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TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2017/112914 vahvistetaan 
sellaisen esitteen laatimista, hyväksymistä 
ja levittämistä koskevat vaatimukset, joka 
on julkaistava, kun arvopapereita tarjotaan 
yleisölle tai otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyllä markkinalla 
unionissa. Osana toimenpiteitä, joilla 
autetaan liikkeeseenlaskijoita toipumaan 
covid-19-pandemian aiheuttamasta 
talouden häiriöstä, esitejärjestelmään on 
tarpeen tehdä kohdennettuja muutoksia. 
Tällaisten muutosten odotetaan antavan 
liikkeeseenlaskijoille ja 
rahoituksenvälittäjille mahdollisuuden 
vähentää kustannuksia ja vapauttaa 
resursseja elpymisvaihetta varten heti 
kriisin jälkeen.

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2017/112914 vahvistetaan 
sellaisen esitteen laatimista, hyväksymistä 
ja levittämistä koskevat vaatimukset, joka 
on julkaistava, kun arvopapereita tarjotaan 
yleisölle tai otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyllä markkinalla 
unionissa. Osana toimenpiteitä, joilla 
autetaan liikkeeseenlaskijoita toipumaan 
covid-19-pandemian aiheuttamasta 
talouden häiriöstä, esitejärjestelmään on 
tarpeen tehdä kohdennettuja muutoksia 
edellyttäen, että niissä noudatetaan 
sisämarkkinoiden periaatteita ja otetaan 
huomioon pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) ja startup-yritysten 
erityistarpeet. Tällaisten muutosten 
odotetaan antavan liikkeeseenlaskijoille ja 
rahoituksenvälittäjille mahdollisuuden 
vähentää kustannuksia ja vapauttaa 
resursseja elpymisvaihetta varten heti 
kriisin jälkeen. Muutosten olisi myös 
suojeltava vähittäissijoittajien ja 
kuluttajien etuja, jotta kannustetaan 
osallistumista yritysten rahoitukseen ja 
saadaan säästäjät sijoittamaan. Pk-
yritysten, yrittäjien ja yhteisötalouden 
oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta 
on tullut entistäkin ratkaisevampi covid-
19-pandemiasta elpymisen kannalta.

_________________ _________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 
kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä 
kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
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säännellyllä markkinalla ottamisen 
yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 
direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 
(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

säännellyllä markkinalla ottamisen 
yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja 
direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 
(EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Covid-19-kriisi tekee unionin 
yrityksistä, erityisesti pk- ja startup-
yrityksistä, heikompia ja 
haavoittuvampia; Poistamalla esteitä ja 
byrokratiaa silloin, kun se on tarpeen 
unionin yritysten ja erityisesti pk-
yritysten, myös startup- ja midcap-
yritysten, rahoituslähteiden 
monipuolistamiseksi ja rahoituksen 
saannin helpottamiseksi, voidaan edistää 
näiden yritysten mahdollisuuksia päästä 
pääomamarkkinoille ja saada 
monipuolisempia ja kilpailukykyisempiä 
pidemmän aikavälin 
investointimahdollisuuksia vähittäis- ja 
suursijoittajille. Tältä osin tällä 
asetuksella olisi pyrittävä myös siihen, 
että mahdolliset sijoittajat saisivat 
helpommin tietoa yrityksiä koskevista 
investointimahdollisuuksista, sillä niiden 
on usein vaikea arvioida uusia ja pieniä 
yrityksiä, joilla on ollut liiketoimintaa 
vain vähän aikaa, mikä vaikeuttaa 
erityisesti nuorten yrittäjien innovatiivisen 
yritystoiminnan käynnistämistä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Luottolaitokset ovat osallistuneet 
aktiivisesti elvytykseen tukemalla 

