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LÜHISELGITUS

Suurem ühtlustamine ja halduskoormuse vähendamine ühtse turu piirkonna parema toimimise 
eesmärgil

Raportööri hinnangul on läbipaistvusdirektiivi läbivaatamine vajalik samm ühtse turu 
piirkonna toimimise tagamiseks. Seetõttu on suurem ühtlustamine ja ebaproportsionaalse 
halduskoormuse vähendamine tervitatavad ettepanekud. Raportöör avaldab heameelt 
komisjonile suuremate volituste andmise üle, et lihtsustada investorite juurdepääsu 
korraldatud teabele, kehtestades selleks kesksetele säilitamismehhanismidele normid ja 
töötades välja tehnilised kriteeriumid juurdepääsuks korraldatud teabele, ja eriti teabeotsingut 
võimaldavate kesksete juurdepääsupunkti loomise üle. 

Raportööri hinnangul on aruandluse nõuded suurema läbipaistvuse tagamiseks väga vajalikud. 
Selline läbipaistvus on kasulik investoritele, aga ka äriühingutele. 

Samas ei tohiks aruandluse nõuetega panna ebaproportsionaalset koormust äriühingutele, eriti 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd). Seetõttu avaldab raportöör heameelt 
komisjoni ettepaneku üle kaotada kvartaliaruannete esitamise nõue. Komisjon arvas 
mõjuhinnangus kvartaliaruannete nõude kaotamisest saavutatavaks hinnanguliseks 
kokkuhoiuks kuni 60 000 eurot iga VKE kohta.

Kvartaliaruannete nõude kaotamine koos teabele juurdepääsu parandamisega on 
eeltingimuseks VKEdele soodsama keskkonna kujundamiseks ja reaalmajandusse tehtavate 
pikaajaliste investeeringute soodustamiseks. Ka julgustab see äriühinguid vähendama 
lühiajalisele perspektiivile keskendumist ning kavandama tegevust pikaajaliselt ja 
jätkusuutlikult, mis avaldab majandusele stabiliseerivat mõju. 

Olulistest osalustest teatamine ja finantsinstrumentide summeerimine

Teatamiskohustusega osaluse liikide määratlemisel on kehtivast direktiivist välja jäetud 
mõned finantsinstrumendid, mida saab kasutada majandushuvi omandamiseks noteeritud 
äriühingutes nendes aktsiaid omandamata. Üheks näiteks on rahas tasutavad 
tuletisinstrumendid. Osalusest teatamisega seotud lünga täitmiseks tegi komisjon ettepaneku 
kohaldamisala laiendada ja nõuda finantsinstrumentide oluliste osaluste avaldamist nende 
finantsinstrumentide osas, millel on sarnane majanduslik mõju aktsiaosalusega. Raportöör 
toetab seda ettepanekut, kuna on väga oluline kohelda võrdselt aktsiaid ja sarnase mõjuga 
osalusi.

Täienduseks komisjoni ettepanekule soovitab raportöör võtta kasutusele finantsinstrumentide 
mõiste, mis vastab paremini kavandatava finantsinstrumentide turu määruse mõistetele.

Raportöör väljendab heameelt teatamise piirmäärade ühtlustamise üle. Raportöör tunnistab 
teatamise ajakava osas, et liikmesriikide õigusakte tuleb rohkem ühtlustada. Samas teeb 
raportöör ettepaneku kehtestada lühem teatamise tähtaeg käesoleva direktiivis sätestatud 
tähtaja asemel. 
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Aruandlus valitsustele tehtavate maksete kohta

