ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien 
yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta. Tarkoituksena on muuttaa 
oikeudellista ympäristöä ja antaa kattava joukko toimenpiteitä oikeudenmukaisten, 
valtuuttavien ja modernien yhtiöoikeussääntöjen luomiseksi EU:ssa.

Tällä ehdotuksella täydennetään EU:n yhtiöoikeutta koskevia voimassa olevia sääntöjä, jotka 
on kodifioitu direktiivillä (EU) 2017/1132. Ehdotus on täysin yhdenmukainen EU:n 
yhtiöoikeuden nykyisten digitaalisten elementtien kanssa ja pohjautuu niihin ja erityisesti 
kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmään (BRIS), joka perustuu direktiivissä 
2012/17/EU ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/884 säädettyihin 
oikeudellisiin velvoitteisiin.

Esittelijä suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti ehdotukseen ja sen päätavoitteisiin eli 
mahdollisuuteen perustaa yhtiö tai sivuliike täysin sähköisesti, yhden kerran periaatteen 
täytäntöönpanoon, verkkokaavakkeiden käyttöön ja asiakirjojen vapaan saatavuuden 
laajentamiseen kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmässä (BRIS). Hän näkee 
ehdotetun direktiivin tarjoamat mahdollisuudet ja arvostaa komission esittämää tasapainoista 
lähestymistapaa, jossa yhdistyvät helpompi ja edullisempi verkkorekisteröinti ja petosten 
vastainen suoja.

Esittelijä haluaisi painottaa, että kaikkien toimitettujen tietojen tai asiakirjojen aitouteen 
liittyviin vaatimuksiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, ja jäsenvaltiot voivat määrätä 
sääntöjä, joilla taataan sähköisesti toimitettavien asiakirjojen ja tietojen luotettavuus. Esittelijä 
ehdottaa, että rekisteröinnin määritelmää tarkennetaan, sillä yrityksen digitaalisilla välineillä 
muodostamisen prosessi ei kestä vain hetken. Esittelijä haluaisi epäselvyyksien 
hälventämiseksi korostaa pitävänsä tärkeänä, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
fyysistä läsnäoloa voidaan vaatia ainoastaan tapauskohtaisesti ja että kaikki muut menettelyn 
vaiheet voidaan saattaa päätökseen kokonaisuudessaan sähköisesti. On myös tärkeää 
tähdentää, että liiketoimintakiellossa olevista johtajista tietoja pyytävän jäsenvaltion olisi 
saatava tietää liiketoimintakieltopäätöksen syyt, jos pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion 
viranomainen vahvistaa vastauksessaan tietynlaisen liiketoimintakiellon olemassaolon.
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