(3) Luottolaitokset ovat osallistuneet 
aktiivisesti elvytykseen tukemalla 
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rahoitusta tarvinneita yrityksiä, ja niillä 
odotetaan olevan merkittävä rooli 
elpymisessä. Asetuksessa (EU) 2017/2019 
myönnetään luottolaitoksille vapautus 
esitteen julkaisemisvelvollisuudesta, kun 
on kyse tiettyjen muiden kuin 
osakesidonnaisten arvopapereiden 
jatkuvasta tai toistuvasta tarjoamisesta, 
jossa vastikkeiden kokonaismäärä on 
enintään 75 miljoonaa euroa 12 kuukauden 
aikana. Tätä vapautuksen raja-arvoa olisi 
korotettava rajoitetuksi ajaksi, jotta 
voidaan edistää luottolaitosten 
varainhankintaa ja tarjota niille 
liikkumavaraa, jonka ansiosta ne voivat 
tukea asiakkaitaan reaalitaloudessa. Koska 
kyseinen toimenpide on rajoitettu 
elpymisvaiheeseen, sen olisi oltava 
käytettävissä rajoitetun 18 kuukauden ajan.

rahoitusta tarvinneita yrityksiä, ja niillä 
odotetaan olevan merkittävä rooli 
elpymisessä. Asetuksessa (EU) 2017/2019 
myönnetään luottolaitoksille vapautus 
esitteen julkaisemisvelvollisuudesta, kun 
on kyse tiettyjen muiden kuin 
osakesidonnaisten arvopapereiden 
jatkuvasta tai toistuvasta tarjoamisesta, 
jossa vastikkeiden kokonaismäärä on 
enintään 75 miljoonaa euroa 12 kuukauden 
aikana. Tätä vapautuksen raja-arvoa olisi 
korotettava rajoitetuksi ajaksi, jotta 
voidaan edistää luottolaitosten 
varainhankintaa ja tarjota niille 
liikkumavaraa, jonka ansiosta ne voivat 
tukea asiakkaitaan reaalitaloudessa. Koska 
kyseinen toimenpide on rajoitettu 
elpymisvaiheeseen, sen olisi oltava 
käytettävissä rajoitetun 21 kuukauden ajan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) EU:n elpymisesitteeseen olisi 
sisällytettävä lyhyt tiivistelmä, joka 
muodostaa hyödyllisen tietolähteen 
sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille. 
Tiivistelmän olisi oltava itsenäinen osa 
EU:n elpymisesitettä ja painotuttava 
keskeisiin tietoihin, joiden avulla sijoittajat 
voisivat päättää, mitä arvopapereiden 
tarjoamisia ja arvopapereiden 
kaupankäynnin kohteeksi ottamisia ne 
tutkivat tarkemmin tutustumalla koko 
EU:n elpymisesitteeseen voidakseen tehdä 
päätöksensä.

(7) EU:n elpymisesitteeseen olisi 
sisällytettävä lyhyt tiivistelmä, joka 
muodostaa hyödyllisen tietolähteen 
sijoittajille, erityisesti vähittäissijoittajille, 
säästäjille, pk-yrityksille ja startup-
yrityksille. Tiivistelmä olisi esitettävä EU:n 
elpymisesitteen alussa ja sen olisi 
painotuttava olennaisiin, täsmällisiin ja 
ajantasaisiin tietoihin, joiden avulla 
sijoittajat voisivat päättää, mitä 
arvopapereiden tarjoamisia ja 
arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisia ne tutkivat tarkemmin, ja sen 
jälkeen tutustua koko EU:n 
elpymisesitteeseen voidakseen tehdä 
päätöksensä. EU:n elpymisesitettä 
laadittaessa on olennaisen tärkeää ottaa 
lähtökohdaksi sisämarkkinanäkökulma, 
jossa vältetään jäsenvaltioiden välistä 
hajanaisuutta. Tällainen lähtökohta olisi 
varmistettava asettamalla EU:n 



