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ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakkeenomistajien 
äänioikeuksien käytöstä yhtiöissä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa ja 
joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sekä 
direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 46
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Äänioikeuksia sisältävien osakkeiden 
haltijoiden pitäisi voida käyttää näitä
oikeuksia, sillä ne otetaan huomioon 
osakkeiden hankintahinnassa. Lisäksi
osakkeenomistajan harjoittama 
asianmukainen valvonta on tehokkaan 
omistajaohjauksen ja -valvonnan edellytys, 
minkä vuoksi sitä olisi edistettävä ja 
kannustettava. Tämän vuoksi olisi tarpeen 
toteuttaa toimia, joilla lähennetään 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Olisi 
poistettava osakkeenomistajien 
äänioikeuksien käytölle asetettavat esteet, 
kuten osakkeiden jäädyttämisen asettaminen 

(3) Yhtiön omistajina sekä 
äänioikeudellisten että äänioikeudettomien
osakkeiden haltijoiden pitäisi voida käyttää 
kaikkia omistamaansa osakelajiin liittyviä
oikeuksia. Osakkeenomistajan harjoittama 
asianmukainen valvonta on tehokkaan 
omistajaohjauksen ja -valvonnan edellytys, 
minkä vuoksi sitä olisi edistettävä ja 
kannustettava. Tämän vuoksi olisi tarpeen 
toteuttaa toimia, joilla lähennetään 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Olisi 
poistettava osakkeenomistajien 
äänioikeuksien käytölle asetettavat esteet, 
kuten osakkeiden jäädyttämisen asettaminen 
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osakkeenomistajan äänioikeuksien käytön 
edellytykseksi. Tämä direktiivi ei kuitenkaan 
vaikuta voimassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, joka koskee 
yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemia 
osuuksia, eikä tällaisista yrityksistä 
hankittuja tai luovutettuja osuuksia.

osakkeenomistajan äänioikeuksien käytön 
edellytykseksi. Tämä direktiivi ei kuitenkaan 
vaikuta voimassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, joka koskee 
yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemia 
osuuksia, eikä tällaisista yrityksistä 
hankittuja tai luovutettuja osuuksia.

Or. en

Perustelu

Osakkeenomistajat kantavat vastuun sijoitustensa taloudellisesta riskistä. Siksi heidän on 
voitava käyttää kaikkia omistamaansa osakelajiin liittyviä oikeuksia. Direktiiviä tulisi 
soveltaa äänioikeuksia sisältävien osakkeiden ohella kaikkiin osaketyyppeihin, sillä se ei 
koske ainoastaan äänioikeuksia vaan myös muita oikeuksia, kuten oikeus lisätä asioita 
yhtiökokouksen asialistaan tai tehdä päätösehdotuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 47
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Äänioikeuksia sisältävien osakkeiden 
haltijoiden pitäisi voida käyttää näitä 
oikeuksia, sillä ne otetaan huomioon 
osakkeiden hankintahinnassa. Lisäksi 
osakkeenomistajan harjoittama 
asianmukainen valvonta on tehokkaan 
omistajaohjauksen ja -valvonnan edellytys, 
minkä vuoksi sitä olisi edistettävä ja 
kannustettava. Tämän vuoksi olisi tarpeen 
toteuttaa toimia, joilla lähennetään 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Olisi 
poistettava osakkeenomistajien 
äänioikeuksien käytölle asetettavat esteet, 
kuten osakkeiden jäädyttämisen asettaminen 
osakkeenomistajan äänioikeuksien käytön 
edellytykseksi. Tämä direktiivi ei kuitenkaan 
vaikuta voimassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, joka koskee 
yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemia 
osuuksia, eikä tällaisista yrityksistä 
hankittuja tai luovutettuja osuuksia.

(3) Yhtiön omistajina osakkeenomistajien 
olisi voitava käyttää kaikkia osakkeisiin 
liittyviä oikeuksia sekä valvoa kyseisten 
oikeuksien käyttöä silloin kun he ovat 
joutuneet siirtämään ne eteenpäin, oli kyse 
sitten rekisteröidystä välittäjästä tai 
valtakirjan haltijasta. Osakkeenomistajan
harjoittama asianmukainen valvonta on 
tehokkaan omistajaohjauksen ja -valvonnan 
edellytys, minkä vuoksi sitä olisi edistettävä 
ja kannustettava. Tämän vuoksi olisi tarpeen 
toteuttaa toimia, joilla lähennetään 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Olisi 
poistettava osakkeenomistajien 
äänioikeuksien käytölle asetettavat esteet, 
kuten osakkeiden jäädyttämisen asettaminen 
osakkeenomistajan äänioikeuksien käytön 
edellytykseksi. Tämä direktiivi ei kuitenkaan 
vaikuta voimassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, joka koskee 
yhteissijoitusyrityksen liikkeeseen laskemia 
osuuksia, eikä tällaisista yrityksistä 
hankittuja tai luovutettuja osuuksia. Siksi on 
myös olennaista säilyttää jäsenvaltioiden 
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oikeus säännellä oikeasuhteisesti 
oikeushenkilöiden harjoittamaa 
valtakirjojen keräämistä, rajoittaa 
valtakirjojen voimassaoloaikoja sekä 
kieltää niiden käyttö silloin, kun niitä ei ole 
allekirjoitettu ja kun niiden yhteyteen ei ole 
liitetty investoinnin taloudellisen riskin 
kantavan osakkeenomistajan antamia 
ohjeita.

Or. fr

Perustelu

Osakkeenomistajat kantavat vastuun sijoitustensa taloudellisesta riskistä. Siksi heidän on 
voitava käyttää kaikkia omistamiinsa osakkeisiin liittyviä oikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 48
JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

(5 a) Yhtiön vuosittainen yhtiökokous on 
johtokunnan tärkein tilaisuus vastata 
osakkeenomistajille yrityksen asioiden 
hoidon tehokkuudesta. Tämä olisi otettava 
huomioon kokouksen luonteessa ja 
järjestämisessä siten, että 
osakkeenomistajilla on mahdollisuus ottaa 
esiin yhtiön johtoon liittyviä kysymyksiä. 
Samaa mahdollisuutta ei pitäisi olla muissa 
yhtiön koolle kutsumissa yhtiökokouksissa, 
joissa yleensä edellytetään tarvittavaa 
osakkeenomistajien suostumusta tiettyyn 
liiketoimeen tai rahoitustoimeen liittyvissä 
kysymyksissä ja joissa ei todennäköisesti 
ole asianmukaista tarkastella laajemmin 
osakkeenomistajien huolen aiheita. 
Osakkeenomistajien vähemmistön tulisi 
voida kutsua koolle yhtiökokous, jos 
tällaisten huolen aiheiden arvellaan 
edellyttävän sitä vuosittaisten 
yhtiökokousten välisenä aikana.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään yritysten vuosittaisten yhtiökokousten ja muiden 
yhtiökokousten (ylimääräisten yhtiökokousten) välistä tärkeää eroa ja näiden kahden 
kokoustyypin eri tarkoituksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 49
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Osakkeenomistajien olisi 
asuinpaikastaan riippumatta pystyttävä 
tekemään riittäviin tietoihin perustuva 
äänestyspäätös ennen yhtiökokousta tai sen 
aikana. Kaikilla osakkeenomistajilla pitäisi 
olla riittävästi aikaa tutkia asiakirjoja, jotka 
aiotaan käsitellä yhtiökokouksessa, ja 
päättää osakkeisiinsa liittyvien 
äänioikeuksien käytöstä. Tämän vuoksi 
yhtiökokouksen ajankohta olisi ilmoitettava 
riittävän ajoissa ja osakkeenomistajille olisi 
annettava ajoissa täydelliset tiedot asioista, 
jotka aiotaan antaa yhtiökokouksen 
päätettäväksi. Osakkeenomistajilla pitäisi 
periaatteessa olla myös mahdollisuus lisätä 
asioita yhtiökokouksen asialistaan, tehdä 
päätösehdotuksia ja esittää kysymyksiä 
asialistan kohdista. Olisi käytettävä 
nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia 
asettaa tiedot välittömästi saataville; myös 
yhtiökokouksessa pidettyjen äänestysten 
tulokset olisi asetettava saataville 
ajanmukaisilla menetelmillä.

(6) Osakkeenomistajien olisi 
asuinpaikastaan riippumatta pystyttävä 
tekemään riittäviin tietoihin perustuva 
äänestyspäätös ennen yhtiökokousta tai sen 
aikana. Kaikilla osakkeenomistajilla pitäisi 
olla riittävästi aikaa tutkia asiakirjoja, jotka 
aiotaan käsitellä yhtiökokouksessa, ja 
päättää osakkeisiinsa liittyvien 
äänioikeuksien käytöstä. Tämän vuoksi 
yhtiökokouksen ajankohta olisi ilmoitettava 
riittävän ajoissa ja osakkeenomistajille olisi 
annettava ajoissa täydelliset tiedot asioista, 
jotka aiotaan antaa yhtiökokouksen 
päätettäväksi. Osakkeenomistajilla pitäisi 
periaatteessa olla myös mahdollisuus lisätä 
asioita yhtiökokouksen asialistaan, tehdä 
päätösehdotuksia ja esittää kysymyksiä 
asialistan kohdista. Tämän ei pitäisi 
vaikuttaa laitonta ja loukkaavaa aineistoa 
koskeviin sääntöihin ja yhtiön 
mahdollisuuteen kieltäytyä tällaisen 
aineiston levittämisestä. Kaikki 
oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät 
rajoitukset olisi otettava huomioon, kun 
yhtiöt vastaavat osakkeenomistajien 
kysymyksiin. Olisi käytettävä nykytekniikan 
tarjoamia mahdollisuuksia asettaa tiedot 
välittömästi saataville; myös 
yhtiökokouksessa pidettyjen äänestysten 
tulokset olisi asetettava saataville 
ajanmukaisilla menetelmillä.

