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LYHYET PERUSTELUT

Yhdenmukaistamisen lisääminen ja hallinnollisen rasituksen vähentäminen sisämarkkinoiden 
toimivuuden parantamiseksi

Valmistelija katsoo, että sisämarkkinoiden toimivuuden varmistaminen edellyttää 
avoimuusvaatimuksia koskevan direktiivin tarkistamista. Yhdenmukaisuuden lisäämistä ja 
suhteettoman hallinnollisen rasituksen vähentämistä on siten pidettävä myönteisinä 
ehdotuksina. Valmistelija pitää myönteisenä, että komissio saa lisää valtuuksia, joiden turvin 
voidaan auttaa sijoittajia säänneltyjen tietojen saamisessa, kun vahvistetaan vaatimukset 
näiden tietojen keskitetylle säilytysjärjestelmälle ja kehitetään säänneltyyn tietoon pääsyä 
koskevia teknisiä kriteerejä sekä erityisesti perustetaan tietojen hakemiseen tarkoitettu 
keskitetty yhteyspiste.

Valmistelija katsoo, että ilmoitusvaatimukset ovat välttämättömiä, jotta avoimuutta kyetään 
parantamaan. Avoimuus hyödyttää sekä sijoittajia että yrityksiä. 

Ilmoitusvaatimuksilla ei pitäisi kuitenkaan aiheuttaa suhteetonta rasitusta yrityksille eikä 
etenkään pienille ja keskisuurille yrityksille. Siksi valmistelija pitää myönteisenä, että 
komissio ehdottaa neljännesvuosikatsausten esittämisvaatimuksen poistamista. Komissio 
toteaa vaikutusten arvioinnissaan, että tämän vaatimuksen poistaminen tuottaa kullekin pk-
yritykselle jopa 60 000 euron säästöt.

Neljännesvuosikatsausten esittämisvelvollisuuden poistamisella ja tiedonsaannin 
parantamisella luodaan hyvä toimintaympäristö pk-yrityksille ja kannustetaan tekemään 
pitkän aikavälin investointeja reaalitalouteen. Lisäksi niillä kannustetaan yrityksiä 
vähentämään lyhytjänteisyyttä ja suunnittelemaan toimintaansa kestävämmin pitkällä 
aikavälillä, mikä vaikuttaa talouteen vakauttavasti. 

Huomattavista omistusosuuksista ilmoittaminen ja rahoitusvälineiden omistuksen yhteen 
laskeminen

Nykyisessä direktiivissä annettu määritelmä sille, millaisista omistusoikeuksista on tehtävä 
ilmoitus, ei koske eräitä rahoitusvälineitä, joita voidaan käyttää taloudellisen vaikutusvallan 
hankkimiseen pörssiyrityksissä ilman osakkeiden hankkimista. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat 
käteisvaroina maksettavat johdannaiset. Komissio ehdottaa omistusosuuksien 
ilmoitusjärjestelmässä olevan nykyisen aukon sulkemiseksi soveltamisalan laajentamista 
siten, että ilmoitus on tehtävä kaikista huomattavista rahoitusvälineiden omistusosuuksista, 
jotka vastaavat taloudellisilta vaikutuksiltaan osakkeiden omistamista. Valmistelija kannattaa 
ehdotusta, koska on tärkeää, että osakkeita ja vaikutuksiltaan vastaavia omistusosuuksia 
kohdellaan yhtäläisesti.

Valmistelija ehdottaa lisäyksenä, että rahoitusvälineitä varten otetaan käyttöön määritelmä, 
joka vastaa paremmin ehdotetussa rahoitusmarkkina-asetuksessa olevia määritelmiä. 

Valmistelija pitää ilmoittamista edellyttävien raja-arvojen yhdenmukaistamista myönteisenä. 
Hän katsoo, että ilmoittamisen määräaikoja koskevan kansallisen lainsäädännön 
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yhdenmukaistamista on jatkettava. Hän ehdottaa kuitenkin, että nykyisessä direktiivissä 
ilmoittamiseen sovellettavaa määräaikaa lyhennetään.