PE658.733v03-00 6/18 AD\1217629FI.docx

FI

elpymisesite saataville kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä tarjoamalla 
koordinointia EU:n elpymisesitteen 
kieliasun ja muodon suhteen sekä sen 
suhteen, millä keinoin kyseisen esitteen 
voi saada käyttöönsä, jotta voidaan antaa 
sijoittajille mahdollisuus tehdä omat 
arvionsa ja muodostaa omat käsityksensä 
sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) EU:n elpymisesitteessä esitettyjen 
tietojen rakennetta koskevien käytäntöjen 
epäyhtenäisyys voisi heikentää 
mahdollisten sijoittajien kykyä ymmärtää 
sijoittamiseen liittyvät riskit hyvin ja lisätä 
markkinoiden hajanaisuutta. Jotta 
esitteen asianmukainen selkeys voidaan 
toteuttaa koko unionissa, tiedot olisi 
esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi, 
jolloin yksittäiset sijoittajat voivat tehdä 
omat arvionsa ja muodostaa omat 
käsityksensä sijoittamiseen liittyvistä 
riskeistä. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa liikkeeseenlasku 
tapahtuu, ja mahdollisuuksien mukaan 
liikkeeseenlaskijan, olisi asetettava 
tällaiset tiedot helposti saataville. 
Liikkeeseenlaskijoiden olisi esitettävä 
liitteessä V a tarkoitetut tiedot samassa 
järjestyksessä kuin ne esitetään kyseisessä 
liitteessä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksen (EU) 2017/1129 mukaan (10) Asetuksen (EU) 2017/1129 mukaan 
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rahoituksenvälittäjien on ilmoitettava 
sijoittajille täydennyksen mahdollisuudesta 
ja tietyissä olosuhteissa otettava sijoittajiin 
yhteyttä samana päivänä kuin täydennys 
julkaistaan. Niiden sijoittajien laaja joukko, 
joihin on otettava yhteyttä, ja 
yhteydenoton määräaika voivat aiheuttaa 
ongelmia. Jotta rahoituksenvälittäjille 
voidaan tarjota helpotuksia ja vapauttaa 
niiden resursseja samalla kun säilytetään 
korkeatasoinen sijoittajansuoja, olisi 
säädettävä oikeasuhteisemmasta 
järjestelmästä. Tällaisessa järjestelmässä 
olisi täsmennettävä, mihin sijoittajiin 
rahoituksenvälittäjien olisi otettava 
yhteyttä, kun täydennys julkaistaan, ja 
pidennettävä määräaikaa, jonka kuluessa 
kyseisiin sijoittajiin on otettava yhteyttä.

rahoituksenvälittäjien on ilmoitettava 
sijoittajille täydennyksen mahdollisuudesta 
ja tietyissä olosuhteissa otettava sijoittajiin 
yhteyttä samana päivänä kuin täydennys 
julkaistaan. Määräaika, jonka kuluessa 
sijoittajiin on otettava yhteyttä, sekä 
niiden sijoittajien laaja joukko, joihin on 
otettava yhteyttä, voivat aiheuttaa ongelmia 
rahoituksenvälittäjille. Jotta 
rahoituksenvälittäjille voidaan tarjota 
helpotuksia ja vapauttaa niiden resursseja 
samalla kun säilytetään korkeatasoinen 
sijoittajansuoja, olisi säädettävä 
oikeasuhteisemmasta järjestelmästä. 
Tällaisessa järjestelmässä olisi 
täsmennettävä, mihin sijoittajiin 
rahoituksenvälittäjien olisi otettava 
yhteyttä, kun täydennys julkaistaan, ja 
pidennettävä määräaikaa, jonka kuluessa 
kyseisiin sijoittajiin on otettava yhteyttä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska EU:n elpymisesite on 
rajoitettu elpymisvaiheeseen, kyseistä 
esitettä koskevan järjestelmän 
voimassaolon olisi päätyttävä 18 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä. EU:n elpymisesitteiden 
jatkuvuuden varmistamiseksi ennen 
järjestelmän voimassaolon päättymistä 
hyväksyttyihin esitteisiin olisi sovellettava 
voimassaolon jatkamista koskevaa 
säännöstä.