Or. en
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Perustelu

Ei ole olemassa mitään syytä, miksi tämän direktiivin pitäisi vaikuttaa yrityksen 
mahdollisuuteen kieltäytyä laittoman tai loukkaavan aineiston levittämisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 50
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(6 a) Hyvä omistajaohjaus ja -valvonta 
edellyttää sujuvaa ja tehokasta valtakirjalla 
tapahtuvan äänestämisen prosessia. Siksi 
valtakirjalla äänestämistä haittaavat ja 
tarpeettomia kustannuksia aiheuttavat 
voimassa olevat rajoitukset ja esteet olisi 
poistettava. Hyvä omistajaohjaus ja -
valvonta edellyttää kuitenkin myös riittäviä 
suojalausekkeita valtakirjalla tapahtuvan 
äänestyksen mahdollisia väärinkäytöksiä 
vastaan. Valtakirjanhaltijan olisi sen 
vuoksi sitouduttava noudattamaan 
osakkeenomistajalta saamiaan mahdollisia 
ohjeita. Lisäksi mahdollisten 
väärinkäytösten vastaisiin toimiin voi 
sisältyä erityisesti jäsenvaltioiden 
hyväksymiä järjestelmiä, joilla säädellään 
sellaisten henkilöiden toimintaa, jotka 
aktiivisesti keräävät valtakirjoja tai jotka 
ovat keränneet enemmän kuin tietyn 
huomattavan määrän valtakirjoja.

Or. en

Perustelu

On suositeltavaa lisätäa johdanto-osan ylimääräinen kappale, jota puheenjohtajavaltio 
ehdotti viimeisimmässä kompromissiesityksessään. Väärinkäytösten estämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä toimia sellaisten henkilöiden toimien säätelemiseksi, 
jotka aktiivisesti keräävät valtakirjoja.

Tämän kompromissiehdotuksen viimeinen virke on kuitenkin melko epäselvä eikä se tuota 
lisäarvoa. Jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä asianmukaiset säännöt tai pakotteet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 51
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Osakkeenomistajien pitäisi voida käyttää 
helposti äänioikeuttaan olematta 
henkilökohtaisesti paikalla 
yhtiökokouksessa. Kokouksesta poissa 
olevien henkilöiden äänestämiselle ei pitäisi 
asettaa muita rajoituksia kuin mitä 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
tiedonsiirron turvallisuus edellyttävät. Etä-
äänestämistä tai valtakirjalla äänestämistä 
haittaavat ja tarpeettomia kustannuksia 
aiheuttavat voimassa olevat rajoitukset ja 
hallinnolliset esteet olisi poistettava.

(7) Osakkeenomistajien pitäisi voida käyttää 
helposti äänioikeuttaan olematta 
henkilökohtaisesti paikalla 
yhtiökokouksessa. Kokouksesta poissa 
olevien henkilöiden äänestämiselle ei pitäisi 
asettaa muita rajoituksia kuin mitä 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
tiedonsiirron turvallisuus edellyttävät. Etä-
äänestämistä tai valtakirjalla äänestämistä 
haittaavat ja tarpeettomia kustannuksia 
aiheuttavat voimassa olevat rajoitukset ja 
hallinnolliset esteet olisi poistettava. 
Valtakirjanhaltija on velvollinen 
noudattamaan saamiaan ohjeita, mutta 
annettuja ääniä tai yrityksen tekemiä 
päätöksiä ei pidä mitätöidä tämän 
direktiivin nojalla, jos valtakirjanhaltija 
äänestää vastoin saamiaan ohjeita. Tällä 
direktiivillä ei pidä myöskään rajoittaa 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä tai 
sopimuksellisia järjestelyjä, jos 
valtakirjanhaltijalle tai välittäjälle 
annetaan harkintavalta päättää, miten hän 
äänestää yhtiökokouksessa.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin säännösten ei pidä vaikuttaa siten, että kiistetään yritysten 
yhtiökokouksissaan tekemät päätökset, jos valtakirjanhaltija on äänestänyt vastoin saamiaan 
ohjeita. Jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetään jatkossakin tällaisten toimien 
oikeudellisista seuraamuksista. Järjestelyt, joissa osakkeenomistaja tai asiakas tai välittäjä 
sallii valtakirjanhaltijan tai välittäjän äänestää oman harkintansa mukaan, olisi edelleen 
sallittava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis ja Sharon Bowles

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Osakkeenomistajien pitäisi voida käyttää 
helposti äänioikeuttaan olematta 
henkilökohtaisesti paikalla 
yhtiökokouksessa. Kokouksesta poissa 
olevien henkilöiden äänestämiselle ei pitäisi 
asettaa muita rajoituksia kuin mitä 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
tiedonsiirron turvallisuus edellyttävät. Etä-
äänestämistä tai valtakirjalla äänestämistä 
haittaavat ja tarpeettomia kustannuksia 
aiheuttavat voimassa olevat rajoitukset ja 
hallinnolliset esteet olisi poistettava.

(7) Osakkeenomistajien pitäisi voida käyttää 
helposti äänioikeuttaan olematta 
henkilökohtaisesti paikalla 
yhtiökokouksessa. Kokouksesta poissa 
olevien henkilöiden äänestämiselle ei pitäisi 
asettaa muita rajoituksia kuin mitä 
henkilöllisyyden todentaminen ja 
tiedonsiirron turvallisuus edellyttävät. 
Postiäänestystä tai sähköisten välineiden 
avulla tapahtuvaa tai valtakirjalla 
äänestämistä haittaavat ja tarpeettomia 
kustannuksia aiheuttavat voimassa olevat 
rajoitukset ja hallinnolliset esteet olisi 
poistettava.

Or. en

Perustelu

Käsite ’etä-äänestäminen’ ei esiinny direktiivissä, joten sen tilalla on mainittava konkreettiset 
mahdollisuudet äänestää tulematta henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 53
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Äänestystulokset olisi vahvistettava 
sellaisten menetelmien kautta, jotka 
heijastavat mahdollisimman tarkoin 
kaikkia osakkeenomistajien ilmaisemia 
äänestysaikeita, ja niistä olisi tiedotettava 
avoimesti yhtiökokouksen jälkeen ainakin 
yhtiön verkkosivustolla. Näiden toimien ei 
pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden lakeihin, 
joiden mukaan yhtiöillä on mahdollisuus 
järjestää yhtiökokouksissa 
kädennostoäänestyksiä.

Or. en
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Perustelu

Ensimmäinen virke on neuvoston väliaikaisen tekstin mukainen. Jälkimmäisellä virkkeellä 
pyritään varmistamaan, että yhtiöillä on yhä mahdollisuus järjestää kädennostoäänestyksiä 
yhtiökokouksissaan. Se ei käy ilmi komission ehdotuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis ja Sharon Bowles

Tarkistus 54
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Valtakirjanhaltija on velvollinen 
noudattamaan saamiaan ohjeita, mutta 
annettuja ääniä tai yrityksen tekemiä 
päätöksiä ei pidä mitätöidä tämän 
direktiivin nojalla, jos valtakirjanhaltija 
äänestää vastoin saamiaan ohjeita. Tällä 
direktiivillä ei pidä myöskään rajoittaa 
kansallista lainsäädäntöä tai 
sopimuksellisia järjestelyjä, jos 
valtakirjanhaltijalle tai välittäjälle 
annetaan harkintavalta päättää, miten hän 
äänestää yhtiökokouksessa.

Or. en

Perustelu

Jos valtakirjanhaltija äänestää vastoin saamiaan ohjeita, on osakkeenomistajan asia ryhtyä 
oikeustoimiin (oikeusvarmuuden vuoksi), mutta äänestyksen tulosta ei pitäisi katsoa 
pätemättömäksi.

Osakkeenomistaja saattaa antaa valtakirjanhaltijan tai välittäjän päättää äänestää 
esimerkiksi kokouksessa annettujen lausuntojen perusteella. Olisi tehtävä selväksi, että tällä 
direktiivillä ei estetä tätä mahdollisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 55
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Valtakirjanhaltijoilla on oltava 
käytössään samat oikeudet kuin heidät 
nimenneillä osakkeenomistajilla. 
Valtakirjan antaminen tarkoittaa sitä, että 
valtakirjan haltijalla on lupa toimia 
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osakkeenomistajan nimissä. 
Osakkeenomistajan on annettava 
valtakirjan yhteydessä täsmällisiä 
äänestysohjeita. Valtakirjanhaltijoiden on 
aina toimittava annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Osakkeenomistajien demokraattisen vallankäytön kannalta on tärkeää, että ohjeittensa kautta 
osakkeenomistaja on aktiivinen osapuoli antaessaan valtakirjan edustajalleen ja että edustaja 
noudattaa taloudellisen riskin kokonaan kantavalta osakkeenomistajalta saamiaan ohjeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 56
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Hyvä omistajaohjaus edellyttää 
sujuvaa ja tehokasta menettelyä 
valtakirjalla äänestettäessä. Valtakirjalla 
äänestämistä haittaavat ja tarpeettomia 
kustannuksia aiheuttavat nykyiset 
rajoitukset olisi poistettava. Hyvä 
omistajaohjaus edellyttää kuitenkin myös 
riittäviä takeita valtakirjalla annettujen 
äänten mahdollista väärinkäyttöä vastaan. 
Valtakirjanhaltijaa olisi sen vuoksi 
velvoitettava noudattamaan kaikkia 
osakkeenomistajalta saamiaan ohjeita ja 
jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että valtakirjanhaltija 
toimii ainoastaan osakkeenomistajan edun 
mukaisesti, riippumatta siitä, mikä on 
eturistiriidan aiheuttaja. Lisäksi 
mahdollisen väärinkäytön vastaiset toimet 
voivat käsittää erityisesti järjestelyjä, joita 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
säännelläkseen sellaisten henkilöiden 
toimintaa, jotka keräävät aktiivisesti 
valtakirjoja tai jotka ovat tosiasiallisesti 
keränneet enemmän kuin tietyn 
merkittävän määrän valtakirjoja. Tämä 
direktiivi ei vaikuta sääntöihin tai 
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seuraamuksiin, joita jäsenvaltiot voivat 
asettaa tällaisille henkilöille.