Valtioille suoritettuja maksuja koskevat kertomukset

Yritysten ei nykyisin tarvitse ilmoittaa taloudellisesta tuloksestaan maakohtaisesti. 
Korruptiokäytänteiden, siirtojen väärinhinnoittelun ja laittomien rahoitusvirtojen 
havaitseminen ja valvonta on vaikeaa. Tämä avoimuuden puute vääristää markkinoita, 
mahdollistaa veronkierron ja estää sijoittajia saamasta tietoja yritysten pitkän aikavälin 
kestävyydestä. Valmistelija pitää myönteisenä, että komission ehdotuksessa edellytetään 
maakohtaista ilmoittamista kaikilta kaivos- tai metsäteollisuudessa toimivilta noteeratuilta 
yhtiöiltä ja suurilta noteeraamattomilta yhtiöiltä. Ehdotus lisää avoimuutta ja luo yhtäläiset 
toimintaedellytykset pelkästään EU:n markkinoilla toimivien yhtiöiden ja kolmansissa maissa 
toimintaa harjoittavien yhtiöiden välille. Ehdotus on yhteensopiva muilla suurilla 
talousalueilla, kuten Yhdysvalloissa ja Hong Kongissa, käynnistettyjen aloitteiden kanssa. 
Maakohtainen ilmoittamisvaatimus vastaa myös kaivosteollisuuden avoimuutta koskevassa 
EITI-aloitteessa annettuja suosituksia. Avoimuutta koskevat ongelmat näkyvät selvimmin 
näillä aloilla, mutta niitä ilmenee myös muilla aloilla. Kaivosteollisuuden ja muun 
teollisuuden välille ei siis pidä tehdä tässä asiassa eroa, koska siten vältetään sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttöä ja sääntelyn kiertämistä. Ilmoitusvaatimuksista pyritään 
tekemään selvempiä ja yleisemmin sovellettavissa olevia, ja komission alkuperäisen 
ehdotuksen sisältö säilytetään ilman viittauksia erilaisiin käytännesääntöihin.

Seuraamukset

Komission ehdotuksessa pyritään yhdenmukaistamaan nykyisiä seuraamusjärjestelmiä 
lisäämällä toimivaltaisten viranomaisten seuraamusvaltuuksia. Lisäksi seuraamusten 
julkistaminen kuuluu asiaa käsittelevän kohdan pääpiirteisiin. Avoimuutta koskevan 
direktiivin seuraamussäännösten tarkistamisella otetaan huomioon oikeudellinen kehitys, joka 
kytkeytyy muihin tarkasteltavina oleviin rahoitusalan säädöksiin, kuten markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevaan direktiiviin ja vakavaraisuusdirektiivin neljänteen tarkistukseen. 
Valmistelija pitää tärkeänä, että EU:n rahoitusmarkkinoiden sääntelyn alalla sovelletaan 
yhteisiä seuraamuskriteerejä.

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Valtioille maksettujen (7) Valtioille maksettujen 
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rahoitusosuuksien suuremman avoimuuden 
takaamiseksi liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja 
jotka toimivat kaivosteollisuudessa tai 
aarniometsien hakkuuteollisuudessa, olisi 
julkaistava vuosittain erillinen kertomus
maksuista, joita ne ovat toimintamaissaan 
suorittaneet valtiolle. Näiden kertomusten 
tiedot vastaisivat kaivosteollisuuden 
avoimuutta koskevan EITI-aloitteen 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative) puitteissa annettavia tietoja ja 
antaisivat kansalaisyhteiskunnan 
käyttöön tietoja, joiden perusteella 
runsaasti resursseja hallussaan pitävien 
maiden hallituksia voitaisiin vaatia 
ilmoittamaan luonnonvarojen 
hyödyntämisestä saamansa tulot. Aloite 
täydentää EU:n FLEGT-
toimintasuunnitelmaa 
(metsälainsäädännön soveltamisen 
valvonta, metsähallinto ja puukauppa) 
sekä puutavara-asetusta, jossa vaaditaan 
puutuotteilla kauppaa käyvien 
noudattavan asianmukaista huolellisuutta 
estääkseen laittomasti korjatun puun 
pääsyn EU:n markkinoille. Vaatimukset 
on määritelty tarkemmin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/…/EU 9 luvussa.