(11) Koska EU:n elpymisesite on 
rajoitettu elpymisvaiheeseen, kyseistä 
esitettä koskevan järjestelmän 
voimassaolon olisi päätyttävä 21 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä. EU:n elpymisesitteiden 
jatkuvuuden varmistamiseksi niihin EU:n 
elpymisesitteisiin, jotka on hyväksytty 
ennen järjestelmän voimassaolon 
päättymistä, olisi sovellettava 
voimassaolon jatkamista koskevaa 
säännöstä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Komission olisi annettava ennen 
21 päivää heinäkuuta 2022 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
tämän asetuksen soveltamisesta sekä 
tarvittaessa sen ohella säädösehdotus. 
Uudelleentarkasteluun olisi sisällytettävä 
arvio siitä, ovatko EU:n elpymisesitteitä 
koskevat tietovaatimukset asianmukaiset 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(12) Komission olisi annettava ennen 
21 päivää heinäkuuta 2022 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
tämän asetuksen soveltamisesta sekä 
tarvittaessa sen ohella säädösehdotus. 
Uudelleentarkasteluun olisi sisällytettävä 
arvio siitä, ovatko EU:n elpymisesitteitä 
koskevat tietovaatimukset asianmukaiset 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ja jos komissio pitää niitä 
asianmukaisina, sen olisi sisällytettävä 
säädösehdotukseensa muodoltaan pysyvä 
esite, joka vähentäisi EU:n 
elpymisesitteen kattamien listautumisen 
jälkeisten liikkeeseenlaskujen rasitteita. 
Kyseisessä arviossa olisi käsiteltävä sitä, 
saako EU:n elpymisesite aikaan 
asianmukaisen tasapainon hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen ja 
sijoittajansuojan välillä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
1 artikla – 4 kohta – k alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”k) [tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] alkaen [18 kuukautta 
tämän asetuksen soveltamispäivästä] asti 
muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, 
joita luottolaitokset laskevat liikkeeseen 
jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjottujen 
arvopapereiden yhteenlasketut vastikkeet 
kokonaisuudessaan unionissa 12 
kuukauden aikana ovat luottolaitosta kohti 
alle 150 000 000 euroa, edellyttäen, että 
kyseiset arvopaperit

”k) [tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] alkaen [21 kuukautta 
tämän asetuksen soveltamispäivästä] asti 
muut kuin osakesidonnaiset arvopaperit, 
joita luottolaitokset laskevat liikkeeseen 
jatkuvasti tai toistuvasti, kun tarjottujen 
arvopapereiden yhteenlasketut vastikkeet 
kokonaisuudessaan unionissa 12 
kuukauden aikana ovat luottolaitosta kohti 
alle 150 000 000 euroa, edellyttäen, että 
kyseiset arvopaperit

Tarkistus 10
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
7 artikla – 12 a kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) oltava laadittu tämän asetuksen 27 
artiklan mukaisesti;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
7 artikla – 12 a kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) johdanto, joka sisältää tämän 
artiklan 5 kohdassa määritellyn 
varoituksen;

i) johdanto, joka sisältää varoitukset 
ja esitteen hyväksymispäivän tämän 
artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
14 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) olennaiset tiedot osakkeista, 
liikkeeseenlaskun syistä ja sen 
vaikutuksesta liikkeeseenlaskijan yleiseen 
pääomarakenteeseen sekä tuottojen 
käytöstä.

b) olennaiset tiedot osakkeista, 
arvopapereihin liittyvistä oikeuksista, 
mukaan lukien mahdolliset kyseisten 
oikeuksien käyttämiseen liittyvät 
rajoitukset ja menettelyt, 
liikkeeseenlaskun syistä ja sen 
vaikutuksesta liikkeeseenlaskijan yleiseen 
pääomarakenteeseen, pääomarakennetta 
ja velkaantuneisuutta koskevasta 
ilmoituksesta, käyttöpääomaa koskevista 
tiedoista sekä tuottojen käytöstä.