Or. fr

Perustelu

Neuvoston tekstin mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 57
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a). Hyvä omistajaohjaus ja -valvonta 
edellyttää sujuvaa ja tehokasta valtakirjalla 
tapahtuvan äänestämisen prosessia. Siksi 
valtakirjalla äänestämistä haittaavat ja 
tarpeettomia kustannuksia aiheuttavat 
voimassa olevat rajoitukset ja esteet olisi 
poistettava. Hyvä omistajaohjaus ja -
valvonta edellyttää kuitenkin myös riittäviä 
suojalausekkeita valtakirjalla tapahtuvan 
äänestyksen mahdollisia väärinkäytöksiä 
vastaan. Valtakirjanhaltijan olisi joka 
tapauksessa sitouduttava noudattamaan 
osakkeenomistajalta saamiaan mahdollisia
ohjeita. Lisäksi mahdollisten 
väärinkäytösten vastaisiin toimiin voi 
sisältyä erityisesti jäsenvaltioiden 
hyväksymiä järjestelmiä, joilla säädellään 
sellaisten henkilöiden toimintaa, jotka 
aktiivisesti keräävät valtakirjoja tai jotka 
ovat keränneet enemmän kuin tietyn 
huomattavan määrän valtakirjoja. 
Valtakirjanhaltijalla olisi oltava käytössään 
oikeudet, jotka hänet nimenneellä 
osakkeenomistajalla olisi. 
Valtakirjanhaltijan nimeäminen merkitsee, 
että hänellä on valtuudet toimia 
osakkeenomistajan nimissä. 
Osakkeenomistaja voi, mutta hänen ei ole 
pakko, antaa nimityksen yhteydessä 
erityisiä (äänestys-)ohjeita.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 58
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tässä direktiivissä säädetään 
vaatimuksista, jotka liittyvät äänioikeuksien
käyttöön niiden liikkeeseenlaskijoiden
yhtiökokouksissa, joiden sääntömääräinen 
kotipaikka on jäsenvaltiossa ja joiden 
osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla.

1. Tässä direktiivissä säädetään 
vaatimuksista, jotka liittyvät 
osakkeenomistajien oikeuksien käyttöön 
niiden yhtiöiden yhtiökokouksissa, jotka 
ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon ja joiden 
osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla jäsenvaltiossa.

Tätä direktiiviä ei sovelleta osuuskuntiin.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei käsitellä pelkästään osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia, vaan tiettyjä 
osakkeenomistajien yhtiökokouksiin liittyviä oikeuksia, esimerkiksi oikeutta lisätä asioita 
esityslistalle.

Käsitteellä ’sääntömääräinen kotipaikka’ on tekninen merkitys Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa sekä Irlannissa mutta ei välttämättä muissa jäsenvaltioissa, minkä takia se 
tulisi korvata sijoittautumisjäsenvaltiolla.

Olisi myös tarkennettava sitä, että säännellyt markkinat, joilla osakkeet on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi, sijaitsevat jonkin EU:n jäsenvaltion alueella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 59
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
direktiivin soveltamisesta 
liikkeeseenlaskijat, jotka ovat

2. Jäsenvaltioiden on vapautettava tämän 
direktiivin soveltamisesta 
liikkeeseenlaskijat, jotka ovat

Or. en

Perustelu

On sovittu, että yhteissijoitusyritykset pitäisi jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
joten sitä ei pitäisi jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi. Riskien hajauttamisen periaate ja se, 
että yhteissijoitusyrityksissä ei ole sijoitusvälineinä pyrkimystä valvontaan, erottaa ne muista 
ja on perusteena niiden jättämisellä ulkopuolelle. Perustelua sovelletaan soveltuvin osin 
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muihin kuin yhteissijoitusyrityksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 60
2 ARTIKLAN C ALAKOHTA

c) ‘’osakkeenomistajalla’ yksityis- tai 
julkisoikeuden soveltamisalaan kuuluvaa
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on hallussaan

c) 'osakkeenomistajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka 
sovellettavan lainsäädännön nojalla on 
oikeutettu käyttämään yhtiöön nähden 
itsenäisesti kaikkia osakkeisiin liittyviä 
oikeuksia;

i) liikkeeseenlaskijan osakkeita omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa;
ii) liikkeeseenlaskijan osakkeita omissa 
nimissään, mutta toisen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön lukuun;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että vain sellainen henkilö katsotaan 
osakkeenomistajaksi, jolla on hallussaan kaikki oikeudet. Näin ollen sekä "laillinen 
osakkeenomistaja", "taloudellinen osakkeenomistaja" että "perimmäinen sijoittaja" jäävät 
määritelmän ulkopuolelle, mutta ne mainitaan myöhemmin 13 artiklassa. Jos ne 
sisällytettäisiin näihin määritelmiin, syntyisi päällekkäisiä kategorioita, jolloin useampi kuin 
yksi henkilö voisi vaatia pääsyä yhtiökokoukseen jne.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis ja Sharon Bowles

Tarkistus 61
2 ARTIKLAN C ALAKOHTA

c) ‘’osakkeenomistajalla’ yksityis- tai 
julkisoikeuden soveltamisalaan kuuluvaa 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolla on hallussaan

(c) 'osakkeenomistajalla' sovellettavassa 
lainsäädännössä osakkeenomistajaksi 
tunnustettua luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä;

i) liikkeeseenlaskijan osakkeita omissa 
nimissään ja omaan lukuunsa;
ii) liikkeeseenlaskijan osakkeita omissa 
nimissään, mutta toisen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön lukuun;
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Or. en

Perustelu

Osakkeenomistaja määritellään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Ehdotettu muutos antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuuden säilyttää omat osakkeenomistajuusjärjestelmänsä, eikä se
aseta mitään uusia vaatimuksia, jotka saattaisivat vaikuttaa osakkeenomistajaa koskeviin 
kansallisiin määritelmiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 62
2 ARTIKLAN E ALAKOHTA

e) ’valtakirjalla’ osakkeenomistajan antamaa 
valtuutusta luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, joka voi yhtiökokouksessa 
käyttää kyseisen osakkeenomistajan kaikkia 
oikeuksia tai osaa niistä tämän nimissä ja 
tämän lukuun;

(e) ’valtakirjalla’ osakkeenomistajan 
antamaa valtuutusta luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle, joka voi 
yhtiökokouksessa käyttää kyseisen 
osakkeenomistajan kaikkia oikeuksia 
osakkeenomistajan nimissä;

Or. en

Perustelu

Muutetussa 13 artiklan 5 kohdassa velvoitetaan lailliset osakkeenomistajat myöntämään 
asiakkaalle pyynnöstä valtakirja. Tässä tapauksessa asiakas käyttäisi valtakirjalla saamiaan 
oikeuksia laillisen osakkeenomistajan nimissä mutta omaan lukuunsa. Jotta tämä olisi 
mahdollista, kohta “ja tämän lukuun” tulisi poistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 63
2 ARTIKLAN E ALAKOHTA

e) ’valtakirjalla’ osakkeenomistajan antamaa 
valtuutusta luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, joka voi yhtiökokouksessa
käyttää kyseisen osakkeenomistajan kaikkia 
oikeuksia tai osaa niistä tämän nimissä ja 
tämän lukuun;

e) 'valtakirjalla' osakkeenomistajan antamaa 
valtuutusta luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, joka voi yhtiökokouksissa
käyttää kyseisen osakkeenomistajan kaikkia 
oikeuksia tai osaa niistä tämän nimissä;

Or. fr
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Perustelu

Muutetussa 13 artiklan 5 kohdassa velvoitetaan lailliset osakkeenomistajat myöntämään 
asiakkaalle pyynnöstä valtakirja. Tässä tapauksessa asiakas ei käyttäisi valtakirjalla 
saamiaan oikeuksia laillisen osakkeenomistajan nimissä vaan omaan lukuunsa. Jotta tämä 
olisi mahdollista, kohta “ja tämän lukuun” tulisi poistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 64
3 ARTIKLA

Jäsenvaltiot voivat asettaa 
liikkeeseenlaskijoille, joiden 
sääntömääräinen kotipaikka on niiden 
alueella, tiukempia vaatimuksia kuin mitä 
tässä direktiivissä säädetään.

Jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia tai 
täydentäviä vaatimuksia kuin mitä tässä 
direktiivissä säädetään helpottaakseen 
osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotus perustuu siihen, että alan yhdenmukaistamisessa saavutetaan 
vähimmäistaso, ja direktiivillä pyritään helpottamaan osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä. 
Asettamalla tiukempia ja täydentäviä kansallisia vaatimuksia sekä yhtiöille että muille 
luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille (kuten arvopaperivälittäjille), jotka käyttävät 
osakkeenomistajien oikeuksia rajatylittävissä tapauksissa, voidaan edistää mainittua 
tavoitetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 65
3 ARTIKLA

Jäsenvaltiot voivat asettaa 
liikkeeseenlaskijoille, joiden 
sääntömääräinen kotipaikka on niiden 
alueella, tiukempia vaatimuksia kuin mitä 
tässä direktiivissä säädetään.

Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita 
asettamasta täydentäviä vaatimuksia 
yhtiöille tai ryhtymästä muihin lisätoimiin 
helpottaakseen tässä direktiivissä 
tarkoitettuja osakkeenomistajien 
oikeuksien käyttöä.

Or. en

Perustelu

Kyseisellä 3 artiklalla on tarkoitus selventää, että direktiivillä pyritään yhdenmukaistamisen 
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vähimmäistasoon. Se tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat mennä direktiivin säännöksiä 
pidemmälle säätäessään lakeja, joilla helpotetaan osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 66
3 ARTIKLA

Jäsenvaltiot voivat asettaa 
liikkeeseenlaskijoille, joiden 
sääntömääräinen kotipaikka on niiden 
alueella, tiukempia vaatimuksia kuin mitä 
tässä direktiivissä säädetään.

Jäsenvaltiot voivat asettaa yhtiöille sekä 
kaikille osakkeenomistajien lukuun 
toimiville luonnollisille ja oikeushenkilöille 
tiukempia vaatimuksia kuin mitä tässä 
direktiivissä säädetään. Edellä mainittuja 
vaatimuksia sovelletaan myös kaikkiin 
ulkomaisiin yhteisöihin, jotka toimivat 
sijoittautumisvapauden tai palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä on annettava jäsenvaltioille valtuudet asettaa osakkeenomistajien puolesta 
toimiville yhtiöille ja henkiköille tiukempia velvoitteita. On suorastaan välttämätöntä antaa 
jäsenvaltioille erityisesti valtuudet asettaa erityisiä äänestysohjeiden jäljitettävyyttä ja 
avoimuutta koskevia velvoitteita. Lisäksi on tarpeen antaa jäsenvaltioille valtuudet asettaa 
tiukempia vaatimuksia ulkomaisille yhteisöille, jotka toimivat jäsenvaltiossa 
sijoittautumisvapauden tai palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hans-Peter Mayer

Tarkistus 67
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rekisteröityjen osakkeiden yhteydessä 
osakkeita hallussa pitäviltä tallettavilta 
laitoksilta vaaditaan yhtiön 
osakasluetteloon merkityn perimmäisen 
taloudellisen omistajan nimi, syntymäaika, 
osoite ja tämän omistamien osakkeiden 
lukumäärä, mikäli perimmäinen 
taloudellinen omistaja ei nimenomaisesti 
ilmoita toisin. Jos perimmäistä taloudellista 
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omistajaa ei ole merkitty osakasluetteloon, 
perimmäisen taloudellisen omistajan 
osakkeita hallussaan pitävä tallettava laitos 
on merkittävä hänen sijastaan 
osakasluetteloon.