Äriühingud ei ole praegu kohustatud avalikustama oma majandustulemusi riigipõhiselt. 
Korruptiivset tegevust, ebakorrektseid siirdehindu ja ebaseaduslikke rahavooge on keeruline 
avastada ja nende üle järelevalvet teostada. Selline läbipaistmatus moonutab turge, võimaldab 
maksupettust ja jätab investorid äriühingute pikaajalise jätkusuutlikkuse osas teabeta. 
Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle nõuda riigipõhist aruandlust 
noteeritud äriühingutelt ja suurtelt noteerimata mäe- ja metsandussektoris tegutsevatelt 
äriühingutelt. Selle ettepaneku abil suurendatakse läbipaistvust ja ühtlustakse tingimusi nende 
äriühingute vahel, kes tegutsevad vaid ELi turgudel, ja nende vahel, kes tegutsevad 
kolmandates riikides. Nimetatud ettepanek on kooskõlas muudes suurtes 
majanduspiirkondades, nt Ameerika Ühendriikides ja Hongkongis käsilolevate algatustega. 
Riigipõhise aruandluse nõue on ka kooskõlas mäetööstuse läbipaistvust käsitleva algatuse 
kohaste soovitustega. Läbipaistvusega seonduva probleemid on praegu kõige nähtavamad 
nendes sektorites, kuid on laialt levinud ka mujal. Seega ei tohiks õigusaktide meelevaldse 
rakendamise ja reguleerimisest hoidumise vältimiseks teha selles küsimuses vahet 
mäetööstusel ja muudel sektoritel. Soovitatakse teha aruandluse nõuded selgemaks ja 
üldisemalt kohaldatavaks, kusjuures neis kajastub endiselt komisjoni algse ettepaneku sisu 
ilma viideteta muudele toimimisjuhenditele.

Sanktsioonid

Komisjoni ettepaneku eesmärk on ühtlustada olemasolevad karistusmehhanismid, 
suurendades pädevate asutuste sanktsioonide kehtestamise õigusi. Ka on sanktsioonide 
avaldamine ettepaneku selle osa põhielement. Läbipaistvusdirektiivi sanktsioone puudutavate 
õigusaktide läbivaatamisel võetakse arvesse muude läbivaatamisel olevate finantsvaldkonna 
õigusaktide, nt turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi ja kapitalinõuete neljanda direktiivi 
arenguid. Raportööri hinnangul on tähtis kohaldada ELi finantsturu reguleerimisel ühiseid 
sanktsioonide kriteeriume.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et tagada valitsustele tehtud maksete 
suurem läbipaistvus, peaksid emitendid, 
kelle väärtpaberid on lubatud kauplemiseks 
reguleeritud turgudele ning kelle 
tegevusvaldkondadeks on mäetööstus või 
ürgmetsade raie, avaldama eraldi 
aruandes iga aasta kohta maksed, mis on 
tehtud nende riikide valitsustele, kus nad 
tegutsevad. Aruanne peaks sisaldama 
nende maksete tüüpe, mis on võrreldavad 
nendele, mis on avaldatud mäetööstuse 
läbipaistvust käsitleva algatuse alusel, ning
selles antaks tsiviilühiskonnale teavet, 
mille alusel saab panna ressursirikaste 
riikide valitsusi aru andma loodusvarade 
kasutamisest saadud tulude kohta. 
Algatus täiendab ka ELi FLEGTi 
tegevuskava (metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahaldus ja 
puidukaubandus) ja puidumäärust, 
millega nõutakse, et puidutoodetega 
kauplejad järgivad hoolsusnõudeid, et 
ennetada illegaalse puidu jõudmist ELi 
turule. Üksikasjalikud nõuded on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/.../EL 9. peatükis.