Tarkistus 13
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
14 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n elpymisesitteen tiedot on laadittava 
ja esitettävä helposti analysoitavassa, 
ytimekkäässä ja ymmärrettävässä 
muodossa, jotta sijoittajat voivat tehdä 
perustellun sijoituspäätöksen. 
Toimivaltaisen viranomaisen on myös 
otettava huomioon, onko liikkeeseenlaskija 
julkistanut säännellyt tiedot soveltuvin osin 
direktiivin 2004/109/EY ja asetuksen (EU) 
N:o 596/2014 mukaisesti sekä soveltuvin 
osin tiedot, joita tarkoitetaan komission 
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/565.

EU:n elpymisesitteen tiedot on 
kirjoitettava helposti ymmärrettävällä, 
ytimekkäällä ja helppotajuisella kielellä ja 
esitettävä sijoittajille, erityisesti pk-
yrityksille ja säästäjille, selkeässä, helposti 
analysoitavassa, tiiviissä ja 
ymmärrettävässä muodossa, jotta nämä 
voivat tehdä perustellun sijoituspäätöksen. 
Toimivaltaisen viranomaisen on myös 
otettava huomioon, onko liikkeeseenlaskija 
julkistanut säännellyt tiedot soveltuvin osin 
direktiivin 2004/109/EY ja asetuksen (EU) 
N:o 596/2014 mukaisesti sekä soveltuvin 
osin tiedot, joita tarkoitetaan komission 
delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/565. 
Toimivaltainen viranomainen varmistaa, 
että EU:n elpymisesite on helposti 
sijoittajien saatavilla.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
14 a artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liikkeeseenlaskijat voivat päättää, missä 
järjestyksessä liitteessä V a tarkoitetut 
tiedot esitetään EU:n elpymisesitteessä.”

Liikkeeseenlaskijoiden olisi esitettävä 
vaadittavat tiedot EU:n elpymisesitteessä 
noudattaen sitä järjestystä, jossa liitteessä 
V a tarkoitetut tiedot esitetään.”

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

”2. Mikäli esite liittyy arvopapereiden 
tarjoamiseen yleisölle, sijoittajilla, jotka 
ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä 
arvopapereita ennen täydennyksen 
julkaisemista, on oltava oikeus perua 
sitoumuksensa kolmen työpäivän kuluessa 
täydennyksen julkaisemisesta edellyttäen, 
että 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä uusi 
seikka, olennainen virhe tai olennainen 
epätarkkuus ilmeni tai havaittiin ennen 
tarjousajan päättymistä tai arvopapereiden 
toimittamista, sen mukaan, kumpi näistä 
tapahtuu ensin. Liikkeeseenlaskija tai 
tarjoaja voi pidentää tätä määräaikaa. 
Perumisoikeuden päättymispäivä on 
ilmoitettava täydennyksessä.”

”2. Mikäli esite liittyy arvopapereiden 
tarjoamiseen yleisölle, sijoittajilla, jotka 
ovat jo päättäneet ostaa tai merkitä 
arvopapereita ennen täydennyksen 
julkaisemista, on oltava oikeus perua 
sitoumuksensa kahden työpäivän kuluessa 
täydennyksen julkaisemisesta edellyttäen, 
että 1 kohdassa tarkoitettu merkittävä uusi 
seikka, olennainen virhe tai olennainen 
epätarkkuus ilmeni tai havaittiin ennen 
tarjousajan päättymistä tai arvopapereiden 
toimittamista, sen mukaan, kumpi näistä 
tapahtuu ensin. Liikkeeseenlaskija tai 
tarjoaja voi pidentää tätä määräaikaa. 
Perumisoikeuden päättymispäivä on 
ilmoitettava täydennyksessä.”