Or. en

Perustelu

Paras tapa lisätä osakkeenomistajien oikeuksia on luoda suora tiedonkulkuyhteys yhtiön ja 
osakkeenomistajan välille. Rekisteröityjen osakkeiden tapauksessa tämä voidaan tehdä 
helposti, jos yhtiö tuntee osakkeenomistajansa. Sen vuoksi olisi säädettävä oikeudellisesta 
periaatteesta, jonka mukaan perimmäinen omistaja (eikä välittäjä) merkitään yhtiön 
osakasluetteloon.

Tällaiset tietojen antamista koskevat vaatimukset ovat jo vakiokäytäntönä useissa 
jäsenvaltioissa, ja ne ovat kustannustehokkain tapa varmistaa suora yhteys 
osakkeenomistajien ja yhtiön välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 68
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 
4 kohdan soveltamista liikkeeseenlaskijan 
on lähetettävä ensimmäinen kutsu 
yhtiökokoukseen viimeistään 30 päivää 
ennen kokousta.

1. Vuosittaista yhtiökokousta koskevan 
ensimmäisen kutsun lähettämispäivän ja 
yhtiökokouksen järjestämispäivän välillä 
on oltava vähintään 20 kalenteripäivää.

Kun on kyse muusta yhtiökokouksesta, 
kyseisten päivien lukumäärä ei saa alittaa 
määrää, joka on vahvistettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/25/EY 9 artiklan 4 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanevassa 
kansallisessa lainsäädännössä.
Rajoittamatta muita toimivaltaisen 
jäsenvaltion asettamia ilmoittamista tai 
julkaisemista koskevia vaatimuksia yhtiön 
on lähetettävä kutsu siten, että se on 
saatavilla nopeasti ja syrjimättömästi, ja 
asetettava se saataville direktiivin 
2004/109/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun virallisesti nimettyyn 
säänneltyjen tietojen keskitettyä 
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säilyttämistä varten perustettuun 
järjestelmään.

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä, että riittää, kun yhtiöt julkaisevat ilmoituksen laittamalla 
osakkeenomistajille ilmoituksen verkkosivuilleen. Näin voidaan vähentää yhtiöiden 
hallinnollista taakkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 69
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 
4 kohdan soveltamista liikkeeseenlaskijan 
on lähetettävä ensimmäinen kutsu 
yhtiökokoukseen viimeistään 30 päivää 
ennen kokousta.

1. Yhtiöiden on

a) toimitettava Internet-sivustolleen; ja
b) asetettava saataville Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/109/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun virallisesti nimettyyn 
järjestelmään; ja/tai
c) lähetettävä osakasluetteloonsa 
rekisteröidylle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle
kutsu yhtiökokoukseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muiden 
jäsenvaltiossa säädettyjen ilmoitus- tai 
julkistamisvelvoitteiden soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Tämä sanamuoto mahdollistaa sellaisten ehtojen asettamisen, jotka helpottavat tietojen 
toimittamista osakkeenomistajille mutta joilla vältetään vaatimasta kutsun lähettämistä 
arvopaperikeskukseen (CSD). Velvoite lähettää yhtiökokouksesta järjestelmällisesti tietoja 
arvopaperikeskuksille toimisi arvopaperikeskuksille lisäkannustimena käyttää 
infrastruktuuriin liittyvää asemaansa yhtiökokousten järjestämiseen liittyvien kaupallisten 
palvelujen kehittämiseen ja ryhtyä kilpailemaan käyttäjiensä kanssa. Tällainen tilanne olisi 
vaarallinen nykytilanteessa, kun ei ole kaupankäynnin jälkeisiä vaiheita koskevaa direktiiviä, 
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jolla varmistettaisiin asianmukaiset kilpailuehdot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 70
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 
4 kohdan soveltamista liikkeeseenlaskijan
on lähetettävä ensimmäinen kutsu 
yhtiökokoukseen viimeistään 30 päivää 
ennen kokousta.

1. Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 
4 kohdan soveltamista yhtiön on julkaistava
mahdollisesti ensimmäinen kutsu 
vuosittaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 
30 päivää ennen kokousta.

Yhtiö julkaisee viimeistään 
15 kalenteripäivää ennen kokousta kutsut, 
joilla kutsutaan koolle yhtiökokoukset, 
muut vuosittaiset kokoukset tai direktiivin 
2004/25/EY 9 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut kokoukset.

Or. en

Perustelu

a) The wording “sent out” and comments on this topic earlier in the text suggest that 
information concerning the notice convening a general shareholder meeting is to be pushed 
directly to shareholders. The notice can in practice only be sent to registered shareholders. 
Listed companies publish the meeting notice in a journal of legal notices or specialised 
newspapers. In addition the use of electronic means can significantly reduce costs involved 
with disseminating general meeting related information and preference should be given to 
systems where information is pulled from the website rather than pushed to the shareholder. 
Nevertheless, companies should still have the possibility to address shareholders directly, if 
they choose so.
b) Article 5 does not provide for a shorter notice period for general meetings dealing with 
specific issues. It is made clear in the text that such a provision does not affect the general 
meeting convened for the purpose of obtaining the prior authorisation to the board in the case 
of a take-over (Article 9 (4) of Directive 2004/25/EC). However we should not exclude the 
possibility of general meetings with an urgent matter outside the scope of a take-over.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 71
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 1. Yhtiön on julkaistava ensimmäinen kutsu 



AM\631042FI.doc 19/76 PE 378.495v04-00

FI

neuvoston direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 
4 kohdan soveltamista liikkeeseenlaskijan 
on lähetettävä ensimmäinen kutsu 
yhtiökokoukseen viimeistään 30 päivää 
ennen kokousta.

yhtiökokoukseen viimeistään 30 päivää 
ennen kokousta. Jos jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaan ennen kutsua on 
julkaistava ilmoitus yhtiökokouksen 
pitämisestä, edellä mainittua määräaikaa 
sovelletaan tähän ilmoitukseen.

Or. en

Perustelu

It is satisfactory to have a uniform notice period applying to both ordinary and extraordinary 
general meeting and to the same in calendar days.

However, the period of thirty calendar days is obviously excessive if it has to apply only to the 
notice convening the meeting. Indeed, French law imposes on issuers the obligation to 
publish first a notice announcing the meeting, and then a notice convening the meeting. As a 
consequence, it is necessary to set forth that where Member States provide for a notice 
announcing the general meeting, the notice period of 30 calendar days apply to this notice 
and not to the notice convening the general meeting.

In addition, the notice should not be sent to shareholders (which would suppose that all 
shares are in registered form) but must simply be published.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 72
5 ARTIKLAN 1 KOHTA ja 1 A KOHTA (uusi)

1. Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 
4 kohdan soveltamista liikkeeseenlaskijan 
on lähetettävä ensimmäinen kutsu 
yhtiökokoukseen viimeistään 30 päivää 
ennen kokousta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhtiö esittää yhtiökokouskutsun jollakin 
1 a kohdassa säädetyistä tavoista 
viimeistään 21 päivää ennen kokouspäivää, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 4 kohdan 
ja 11 artiklan 4 kohdan soveltamista.
Jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa edellä 
mainittua vähimmäisaikaa yhtiökokouksen 
toiseen kokouskutsuun, joka esitetään siksi, 
että ensimmäisessä kokouksessa ei 
saavutettu päätösvaltaisuutta, edellyttäen 
että tätä artiklaa noudatettiin ensimmäisen 
kokouskutsun osalta ja että asialistalle ei 
ole lisätty uusia asioita.
1 a. Yhtiötä on vaadittava esittämään 
1 kohdassa tarkoitettu kokouskutsu niin, 
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että se on nopeasti ja ketään syrjimättä 
saatavilla, ja asettamaan tiedot saataville 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/109/EY 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun virallisesti 
nimettyyn järjestelmään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita 
toimivaltaisen jäsenvaltion asettamia 
koollekutsumista tai julkaisemista koskevia 
vaatimuksia. Jäsenvaltion on vaadittava, 
että yhtiö käyttää tiedotusvälinettä, jonka 
voidaan kohtuudella olettaa levittävän 
tiedot tehokkaasti yleisölle koko yhteisössä. 
Jäsenvaltio ei saa velvoittaa käyttämään 
ainoastaan sellaisia tiedotusvälineitä, 
joiden ylläpitäjät ovat sijoittautuneet sen 
alueelle.
Jäsenvaltion ei tarvitse soveltaa edellistä 
alakohtaa yhtiöihin, jotka voivat tunnistaa 
osakkeenomistajiensa nimet ja osoitteet 
ajan tasalla olevasta osakasluettelosta, 
edellyttäen että yhtiöllä on velvollisuus 
lähettää kokouskutsu kaikille luetteloon 
merkityille osakkeenomistajilleen. 
Yhtiö ei saa kummassakaan tapauksessa 
periä maksua kokouskutsun esittämisestä 
säädetyllä tavalla.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään uudelleen puheenjohtajavaltio Itävallan ehdottama 
kompromissiteksti. Tekstillä varmistetaan koollekutsumisen eri tapojen tehokkuus ilman että 
niitä kuitenkaan yhdenmukaistetaan enemmän kuin on tarpeen. Tekstillä myös 
mahdollistetaan kevyempien muodollisuuksien noudattaminen tapauksissa, joissa yhtiökokous 
on kutsuttava koolle uudelleen, koska ensimmäisellä kerralla ei saavutettu päätösvaltaisuutta. 
Jos asialista on muuttumaton, ei ole tarpeen noudattaa samoja määräaikoja uudelleen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 73
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Rajoittamatta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 

1. Vuosittaista yhtiökokousta koskevan 
ensimmäisen kutsun lähettämispäivän ja 
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4 kohdan soveltamista liikkeeseenlaskijan 
on lähetettävä ensimmäinen kutsu 
yhtiökokoukseen viimeistään 30 päivää 
ennen kokousta.

yhtiökokouksen järjestämispäivän välillä 
on oltava vähintään 20 kalenteripäivää.