rahoitusosuuksien suuremman avoimuuden 
takaamiseksi liikkeeseenlaskijoiden, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, olisi 
julkaistava vuosittain osana 
vuositilinpäätöstään tiedot maksuista, joita 
ne ovat toimintamaissaan suorittaneet 
valtiolle. Tiedot olisi julkaistava 
maakohtaisesti. Jos liikkeeseenlaskijat 
harjoittavat kaivos- tai metsäteollisuuteen 
kytkeytyvää toimintaa, julkaistujen 
tietojen olisi vastattava kaivosteollisuuden 
avoimuutta koskevan EITI-aloitteen 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative) puitteissa annettavia tietoja ja
niiden olisi oltava maa- ja 
hankekohtaisia; hankkeella tarkoitetaan 
sopimusta, lisenssiä, vuokrasopimusta tai 
muuta oikeudellista sopimusta, jonka 
nojalla liikkeeseenlaskija toimii ja josta 
aiheutuu erityistä siirtosaamisiin 
perustuvaa vastattavaa. Kaikkien 
liikkeeseenlaskijoiden julkaisemiin 
tietoihin olisi sisällytettävä yrityksen 
yksikköjen liikevaihto (mukaan luettuna 
kolmannen osapuolen liikevaihto ja 
ryhmänsisäinen liikevaihto), josta saattaa 
aiheutua maksuja, ja maakohtaisesti 
tiedot tuotetuista määristä, ennen veroja 
lasketusta voitosta, todellisesta 
veroasteesta, työntekijöiden 
kokonaismäärästä ja heidän 
yhteenlasketuista palkoistaan sekä 
käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvistä 
menoista selvityskaudella. Vaatimukset on 
määritelty tarkemmin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/…/EU 9 luvussa.

Or. en

Perustelu

Kun kaikkiin yhtiöihin sovelletaan vastaavia säännöksiä, luodaan yhdenmukaiset 
toimintaedellytykset, ja sijoittajilla ja yhtiöillä on selkeät yleiset säännökset ja siten suurempi 
varmuus. Selvitysvaatimusten laajentaminen on myös välttämätöntä, jotta kaikilla aloilla 
ilmenevä veronkierto voidaan estää.
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Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2004/109/EY
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
liikkeeseenlaskijat, jotka toimivat […]:ssa 
määritellyissä kaivannaisteollisuudessa 
tai aarniometsien hakkuuteollisuudessa,
on Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/../EU(*) 9 luvun 
mukaisesti julkistettava vuosittain
kertomus valtioille suoritetuista
maksuista. Kertomus on julkistettava 
viimeistään kuusi kuukautta tilikauden 
päättymisen jälkeen, ja sen on oltava 
julkisesti saatavilla vähintään viiden 
vuoden ajan. Valtioille suoritetut maksut 
ilmoitetaan konsolidoituina.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikkien liikkeeseenlaskijoiden on 
julkistettava osana vuositilinpäätöstään 
tiedot toimintamaissaan valtioille 
suorittamistaan maksuista, kuten 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/.../(EU)(*) 9 lukua 
sovellettaessa toimittaisiin. Kertomus on 
julkistettava viimeistään kuusi kuukautta 
tilikauden päättymisen jälkeen, ja sen on 
oltava julkisesti saatavilla vähintään viiden 
vuoden ajan. Valtioille suoritetut maksut 
ilmoitetaan konsolidoituina. Tiedot olisi 
julkaistava kertomuksessa maakohtaisesti. 
Jos liikkeeseenlaskijat harjoittavat kaivos-
tai metsäteollisuuteen kytkeytyvää 
toimintaa, julkaistujen tietojen olisi 
vastattava kaivosteollisuuden avoimuutta 
koskevan EITI-aloitteen (Extractive 
Industries Transparency Initiative) 
puitteissa annettavia tietoja ja niiden olisi 
oltava maa- ja hankekohtaisia; 
hankkeella tarkoitetaan sopimusta, 
lisenssiä, vuokrasopimusta tai muuta 
oikeudellista sopimusta, jonka nojalla 
liikkeeseenlaskija toimii ja josta aiheutuu 
erityistä siirtosaamisiin perustuvaa 
vastattavaa. Kaikkien 
liikkeeseenlaskijoiden julkaisemiin
tietoihin olisi sisällytettävä yrityksen 
yksikköjen liikevaihto (mukaan luettuna 
kolmannen osapuolen liikevaihto ja 
ryhmänsisäinen liikevaihto), josta saattaa 
aiheutua maksuja, ja maakohtaisesti 
tiedot tuotetuista määristä, ennen veroja 
lasketusta voitosta, todellisesta 
veroasteesta, työntekijöiden 
kokonaismäärästä ja heidän 
yhteenlasketuista palkoistaan sekä 
käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvistä 
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menoista selvityskaudella.