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2017/1129
23 artikla – 7a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”7 a. Edellä 23 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
säädettyjen määräaikojen olisi päätyttävä 
21 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivästä.”

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
47 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 14 a artiklassa säädetyn järjestelmän 
voimassaolo päättyy [18 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 

Edellä 14 a artiklassa säädetyn järjestelmän 
voimassaolo päättyy [21 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
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soveltamispäivästä]. soveltamispäivästä].

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
47 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n elpymisesitteitä, jotka on laadittu 
14 a artiklan mukaisesti ja hyväksytty 
[tämän asetuksen soveltamispäivä] ja [18 
kuukautta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] välisenä aikana, 
säännellään edelleen kyseisen artiklan 
mukaisesti niiden voimassaolon 
päättymiseen saakka tai siihen asti, kun on 
kulunut kaksitoista kuukautta [18 
kuukautta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä], sen mukaan, kumpi 
tapahtuu ensin.”

EU:n elpymisesitteitä, jotka on laadittu 
14 a artiklan mukaisesti ja hyväksytty 
[tämän asetuksen soveltamispäivä] ja [21 
kuukautta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] välisenä aikana, 
säännellään edelleen kyseisen artiklan 
mukaisesti niiden voimassaolon 
päättymiseen saakka tai siihen asti, kun on 
kulunut kaksitoista kuukautta [21 
kuukautta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä], sen mukaan, kumpi 
tapahtuu ensin.”

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) analyysi siitä, saako EU:n 
kasvuesite aikaan asianmukaisen 
tasapainon sijoittajansuojan ja sen käyttöön 
oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä;

b) analyysi siitä, saako EU:n 
kasvuesite aikaan asianmukaisen 
tasapainon sijoittajansuojan, erityisesti 
vähittäissijoittajien, pk-yritysten ja 
startup-yritysten osalta, ja sen käyttöön 
oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
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48 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hyväksyttyjen EU:n 
elpymisesitteiden lukumäärä ja analyysi 
niiden määrän kehittymisestä;

c) hyväksyttyjen vakiomuotoisten 
esitteiden, EU:n kasvuesitteiden ja EU:n 
elpymisesitteiden lukumäärä sekä analyysi 
niiden määrän kehittymisestä;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) analyysi siitä, saako EU:n 
elpymisesite aikaan asianmukaisen 
tasapainon sijoittajansuojan ja sen käyttöön 
oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä;”.

e) analyysi siitä, saavatko EU:n 
kasvuesitteen vaikutukset aikaan 
asianmukaisen tasapainon sijoittajansuojan, 
erityisesti vähittäissijoittajien, pk-yritysten 
ja startup-yritysten sekä tietojen 
käytettävyyden osalta, ja sen käyttöön 
oikeutettujen henkilöiden hallinnollisten 
rasitteiden vähentämisen välillä;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) analyysi siitä, onko liitteissä 
asetettuja vaatimuksia tarpeen muuttaa;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)



PE658.733v03-00 14/18 AD\1217629FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