Kun on kyse muusta yhtiökokouksesta, 
kyseisten päivien lukumäärä ei saa alittaa 
määrää, joka on vahvistettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/25/EY 9 artiklan 4 kohdan ja 
11 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanevassa 
kansallisessa lainsäädännössä.
Rajoittamatta muita jäsenvaltion 
ilmoittamiselle tai julkaisemiselle asetettuja 
vaatimuksia yhtiön on lähetettävä kutsu 
osakasluetteloon merkityille 
osakkeenomistajille tai sille välittäjälle, 
joka on ottanut yhtiön puolesta hoitaakseen 
tehtävän lähettää kutsu 
osakkeenomistajalle. Jäsenvaltiot voivat 
myös säätää, että voimassaolevien 
kansallisten ilmoittamista koskevien 
vaatimusten noudattamisen lisäksi yhtiö voi 
myös lähettää kutsun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/109/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun virallisesti nimettyyn 
järjestelmään säänneltyjen tietojen 
keskitettyä säilyttämistä varten. 
1a. Jäsenvaltioiden ei tarvitse noudattaa 
edellä tarkoitettua vähimmäisaikaa, kun 
kyseessä on toinen tai sitä seuraava 
yhtiökokouskutsu, joka on lähetetty siksi, 
että ensimmäisessä yhtiökokouksessa ei ole 
saavutettu päätösvaltaisuutta edellyttäen, 
että ensimmäisen kutsun yhteydessä on 
noudatettu tämän artiklan säännöksiä eikä 
asialistalle ole otettu uusia kohtia. 

Or. en

Perustelu

Olisi säädettävä tehostetusta pyrkimyksestä päätösvaltaisuuteen. Yhtiökokouksen voi kutsua 
koolle toistuvasti, jos tarkoituksena on savuttaa päätösvaltaisuuteen vaadittava määrä 
osakkeenomistajia. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 74
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Rajoittamatta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY 
9 artiklan 4 kohdan soveltamista 
yhtiökokouksen koollekutsumisen 
määräajan on oltava vähintään 21 päivää 
laskematta mukaan ensimmäisen kutsun 
päivämäärää ja yhtiökokouksen 
päivämäärää. Erityisissä tai 
poikkeuksellisissa oloissa 
osakkeenomistajat voidaan kuitenkin 
kutsua yhtiökokoukseen lyhyemmällä 
varoitusajalla.

Or. fr

Perustelu

Sääntömääräisen ja ylimääräisen yhtiökokouksen välistä eroa ei voida selittää kiireellä tai 
määräaikojen pituudella, vaan enemmistön tyypin mukaan: yksinkertainen vai 
määräenemmistö. Mahdollisuus kutsua osakkeenomistajat koolle "lyhyellä varoitusajalla" 
poikkeustilanteessa perustuu yritysvaltauksia koskevan direktiivin antamaan esimerkkiin.

Uudessa muotoilussa määritetään, että kutsun lähettämispäivää ja yhtiökokouksen päivää ei 
oteta mukaan määräajan laskemiseen, jotta vältetään määräajan tulkitseminen eri tavalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 75
5 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Kun on kyse erityisoloissa pidetystä 
yhtiökokouksesta, koollekutsumisen 
määräaika ei saa olla lyhyempi kuin 
määräaika, joka on vahvistettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/25/EY 9 artiklan 4 kohtaa ja 
11 artiklan 4 kohtaa koskevissa 
kansallisissa täytäntöönpanotoimissa.

Or. fr
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Perustelu

Tällä tarkistuksella mahdollistetaan yhtiökokouksen nopea koolle kutsuminen, kun olosuhteet 
ovat poikkeukselliset, riippumatta siitä, onko kyse ylimääräisestä vai sääntömääräisestä 
yhtiökokouksesta. Ylimääräisten ja sääntömääräisten kokousten määritelmät eroavat sitä 
paitsi eri jäsenvaltioissa ja siksi on parempi olla määrittämättä kokousta sen tarkemmin, sillä 
ainoastaan kokouksen tarkoitus pyhittää sen kiireellisyyden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 76
5 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa mainitussa kutsussa on 
oltava vähintään seuraavat tiedot:

2. Edellä 1 kohdassa mainitussa kutsussa on 
oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tarkat tiedot kokouspaikasta ja -ajasta
sekä luonnos asialistaksi;

a) tarkat tiedot kokouspaikasta, 
päivämäärästä ja kellonajasta sekä luonnos 
asialistaksi;

b) selkeä ja tarkka kuvaus menettelyistä, 
joita osakkeenomistajien on noudatettava 
voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja 
äänestää siellä, mukaan lukien kokoukseen 
ilmoittautumisen määräaika;

b) selkeä ja tarkka kuvaus menettelyistä, 
joita osakkeenomistajien on noudatettava 
voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja 
äänestää siellä, mukaan lukien 6 artiklan 
3 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa 
mainitut päivämäärät;

c) selkeä ja tarkka kuvaus keinoista, joita 
käyttäen osakkeenomistajat voivat osallistua 
yhtiökokoukseen ja äänestää siellä. 
Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa, missä 
kyseiset tiedot ovat saatavilla;

c) selkeä ja tarkka kuvaus keinoista, joita 
käyttäen osakkeenomistajat voivat osallistua 
yhtiökokoukseen ja äänestää siellä. 
Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa, missä 
kyseiset tiedot ovat saatavilla;

d) tieto siitä, missä ja miten 
yhtiökokouksessa käsiteltäviksi
tarkoitettujen päätösehdotusten ja muiden 
asiakirjojen lyhentämättömät versiot ovat 
saatavilla;

d) tieto siitä, missä, koska ja miten 
yhtiökokouksessa käsiteltäviksi 
tarkoitettujen päätösehdotusten ja muiden 
asiakirjojen lyhentämättömät versiot ovat 
saatavilla;

e) Internet-sivuston osoite, jossa 3 kohdan 
mukaiset tiedot ovat saatavilla.

e) Internet-sivuston osoite, jossa 3 kohdan 
mukaiset tiedot ovat saatavilla.

Or. en

Perustelu

d): It is appropriate to use the notions “proposal of resolution” or “draft resolution” as such 
proposal may be modified. Such a provision would be consistent with the right to add items to 
the agenda and to table draft resolutions (Article 6). Furthermore, it can be difficult to 
provide all underlying documentation at the moment of sending the notice to convene the 
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meeting. Indeed those documents are not always already available in their final version (such 
as the report of external auditors in case of mergers and acquisitions). The same is true for 
resolutions where these may change due to additional items or additional resolutions tabled 
by a shareholder.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 77
5 ARTIKLAN 2 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE JA A ALAKOHTA

2. Edellä 1 kohdassa mainitussa kutsussa on 
oltava vähintään seuraavat tiedot:

2. Edellä 1 kohdassa mainitussa kutsussa on 
oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) tarkat tiedot kokouspaikasta ja -ajasta
sekä luonnos asialistaksi;

a) tarkat tiedot kokouspaikasta, 
päivämäärästä ja kellonajasta sekä 
asialista;

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä, että jäsenvaltioiden ei ole säädettävä lainsäädännössään, että yhtiöiden 
on laadittava asialistaluonnos ennen lopullisen asialistan laatimista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 78
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Liikkeeseenlaskijoiden on annettava 
Internet-sivustossaan vähintään seuraavat 
tiedot 1 kohdassa mainitussa määräajassa:

3. Yhtiöiden on annettava Internet-
sivustossaan vähintään seuraavat tiedot 
viimeistään 15 kalenteripäivää ennen 
yhtiökokousta:

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa oleva kolmenkymmenen päivän määräaika on liian pitkä. On 
mahdollista, että kaikki asiakirjat eivät ole saatavilla kolmekymmentä päivää ennen 
yhtiökokousta. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 79
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Liikkeeseenlaskijoiden on annettava 
Internet-sivustossaan vähintään seuraavat 
tiedot 1 kohdassa mainitussa määräajassa:

3. Yhtiöiden on annettava Internet-
sivustossaan vähintään seuraavat tiedot 
1 kohdassa mainitussa määräajassa:

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltion sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden 
valiokunnan valitsema sanamuoto on liian monimutkainen ja sisältää liikaa yksityiskohtia, 
minkä ei pitäisi olla direktiivin tarkoitus. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan tarkistus 36 ja 
Oikeudellisten asioiden valiokunnan tarkistus 15 ovat liian kauaskantoisia ja aiheuttavat 
yhtiöille aivan liikaa vaivaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 80
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

c) edellä 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen päätösehdotusten ja 
asiakirjojen sisältö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 81
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) kaikki osakkeenomistajien ennen 
yhtiökokousta laatimat päätösehdotukset;

Or. en
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Perustelu

Tätä säännöstä olisi tulkittava yleisesti, koska osakkeenomistajilla on oikeus mutta ei 
velvollisuutta esittää päätösehdotuksia. Juuri päätösehdotukset sekä niihin liittyvät asiakirjat 
olisi annettava nähtäviksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 82
5 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Mikäli d alakohdassa mainittuja 
lomakkeita ei voida tulostaa, Internet-
sivustossa on ilmoitettava, missä ja miten 
ne ovat saatavilla.

Jos d alakohdassa tarkoitetut lomakkeet 
eivät ole saatavilla Internetissä, yhtiö voi 
lähettää ne postitse maksutta kaikille 
osakkeenomistajille, jotka toivovat sitä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että artiklaa ei voida käyttää väärin. (Yhtiö voisi esimerkiksi 
ilmoittaa, että lomakkeet ovat saatavilla jossakin syrjäisessä toimistossa maanantaiaamuisin.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 83
5 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Yhtiöiden on asetettava viimeistään 
15 kalenteripäivää ennen kokousta 
Internet-sivustolleen saataville 
päätösehdotusten sekä 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 
tekstit.