Or. en

Perustelu

Kun kaikkiin yhtiöihin sovelletaan vastaavia säännöksiä, luodaan yhdenmukaiset 
toimintaedellytykset, ja sijoittajilla ja yhtiöillä on selkeät yleiset säännökset ja siten suurempi 
varmuus. Selvitysvaatimusten laajentaminen on myös välttämätöntä, jotta kaikilla aloilla 
ilmenevä veronkierto voidaan estää.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY 
12 artikla – 2 ja 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:
(a) Korvataan 2 kohdan johdantokappale 
seuraavasti:
"Ilmoitus on tehtävä 
liikkeeseenlaskijalle mahdollisimman 
pian, kuitenkin viimeistään yhden 
kaupantekopäivän kuluessa päivästä, 
jona osakkeenomistaja tai 10 artiklassa 
tarkoitettu luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö"
(b) Korvataan 6 kohta seuraavasti:
'6. Liikkeeseenlaskijan on 1 kohdan 
mukaisen ilmoituksen saatuaan ja 
viimeistään yhden kaupantekopäivän 
kuluessa julkistettava kaikki 
ilmoitukseen sisältyvät tiedot.

Or. en

Perustelu

Monessa jäsenvaltiossa sovelletaan nykyisin tiukempia ilmoittamismääräaikoja. Voimassa 
olevan direktiivin määrärajat on vahvistettu kymmenen vuotta sitten, ja niitä on 
tiukennettava, koska markkinoiden vaatimukset ovat muuttuneet ja ilmoituksen tekemiseen 
tarvittavaa teknologiaa on kehitetty.
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Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2004/109/EY
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) rahoitusvälineitä, joilla annetaan 
juoksuajan päätyttyä niiden haltijalle 
nimenomaisen sopimuksen perusteella joko 
ehdoton oikeus hankkia jo liikkeeseen 
laskettuja osakkeita, joihin liittyy 
äänioikeuksia ja joiden liikkeeseenlaskijan 
osakkeet on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, tai 
mahdollisuus oman harkintansa perusteella 
hankkia näitä osakkeita;

(a) rahoitusvälineitä, joilla annetaan niiden 
haltijalle nimenomaisen sopimuksen 
perusteella joko ehdoton oikeus hankkia jo 
liikkeeseen laskettuja osakkeita, joihin 
liittyy äänioikeuksia ja joiden 
liikkeeseenlaskijan osakkeet on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla, tai mahdollisuus oman 
harkintansa perusteella hankkia näitä 
osakkeita;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa oleva "juoksuajan päätyttyä" -ilmaus sulkee pois eräitä 
omistusoikeuksia, joita voidaan käyttää muulloin kuin juoksuaikana.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2004/109/EY
13 artikla – 1b kohta

Komission teksti Tarkistus

1b. Tämän artiklan 1 kohdassa 
rahoitusvälineiksi katsotaan
siirtokelpoiset arvopaperit sekä optiot, 
futuurit, swapit, korkotermiinit, 
hinnanerosopimukset ja kaikenlaiset muut 
johdannaissopimukset, jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus fyysisesti luovuttaen 
tai nettoarvon tilityksellä edellyttäen, että 
ne täyttävät 1 kohdan a ja b alakohdissa 
säädetyt ehdot.

1b. Tämän artiklan 1 kohdassa 
"rahoitusvälineisiin" kuuluvat ainakin 
siirtokelpoiset arvopaperit, sellaisina kuin 
ne ovat määriteltyinä rahoitusvälineiden 
markkinoista ja OTC-johdannaisista, 
keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun 
asetuksen (EU) N:o .../... muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] 2 artiklan 
1 kohdan 9 alakohdassa, sekä optiot, 
futuurit, swapit, korkotermiinit, 
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hinnanerosopimukset ja kaikenlaiset muut 
johdannaissopimukset, jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus fyysisesti luovuttaen 
tai nettoarvon tilityksellä ja jotka ovat 
rahoitusvälineitä sellaisina kuin ne on 
määritelty asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] 2 artiklan 
1 kohdan 8 alakohdassa.

Or. en

Perustelu

Määritelmän pois jättäminen saattaa johtaa mielivaltaiseen sääntelyyn ja eri jäsenvaltioiden 
erilaisiin lähtökohtiin.