e b) perumisoikeuttaan käyttävien 
sijoittajien peruuttamien sijoitusten 
volyymi ja sen osuus sijoitusten 
kokonaisvolyymista jaoteltuna 
vakiomuotoisiin esitteisiin, EU:n 
kasvuesitteisiin ja EU:n elpymisesitteisiin; 
ja kyseisiin tietoihin perustuva arvio siitä, 
onko perumisoikeus kestoltaan ja 
luonteeltaan asianmukainen ja sellainen, 
ettei se heikennä pääoman 
hankintaprosessin tehokkuutta tai 
sijoittajansuojaa;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) tähän asetukseen liittyvän 
sijoittajien, tarjoajien tai 
rahoituksenvälittäjien ja kolmansien 
osapuolien sääntöjenvastaisen ja 
petollisen toiminnan tyypit ja 
suuntaukset;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Asetus (EU) 2017/1129
48 artikla – 2 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e d) riski-, kustannus- ja hyötyanalyysi 
siitä, voiko EU:n elpymisesitteestä tulla 
muodoltaan pysyvä esite.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
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Liite I
Asetus (EU) 2017/1129
Liite V a – I jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on yksilöidä osakkeita 
liikkeeseen laskeva yritys, mukaan lukien 
sen oikeushenkilötunnus (LEI), sen 
perustamisjäsenvaltio ja verkkosivusto, 
jolta sijoittajat voivat löytää tietoja yhtiön 
liiketoiminnasta, sen valmistamista 
tuotteista tai tarjoamista palveluista, sen 
pääasiallisista kilpailumarkkinoista, sen 
organisaatiorakenteesta ja tarvittaessa 
viittaamalla sisällytetyistä tiedoista.

Tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja 
yksilöidä osakkeita liikkeeseen laskeva 
yritys, mukaan lukien sen 
oikeushenkilötunnus (LEI), sen 
perustamisjäsenvaltio ja mahdollinen 
verkkosivusto, jolta sijoittajat voivat löytää 
tietoja yhtiön liiketoiminnasta ja tämän 
liitteen IV jakson neljännessä 
alakohdassa määritellystä 
vastuuvapauslausekkeesta, yhtiön 
valmistamista tuotteista tai tarjoamista 
palveluista, sen pääasiallisista 
kilpailumarkkinoista, sen 
organisaatiorakenteesta ja tarvittaessa 
viittaamalla sisällytetyistä tiedoista.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) 2017/1129
Liite V a – III jakso – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on kuvata olennaisimpia 
liikkeeseenlaskijaan ja osakkeisiin liittyviä 
riskejä.

Kuvaus olennaisista riskeistä, jotka 
liittyvät liikkeeseenlaskijaan ja jotka voivat 
vaikuttaa liikkeeseenlaskijan kykyyn 
täyttää arvopapereihin liittyvät 
velvollisuutensa; riskit, jaoteltuina 
rajoitettuun määrään luokkia, merkitään 
jaksoon, jonka otsikko on ”Riskitekijät”.

Kussakin luokassa on esitettävä ensin 
olennaisimmat riskit, jotka 
liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 
markkinalla ottamista hakeva henkilö on 
tekemässään arvioinnissa havainnut, 
kielteinen vaikutus liikkeeseenlaskijaan ja 
riskien toteutumisen todennäköisyys 
huomioon ottaen. Riskitekijät on 
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ilmoitettava rekisteröintiasiakirjassa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) 2017/1129
Liite V a – IX jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

X. Käyttöpääomaa koskeva lausunto X. Käyttöpääomaa koskevat tiedot 
sekä tiedot pääomarakenteesta ja 
velkaantuneisuudesta

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) 2017/1129
Liite V a – X jakso

Komission teksti Tarkistus

Tarkoituksena on antaa tietoa siitä, 
riittääkö käyttöpääoma liikkeeseenlaskijan 
nykyisiin tarpeisiin tai, ellei se riitä, miten 
liikkeeseenlaskija aikoo saada tarvittavan 
lisäkäyttöpääoman.

Tarkoituksena on antaa tietoa 
liikkeeseenlaskijan pääomarakenteesta ja 
velkaantuneisuudesta sekä tietoa siitä, 
riittääkö käyttöpääoma liikkeeseenlaskijan 
nykyisiin tarpeisiin. Jos pääomaa ei ole 
riittävästi, on annettava selkeä kuvaus 
siitä, miten liikkeeseenlaskija aikoo saada 
tarvittavan lisäkäyttöpääoman.
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