Or. en

Perustelu

Liikkeeseenlaskijoille aiheutuu liikaa työtä, jos vaaditaan toimittamaan yhtiökokouksessa 
käsiteltäviksi tarkoitettujen päätösehdotusten ja muiden asiakirjojen lyhentämättömät versiot 
30 kalenteripäivää ennen kokousta. Lisäksi tekstit eivät aina välttämättä ole vielä saatavilla, 
koska liikkeeseenlaskija saa nämä asiakirjat, kuten tilintarkastajan raportit, usein kolmansilta 
osapuolilta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 84
5 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 a. Yhtiöiden on julkistettava 
Internet-sivustollaan kokouskutsu, 
päätösehdotusten tekstit sekä osakkeiden ja 
niihin liittyvien äänioikeuksien 
kokonaismäärä sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä, johon yhtiö on asettautunut. 
Vapaaehtoisesti muulla kielellä laaditut 
asiakirjat eivät ole sitovia.

Or. fr

Perustelu

Virallista kieltä koskevat määräykset kuuluvat valtioiden toimivallan piiriin. Muulla kuin 
asettautumisjäsenvaltion kielellä laaditut asiakirjat ovat luonteeltaan pelkästään tiedottavia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 85
5 A ARTIKLA (uusi)

5 a artikla
1. Jos osakkeet on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla vain 
siinä jäsenvaltiossa, johon yhtiö on 
sijoittautunut, 5 artiklassa tarkoitetut tiedot 
toimitetaan vain kielellä, jonka kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
hyväksyy.
2. Jos osakkeet on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi sekä jäsenvaltiossa, johon yhtiö 
on sijoittautunut, että muissa 
jäsenvaltioissa, 5 artiklassa tarkoitetut 
tiedot on toimitettava:
a) kielellä, jonka sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen hyväksyy; ja
b) yhtiön valinnan mukaan joko muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymällä kielellä tai 
kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 
yleisesti käytettävällä kielellä.
3. Jos osakkeet on otettu kaupankäynnin 
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kohteeksi säännellyillä markkinoilla 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, 
joista mikään ei ole yhtiön 
sijoittautumisjäsenvaltio, 5 artiklassa 
tarkoitetut tiedot toimitetaan yhtiön 
valinnan mukaan joko kyseisten muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymällä kielellä tai 
kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 
yleisesti käytettävällä kielellä.
Lisäksi jäsenvaltio, johon yhtiö on 
sijoittautunut, voi säätää laeissaan, 
asetuksissaan tai hallinnollisissa 
määräyksissään, että 5 artiklassa 
tarkoitetut tiedot on yhtiön valinnan 
mukaan toimitettava joko sen 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä 
kielellä tai kansainvälisillä 
rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytettävällä 
kielellä.

Or. en

Perustelu

Yhtiökokouksiin osallistumisen lisäämiseksi osakkeenomistajilla tulisi olla todellinen 
mahdollisuus ymmärtää kokouskutsu ja päätösehdotukset. Kuitenkin direktiivin 2004/109/EY 
(avoimuusvaatimuksista annettu direktiivi) mukaan yhtiötä, joka käy kauppaa osakkeillaan 
vain yhdellä markkina-alueella (etupäässä pienet ja keskisuuret yritykset), ei tulisi velvoittaa 
kääntämään mainittuja asiakirjoja toiselle kielelle. Jos yhtiö käy kauppaa osakkeillaan 
useilla markkinoilla, sillä tulisi olla mahdollisuus käyttää yhtä ja tiettyä kieltä, jota käytetään 
yleisesti kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 86
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava yksin tai 
ryhmänä oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osakkeenomistajilla on yksin tai ryhmänä:

a) oikeus lisätä tai vaatia yhtiötä lisäämään 
kohtia seuraavan yhtiökokouksen 
asialistalle; ja
b) oikeus tehdä yhtiökokouksen asialistan 
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kohdista tai yhtiökokouksen asialistalle 
otettavista kohdista päätösehdotuksia.
Näitä oikeuksia on käytettävä kirjallisesti 
(joko postitse tai sähköisesti). Jäsenvaltiot 
voivat säätää, että näitä oikeuksia voidaan 
käyttää vain vuosittaisessa 
yhtiökokouksessa, mikäli 
osakkeenomistajilla on yksin tai ryhmänä 
oikeus kutsua tai vaatia yhtiötä kutsumaan 
koolle muu kuin vuosittainen yhtiökokous, 
jonka asialistalla on ainakin kaikki näiden 
osakkeenomistajien vaatimat asiat.

Or. en

Perustelu

On asianmukaista, että osakkeenomistajilla on vuosittaisissa yhtiökokouksissa laillinen oikeus 
lisätä kohtia asialistalle tai esittää päätösehdotuksia, kun otetaan huomioon ylimääräisissa 
yhtiökokouksissa käsiteltävien asioiden erityinen luonne. On sovellettava vähimmäisrajoja 
sen varmistamiseksi, että tällaisille asialistan kohdille tai päätösehdotuksille on olemassa 
vähimmäiskannatus. Koska osakkeenomistajilla ei olisi vastaavaa oikeutta lisätä kohtia 
asialistalle tai esittää päätösehdotuksia muissa yhtiökokouksissa, oikeus kutsua koolle 
yhtiökokous käsittelemään valittua aihetta on asianmukainen korvaus ja sopiva keino nostaa 
esiin omistajaohjaukseen ja -valvontaan liittyviä seikkoja vuosittaisten yhtiökokousten välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 87
6 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava yksin tai 
ryhmänä oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa.

1. Osakkeenomistajilla on oltava yksin tai 
ryhmänä oikeus:

a) lisätä tai pyytää yhtiötä lisäämään kohtia 
vuosittaisen yhtiökokouksen asialistalle ja 
tehdä asialistan kohdista päätösehdotuksia; 
sekä
b) tehdä muun yhtiökokouksen kuin 
vuosittaisen yhtiökokouksen asialistan 
kohdista päätösehdotuksia.

Or. en
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Perustelu

Osakkeenomistajilla pitäisi olla oikeus lisätä kohtia ainoastaan vuosittaisen yhtiökokouksen 
asialistalle, sillä ylimääräisissä yhtiökokouksissa käsitellään varsin eritysluonteisia ja 
rajallisia seikkoja, eikä niitä pitäisi kuormittaa ylimääräisillä kohdilla.

Lisäksi päätösehdotuksia olisi voitava tehdä asialistalla jo olevien kohtien ohella myös 
muiden osakkeenomistajien lisäämistä kohdista.

Aktiivisen rajatylittävän osallistumisen helpottamiseksi osakkeenomistajien pitäisi voida 
käyttää oikeuksiaan myös sähköisten välineiden välityksellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 88
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Mikäli oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa 
edellyttää, että kyseisellä 
osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajilla 
on tietty vähimmäisosuus 
liikkeeseenlaskijan osakepääomasta, 
kyseinen vähimmäisosuus saa olla enintään 
viisi prosenttia liikkeeseenlaskijan 
osakepääomasta tai nimellisarvoisesti 10 
miljoonaa euroa riippuen siitä, kumpi määrä 
on pienempi.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että edellä 
1 kohdassa tarkoitetut oikeudet edellyttävät,
että kyseisellä osakkeenomistajalla tai 
osakkeenomistajilla on tietty 
vähimmäisosuus liikkeeseenlaskijan 
osakepääomasta. Kyseinen vähimmäisosuus 
saa olla enintään viisi prosenttia 
liikkeeseenlaskijan osakepääomasta tai 
nimellisarvoisesti 10 miljoonaa euroa 
riippuen siitä, kumpi määrä on pienempi. 
Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
liikkeeseenlaskijat kieltäytyvät 
kierrättämästä laitonta tai loukkaavaa 
aineistoa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 89
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Mikäli oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa 
edellyttää, että kyseisellä 
osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajilla 

2. Mikäli oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa 
edellyttää, että kyseisellä 
osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajilla 
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on tietty vähimmäisosuus 
liikkeeseenlaskijan osakepääomasta, 
kyseinen vähimmäisosuus saa olla enintään 
viisi prosenttia liikkeeseenlaskijan 
osakepääomasta tai nimellisarvoisesti 
10 miljoonaa euroa riippuen siitä, kumpi 
määrä on pienempi.

on tietty vähimmäisosuus 
liikkeeseenlaskijan osakepääomasta, 
kyseinen vähimmäisosuus saa olla enintään 
viisi prosenttia liikkeeseenlaskijan 
osakepääomasta.

Or. fr

Perustelu

Ei tunnu sopivalta viitata arvopapereiden yhteydessä rahalliseen arvoon, koska vaarana on, 
että se johtaa kiistoihin vaihtokurssien heitellessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 90
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Mikäli oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa 
edellyttää, että kyseisellä 
osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajilla 
on tietty vähimmäisosuus 
liikkeeseenlaskijan osakepääomasta, 
kyseinen vähimmäisosuus saa olla enintään 
viisi prosenttia liikkeeseenlaskijan 
osakepääomasta tai nimellisarvoisesti 
10 miljoonaa euroa riippuen siitä, kumpi 
määrä on pienempi.

2. Mikäli mikä tahansa 1 kohdassa 
tarkoitetuista oikeuksista edellyttää, että 
kyseisellä osakkeenomistajalla tai 
osakkeenomistajilla on tietty 
vähimmäisosuus yhtiön osakepääomasta, 
kyseinen vähimmäisosuus saa olla enintään 
viisi prosenttia osakepääomasta. 
Jäsenvaltiot voivat sallia, että yhtiöt 
hylkäävät päätösehdotukset, jotka ovat 
haitallisia yhtiön keskeisille eduille.

Or. en

Perustelu

Jotta oikeutta lisätä asioita asialistalle ei käytettäisi väärin, jäsenvaltioilla pitäisi olla 
mahdollisuus määrätä kansallisessa lainsäädännössään, että päätösehdotukset voidaan 
hylätä, jos ne ovat haitallisia yhtiön keskeisille eduille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 91
6 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Mikäli oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa 
edellyttää, että kyseisellä 
osakkeenomistajalla tai 
osakkeenomistajilla on tietty
vähimmäisosuus liikkeeseenlaskijan
osakepääomasta, kyseinen vähimmäisosuus 
saa olla enintään viisi prosenttia 
liikkeeseenlaskijan osakepääomasta tai 
nimellisarvoisesti 10 miljoonaa euroa 
riippuen siitä, kumpi määrä on pienempi.

2. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että oikeus 
lisätä kohtia yhtiökokouksen asialistalle ja 
tehdä päätösehdotuksia yhtiökokouksessa 
edellyttää tietyn vähimmäisosuuden 
omistamista yhtiön osakepääomasta, 
kyseinen vähimmäisosuus saa olla enintään 
viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta
Prosenttiosuus voidaan määritellä alenevia 
raja-arvoja käyttäen yhtiön pääoman 
määrän mukaan, mutta se ei saa alle 
0,5 prosenttia oosakepääomasta.

Or. en

Perustelu

The principle according to which « shareholders, acting individually or collectively, shall 
have the right to add items to the agenda of general meetings and table draft resolutions at 
general meetings » must be endorsed. However, the Directive should not set the thresholds 
that may be imposed by Member States as regards the exercise of these rights. In any events, 
if such solution where to be adopted, it would be necessary to enhance the proposed 
mechanism. The thresholds should be expressed only as percentages of the company’s capital 
without exceeding 5% of the amount of the share capital and might be declining according to 
the amount of company’s capital, with a floor of 0.5% of the share capital (in order to take 
into account the nominal value of the stake). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 92
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa mainittuja oikeuksia 
on käytettävä riittävän ajoissa ennen 
yhtiökokousta, jotta tarkistettu asialista tai 
päätösehdotukset ovat muiden 
osakkeenomistajien saatavilla tai ne 
voidaan toimittaa muille 
osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta.

3. Jokainen jäsenvaltio asettaa määräajan, 
johon mennessä osakkeenomistajat voivat 
käyttää oikeuttaan lisätä tai vaatia yhtiötä 
lisäämään kohtia vuosittaisen 
yhtiökokouksen asialistalle. Jäsenvaltiot 
voivat myös asettaa määräajan, johon 
mennessä on käytettävä oikeutta tehdä 
asialistan kohdista päätösehdotuksia.
Tällaisten määräaikojen on päätyttävä 
vähintään seitsemän kalenteripäivää ennen 
yhtiökokousta niin, että määräajan 
viimeistä päivää ja yhtiökokouksen päivää 
ei lasketa mukaan.

Or. en
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Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa on mahdollista jättää päätösehdotuksia jopa yhtiökokouksen aikana. 
Tätä ei pitäisi kieltää aikarajoituksella. Sitä vastoin kohtien lisäämiseksi asialistalle olisi 
edellytettävä määräaikaa (vähintään 7 päivää), jotta yhtiöillä on riittävästi aikaa julkaista 
muutettu asialista ja jotta osakkeenomistajilla on mahdollisuus saada tietoa muutoksista. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa saman määräajan myös päätösehdotusten jättämiselle, mutta ne 
eivät ole velvollisia tekemään näin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 93
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa mainittuja oikeuksia 
on käytettävä riittävän ajoissa ennen 
yhtiökokousta, jotta tarkistettu asialista tai 
päätösehdotukset ovat muiden 
osakkeenomistajien saatavilla tai ne 
voidaan toimittaa muille 
osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta.

3. Kunkin jäsenvaltion on asetettava tietty 
määräaika, johon mennessä 
osakkeenomistajien on käytettävä 1 kohdan 
a ja b alakohdassa mainittua oikeuttaan ja 
joka sisältyy tiettyyn kokouskutsun päivää 
seuraavien ja yhtiökokouspäivää edeltävien 
päivien lukumäärään. 

Or. en

Perustelu

Oikeuden pyytää lisäämään kohtia asialistalle ja oikeuden esittää päätösehdotuksia 
yhtiökokouksessa ei pitäisi kuulua eri järjestelyjen piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 94
6 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa mainittuja oikeuksia 
on käytettävä riittävän ajoissa ennen 
yhtiökokousta, jotta tarkistettu asialista tai 
päätösehdotukset ovat muiden 
osakkeenomistajien saatavilla tai ne 
voidaan toimittaa muille 
osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta.

3. Jokainen jäsenvaltio asettaa määräajan, 
johon mennessä osakkeenomistajat voivat 
käyttää oikeuttaan lisätä tai pyytää yhtiötä 
lisäämään kohtia yhtiökokouksen 
asialistalle. Jäsenvaltiot voivat myös asettaa 
määräajan, johon mennessä on käytettävä 
oikeutta jättää yhtiökokouksen asialistan 
kohtia koskevia päätösehdotuksia.
Tällaisten määräaikojen on päätyttävä 
vähintään seitsemän kalenteripäivää ennen 
yhtiökokousta niin, että määräajan 
viimeistä päivää ja yhtiökokouksen päivää 
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ei lasketa mukaan.

Or. fr

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa on mahdollista jättää päätösehdotuksia jopa yhtiökokouksen aikana, 
ja tämä mahdollisuus olisi säilytettävä. Sitä vastoin kohtien lisäämiseksi asialistalle olisi 
edellytettävä määräaikaa, jotta yhtiöillä on riittävästi aikaa julkaista muutettu asialista ja 
jotta osakkeenomistajilla on mahdollisuus saada tietoa muutoksista.

Sääntömääräisen ja ylimääräisen yhtiökokouksen välinen ero määräytyy vaaditun 
enemmistön tyypin mukaan. Mahdollisuus kutsua osakkeenomistajat koolle "lyhyellä 
varoitusajalla" poikkeustilanteessa perustuu yritysvaltauksia koskevan direktiivin antamaan 
esimerkkiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 95
6 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Mikäli edellä 1 kohdassa mainittuja 
oikeuksia on käytetty 3 kohdan säännösten 
mukaisesti ja mikäli tämä aiheuttaa 
muutoksia osakkeenomistajille jo 
toimitettuun kokouskutsuun, yhtiö 
julkaisee tarkistetun kokouskutsun 
verkkosivuillaan välittömästi 3 kohdassa 
säädetyn määräajan jälkeen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden 
muita yhtiökokouksen koollekutsumista ja 
kokouskutsun julkaisemista koskevia 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Uudella kohdalla varmistetaan, että osakkeenomistajat saavat kaikista muutoksista tietoa 
riittävän ajoissa ennen yhtiökokousta. Siinä otetaan lisäksi huomioon, että eräissä 
jäsenvaltioissa oikeutta lisätä kohtia asialistalle voi käyttää ainoastaan ennen kokouskutsun 
julkaisemista, jotta tarvetta tarkistetulle asialistalle ei syntyisi.

Jotta vältetään kokouskutsujen lähettäminen kahteen kertaan ja vähennetään siten 
hallinnollista taakkaa, yhtiöt julkaisevat tarkistetun asialistan ja lisätyt päätösehdotukset 
ainoastaan verkkosivuillaan, ellei kansallisessa lainsäädännössä säädetä muista 
vaatimuksista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 96
7 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava:
a) että oikeus osallistua yleiskokoukseen ja 
äänestää kaikkien osakkeiden osalta eivät 
ole riippuvaisia mistään vaatimuksista, 
joiden mukaan osakkeet pitää tallettaa, 
siirtää tai rekisteröidä ennen yleiskokousta 
toisen luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön nimiin; ja
b) että oikeuksiin myydä tai muuten siirtää 
osakkeet määräajan ja sen yleiskokouksen 
välisenä aikana, johon määräpäivää 
sovelletaan, ei liity rajoituksia, joita niihin 
ei muina aikoina liity. 

Or. en

Perustelu

Määräajan ajoittaminen on keskeisiä käytännön kysymyksiä. Tietyn määräajan asettamista 
kaikille yhtiöille kakissa jäsenvaltioissa ei pidetä mahdollisena. Kukin jäsenvaltio voi 
kuitenkin realistisesti asettaa tietyn määräajan (tai ainakin kaksi päivää, toisen 
haltijaosakkeille ja toisen rekisteröidyille osakkeille sillä edellytyksellä, että mikäli yhtiö on 
laskenut liikkeeseen molempia osakkeita, sovelletaan vain toista määräpäivää). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 97
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokoukseen 
osallistumisen ja siellä äänestämisen ehdoksi 
voidaan asettaa, että luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeenomistaja 
tiettynä ajankohtana ennen yhtiökokousta.

2. Yhtiön yhtiökokoukseen osallistumisen ja 
siellä äänestämisen ehdoksi on asetettava, 
että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on kyseisen yhtiön osakkeenomistaja 
tiettynä ajankohtana ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan aseman toteamiselle 
voidaan asettaa ainoastaan sellaisia 
vaatimuksia, jotka ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden 
varmistamiseksi ja jotka ovat laajuudeltaan 

Osakkeenomistajan aseman toteamiselle 
voidaan asettaa ainoastaan sellaisia 
vaatimuksia, jotka ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden 
varmistamiseksi.
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oikeassa suhteessa henkilöllisyyden 
varmistamisen edellytyksiin.

Or. en

Perustelu

Liikkeeseenlaskijoiden kannalta on erittäin tärkeää, että osakkeenomistajien henkilöllisyys 
tarkistetaan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan aseman toteamisen tiettynä päivänä ei 
pitäisi olla mahdollisuus vaan velvollisuus. Muuten tällä tasolla ei tapahtuisi lainkaan 
yhdenmukaistamista. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan tarkistus 46 (eikä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan tarkistus 22) on kannatettava mutta poistamatta viimeistä virkettä, joka 
alkaa "Osakkeenomistajan aseman toteamiselle...".

Oikeasuhteisuuden maininta on poistettu, jotta osakkeenomistajien tunnistamatta jättämiselle 
ei olisi turhan monia tekosyitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 98
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokoukseen 
osallistumisen ja siellä äänestämisen 
ehdoksi voidaan asettaa, että luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeenomistaja 
tiettynä ajankohtana ennen yhtiökokousta.

2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä tai 
sallittava, että yhtiöt kieltävät 
osakkeenomistajien osallistumisen 
yhtiökokoukseen ja äänestämisen 
yhtiökokouksessa sellaisten osakkeiden 
osalta, jotka he omistavat , jos he eivät ole 
kyseisten osakkeiden omistajia tiettynä 
yhtiökokousta edeltävänä päivänä 
("määräaika"). Määräaika voi olla eri 
yhtäällä haltijaosakkeiden ja toisaalla 
rekisteröityjen osakkeiden omistajien 
osalta.