(7) Et tagada valitsustele tehtud maksete 
suurem läbipaistvus, peaksid emitendid, 
kelle väärtpaberid on lubatud kauplemiseks 
reguleeritud turgudele, avaldama
aastaaruande raames maksed, mis on 
tehtud nende riikide valitsustele, kus nad 
tegutsevad. Avaldamine peaks toimuma 
riigipõhiselt. Mäe- või metsatööstusega 
seotud emitentide puhul peaks 
avaldamine sisaldama nende maksete 
tüüpe, mis on võrreldavad nendega, mis on 
avaldatud mäetööstuse läbipaistvust 
käsitleva algatuse alusel, ning see peaks 
toimuma riigi- ja projektipõhiselt,
kusjuures projektina käsitletakse lepingut, 
litsentsi, rendilepingut või muud 
seaduslikku kokkulepet, mille alusel
emitent tegutseb ja millest lähtuvad 
konkreetsed tulust tulenevad kohustused. 
Kõigi emitentide puhul peaks avaldamine 
hõlmama ettevõtja koosseisu kuuluvate 
üksuste käivet (kaasa arvatud kolmanda 
osapoole ja konsolideerimisgrupisisene 
käive), mis võib anda alust makseteks, ja
riigipõhiselt teavet toodetud koguste, 
maksustamiseelse kasumi, tegeliku 
maksumäära, töötajate koguarvu ning 
nende kogupalga, samuti põhivarasse 
tehtud investeeringutega kaasnevate 
kolude kohta aruandlusperioodil.
Üksikasjalikud nõuded on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/../EL 9. peatükis.
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Or. en

Selgitus

Võrdväärsed eeskirjad kõigile äriühingutele loovad võrdsed tingimused, mille kohaselt 
investoritel ja äriühingutel on selged üldreeglid ja seeläbi suurem kindlus. Laiendatud 
aruandluse nõuded on samuti eeltingimus kõigis valdkondades levinud maksudest 
kõrvalehoidumise tõkestamiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et mäetööstuses või 
ürgmetsade raietööstuses tegutsevad
emitendid, nagu määratletud [...], 
koostavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/.../EL(*) 9. 
peatükile igal aastal aruande valitsustele 
tehtud maksete kohta. Aruanne 
avalikustatakse hiljemalt kuue kuu 
möödumisel pärast iga majandusaasta 
lõppu ja see jääb avalikult kättesaadavaks 
vähemalt viieks aastaks. Valitsustele tehtud 
maksete kohta antakse aru konsolideeritult.

Liikmesriigid nõuavad, et kõik emitendid 
koostaksid osana aastaaruandest aruande 
valitsustele tehtud maksete kohta riikides, 
kus nad tegutsevad, nii nagu oleks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/…/EL (*) peatükk 9 kohaldatav.
Aruanne avalikustatakse hiljemalt kuue 
kuu möödumisel pärast iga majandusaasta 
lõppu ja see jääb avalikult kättesaadavaks 
vähemalt viieks aastaks. Valitsustele tehtud 
maksete kohta antakse aru konsolideeritult.
Aruanne peaks sisaldama avaldamist 
riigipõhiselt. Mäe- või metsatööstusega 
seotud emitentide puhul peaks 
avaldamine sisaldama nende maksete 
tüüpe, mis on võrreldavad nendega, mis 
on avaldatud mäetööstuse läbipaistvust 
käsitleva algatuse alusel, ning see peaks 
olema riigi- ja projektipõhine, kusjuures 
projektina käsitletakse lepingut, litsentsi, 
rendilepingut või muud seaduslikku 
kokkulepet, mille alusel emitent tegutseb 
ja millest lähtuvad konkreetsed tulust 
tulenevad kohustused. Kõigi emitentide 
puhul peaks avaldamine hõlmama 
ettevõtja koosseisu kuuluvate üksuste 
käivet (kaasa arvatud kolmanda osapoole 
ja konsolideerimisgrupisisene käive), mis 
võib anda alust makseteks, ja riigipõhiselt 
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teavet toodetud koguste, maksustamiseelse 
kasumi, tegeliku maksumäära, töötajate 
koguarvu ning nende kogupalga, samuti 
põhivarasse tehtud investeeringutega 
kaasnevate kolude kohta 
aruandlusperioodil.

Or. en

Selgitus

Võrdväärsed eeskirjad kõigile äriühingutele loovad võrdsed tingimused, mille kohaselt 
investoritel ja äriühingutel on selged üldreeglid ja seeläbi suurem kindlus. Laiendatud 
aruandluse nõuded on samuti eeltingimus kõigis valdkondades levinud maksudest 
kõrvalehoidumise takistamiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
Direktiiv 2004/109/EÜ 
Artikkel 12 – lõiked 2 ja 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:
(a) Lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse 
järgmisega:
'Emitenti tuleb teavitada niipea kui 
võimalik, kuid hiljemalt ühe 
kauplemispäeva möödumisel päevast, 
mis järgneb päevale, kui aktsionär või 
artiklis 10 viidatud füüsiline või 
juriidiline isik:'
(b) Lõige 6 asendatakse järgmisega:
'6. Vastavalt lõikele 1 teate saamisel, 
kuid hiljemalt ühe järgneva 
kauplemispäeva möödumisel, peab 
emitent avalikustama kogu teates 
sisaldunud teabe.'

Or. en
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Selgitus

Paljudes liikmesriikides on praegu palju rangemad teatamise tähtajad. Kehtivas direktiivis 
sätestatud tähtajad määrati kümme aastat tagasi ja neid tuleb lühendada, sest turgude 
nõudmised on muutunud ja kasutatav tehnoloogia edasi arenenud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) finantsinstrumente, mis tähtpäeva 
saabudes annavad nende omanikule 
formaalse kokkuleppe alusel kas 
tingimusteta õiguse omandada selle 
emitendi aktsiaid, millega hääleõigused on 
seotud ja mis on juba emiteeritud ning 
kelle aktsiad on lubatud kauplemisele 
reguleeritud turgudel, või õiguse valida, 
kas omandada kõnealuseid aktsiaid või 
mitte;

(a) finantsinstrumente, mis annavad nende 
omanikule formaalse kokkuleppe alusel 
kas tingimusteta õiguse omandada selle 
emitendi aktsiaid, millega hääleõigused on 
seotud ja mis on juba emiteeritud ning 
kelle aktsiad on lubatud kauplemisele 
reguleeritud turgudel, või õiguse valida, 
kas omandada kõnealuseid aktsiaid või 
mitte;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduvad sõnad „tähtpäeva saabudes” jätavad välja teatud tüüpi 
osalused, mida saab kasutada muul ajal kui tähtpäeval.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Käesoleva artikli lõike 1 
kohaldamiseks loetakse 
finantsinstrumendiks võõrandatavad 
väärtpaberid, optsioonid, futuurid, 
vahetuslepingud, tähtpäevaintressiga 

1b. Käesoleva artikli lõike 1 
kohaldamiseks hõlmab mõiste 
„finantsinstrumendid” muu hulgas 
võõrandatavaid väärtpabereid, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
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lepingud, hinnavahelepingud ja mis tahes 
muud tuletislepingud, mida võib arveldada 
füüsiliselt või sularahas, eeldusel et nad 
vastavad lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud tingimustele.

nõukogu määruse (EL) nr …/… 
(finantsinstrumentide turgude kohta ning 
millega muudetakse määrust (EL) nr 
…/… börsiväliste tuletisinstrumentide, 
kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta 
[finantsinstrumentide turgude määrus]) 
artikli 2 lõike 1 punktis 9, optsioonid, 
futuurid, vahetuslepingud, 
tähtpäevaintressiga lepingud, 
hinnavahelepingud ja mis tahes muud 
tuletislepingud, mida võib arveldada 
füüsiliselt või sularahas ja mis on 
finantsinstrumendid, nagu on 
määratletud määruse (EL) nr …/… 
[finantsinstrumentide turgude määrus] 
artikli 2 lõike 1 punktis 8.

Or. en

Selgitus

Määratluse väljajätmine võib tuua kaasa meelevaldse reguleerimise ja ebavõrdsed 
tingimused eri liikmesriikide vahel.