Or. en

Perustelu

Määräpäiväjärjestelmä pitäisi ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 99
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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2. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokoukseen 
osallistumisen ja siellä äänestämisen ehdoksi 
voidaan asettaa, että luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeenomistaja 
tiettynä ajankohtana ennen yhtiökokousta.

2. Yhtiön yhtiökokoukseen osallistumisen ja 
siellä äänestämisen ehdoksi asetetaan, että 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on 
kyseisen yhtiön osakkeenomistaja tiettynä 
ajankohtana ennen yhtiökokousta 
(”määräaika”).

Jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa 
1 alakohtaa yhtiöihin, jotka kykenevät 
yksilöimään osakkeenomistajiensa nimet ja 
osoitteet voimassa olevasta 
osakasluettelosta kokouspäivänä.

Or. en

Perustelu

Yhteisen EU:n laajuisen järjestelmän – määräaikajärjestelmän – avulla osakkeenomistaja 
pystyisi paremmin perehtymään yhtiökokoukseen osallistumisen monimutkaiseen 
järjestelmään.

Tulevaisuudessa saattaa olla teknisesti mahdollista tunnistaa osakkeenomistajat 
yhtiökokouspäivänä, jolloin määräaikajärjestelmää ei tarvita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 100
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltion on määritettävä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
määräaika, jota sovelletaan sellaisen 
liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin, jonka 
kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Jäsenvaltiot voivat asettaa erilaisia 
määräaikoja yhtäältä yhtiöille, jotka 
laskevat liikkeeseen haltijaosakkeita ja 
toisaalta yhtiöille, jotka laskevat liikkeeseen 
rekisteröityjä osakkeita. Kummankin 
typpisille yhtiöille asetettava määräaika on 
sama jäsenvaltion sisällä.

Kyseinen määräaika saa olla enintään 
30 kalenteripäivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen koolle kutsumisen ja 
määräajan välisen ajan on kokouskutsun 
julkaisemispäivä ja määräajalle asetettu 
päivä poisluettuna oltava vähintään

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näin 
vahvistetut määräajat komissiolle, joka 
julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

a) 10 kalenteripäivää vuosittaisille 
yhtiökokouksille ja

b) 5 kalenteripäivää muille kuin 
vuosittaisille yhtiökokouksille.

Or. en
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Perustelu

Yksi ainoa määräaika sekä rekisteröidyille osakkeille että haltijaosakkeille olisi epäedullinen 
rekisteröityjen osakkeiden kannalta, sillä niiden määräaika on helpompi järjestää ja siten se 
olisi lähempänä yhtiökokousta kuin haltijaosakkeiden määräaika.
Molemmissa tapauksissa määräajan pitäisi olla mahdollisimman lähellä yhtiökokousta ja 
yhtiökokouksen koollekutsumisen ja määräajan välillä on oltava riittävän pitkä aika, jotta 
etenkin yhteisösijoittajat voivat lunastaa takaisin arvopaperilainoja. Viimeinen alakohta on 
siirretty 16 artiklaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 101
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltion on määritettävä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
määräaika, jota sovelletaan sellaisen 
liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin, jonka 
kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että kaikkiin yhtiöihin sovelletaan tiettyä 
määräaikaa; jäsenvaltio voi kuitenkin 
asettaa yhden määräajan yhtiöille, jotka 
ovat laskeneet liikkeeseen haltijaosakkeita, 
ja toisen määräajan yhtiöille, jotka ovat 
laskeneen liikkeeseen rekisteröityjä 
osakkeita, mikäli tiettyä määräaikaa 
sovelletaan kaikkiin kumpaakin 
osaketyyppiä liikkeeseen laskeneihin 
yhtiöihin. Määräaika ei voi olla yli 
30 päivää ennen yhtiökokousta, johon sitä 
sovelletaan. Soveltaessaan 5 artiklan 
1 kohdan säännöksiä jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yhtiökokouksen 
kokouskutsun viimeisen mahdollisen 
päivän ja määräajan välillä on vähintään 
kymmenen päivää, ja näitä kahta päivää ei 
oteta mukaan laskettaessa päivien 
lukumäärää.

Kyseinen määräaika saa olla enintään 
30 kalenteripäivää ennen yhtiökokousta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näin 
vahvistetut määräajat komissiolle, joka 
julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Järjestelmässä, jossa kokousten koolle kutsumiseen on asetettu hyvin pitkät ajat (esim. 60 
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päivää) tarkistuksen toisessa alakohdassa määräaika jäisi vielä aivan liian kauas 
yhtiökokouksen päivästä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 102
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltion on määritettävä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
määräaika, jota sovelletaan sellaisen 
liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin, jonka 
kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Jäsenvaltiot voivat asettaa erilaisia 
määräaikoja yhtäältä yhtiöille, jotka 
laskevat haltijaosakkeita liikkeelle, ja 
toisaalta yhtiöille, jotka laskevat 
rekisteröityjä osakkeita liikkeelle.

Kyseinen määräaika saa olla enintään 
30 kalenteripäivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen koolle kutsumisen ja 
määräajan välisen ajan on kokouskutsun 
julkaisemispäivä ja määräajalle asetettu 
päivä poisluettuna oltava vähintään:

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näin 
vahvistetut määräajat komissiolle, joka 
julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

a) 21 kalenteripäivää yhtiökokouksille ja

b) 5 kalenteripäivää erityis- tai 
poikkeusoloissa koolle kutsutuille 
yhtiökokouksille.

Or. fr

Perustelu

Yksi ainoa määräaika sekä rekisteröidyille osakkeille että haltijaosakkeille olisi epäedullinen 
rekisteröityjen osakkeiden kannalta, sillä niiden määräaika on helpompi järjestää ja siten se 
olisi lähempänä yhtiökokousta kuin haltijaosakkeiden määräaika.

Viimeinen alakohta on siirretty 16 artiklaan.

Sääntömääräisen ja ylimääräisen yhtiökokouksen välinen ero määräytyy vaaditun 
enemmistön tyypin mukaan. Mahdollisuus kutsua osakkeenomistajat koolle "lyhyellä 
varoitusajalla" poikkeustilanteessa perustuu yritysvaltauksia koskevan direktiivin antamaan 
esimerkkiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 103
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltion on määritettävä 2 kohdan 3. Jäsenvaltion on määritettävä 2 kohdan 



PE 378.495v04-00 40/76 AM\631042FI.doc

FI

ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
määräaika, jota sovelletaan sellaisen 
liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin, jonka 
kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
määräaika, jota sovelletaan sellaisen yhtiön
yhtiökokouksiin, jonka kotipaikka on 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Kyseinen määräaika saa olla enintään 
30 kalenteripäivää ennen yhtiökokousta.

Kyseinen määräaika saa olla joka 
tapauksessa enintään 15 kalenteripäivää 
ennen yhtiökokousta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näin 
vahvistetut määräajat komissiolle, joka 
julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näin 
vahvistetut määräajat komissiolle, joka 
julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Yleisenä periaatteena olisi pyrittävä mahdollisimman hyvään yhdenmukaistamiseen. Kyseiset 
määräajat olisi asetettava mahdollisimman lähelle yleiskokousta, jotta vältetään 
mahdollisuuksien mukaan riski, että entiset osakkeenomistajat osallistuvat kokoukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 104
7 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jäsenvaltion on määritettävä 2 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa mainittu 
määräaika, jota sovelletaan sellaisen 
liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin, jonka 
kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Edellä 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainittu määräaika saa olla 
enintään 30 kalenteripäivää ennen 
yhtiökokousta.

Kyseinen määräaika saa olla enintään 
30 kalenteripäivää ennen yhtiökokousta.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näin 
vahvistetut määräajat komissiolle, joka 
julkaisee ne Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään artiklan tarkoitusta, jonka mukaan yhtiöillä olisi oltava 
mahdollisuus asettaa itse määräaikansa erityistilanteensa mukaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 105
8 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jäsenvaltiot eivät saa estää 
osakkeenomistajia osallistumasta
yhtiökokoukseen sähköisillä välineillä.

Jäsenvaltioiden on sallittava, että yhtiöt 
voivat tarjota osakkeenomistajilleen 
erilaisia tapoja osallistua yhtiökokoukseen 
sähköisillä välineillä, etenkin joillakin tai 
kaikilla seuraavista tavoista:

a) yhtiökokouksen reaaliaikainen 
välittäminen;
b) reaaliaikainen ja molempiin suuntiin 
toimiva viestintä, jossa osakkeenomistajat 
voivat etäsijainnistaan käsin esittää 
kysymyksiä ja tehdä päätösehdotuksia 
yhtiökokouksessa;
c) mekanismi äänten laskemiselle ennen 
yhtiökokousta, sen aikana tai sen jälkeen.
Mikäli äänet annetaan ennen 
yhtiökokousta, yhtiöiden on varmistettava, 
että äänestystuloksia ei julkisteta etukäteen 
hallinnolle, johdolle ja valvontaelimille.

Or. en

Perustelu

Etenkin johtokunnalla ja valvontaelimillä ei saisi olla yksinomaista etukäteistietoa "etä-
äänestäjien" antamien äänten jakautumisesta. Tulokset olisi annettava etukäteen joko vain 
riippumattomalle kolmannelle osapuolelle (kuten notaarille) tai ei kenellekään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 106
9 ARTIKLA

9 artikla Poistetaan.
Oikeus esittää kysymyksiä

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen 
yhtiökokousta.
2. Liikkeeseenlaskijoiden on vastattava 
osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin, 
sanotun rajoittamatta toimia, jotka 
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jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa 
yhtiökokousten asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi. 
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen 
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset on asetettava 
osakkeenomistajien saataville 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivustossa.

Or. en

Perustelu

Osakkeenomistajien kysymyksiin vastaaminen kuuluu Euroopassa yhtiöiden hyvään 
omistajaohjaus ja -valvontaan. Monilla liikkeeseenlaskijoilla on osastot, jotka vastaavat 
suhteista sijoittajiin ja hoitavat erityisesti tällaisia tehtäviä. Jos osakkeenomistajien ja 
liikkeeseenlaskijoiden välistä vuoropuhelua kuormitetaan säännöksillä ja byrokratialla, 
vaikutukset olisivat kielteisiä. Tätä kysymystä olisi käsiteltävä kansallisissa omistajaohjausta 
ja -valvontaa käsittelevissä menettelysäännöissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hans-Peter Mayer

Tarkistus 107
9 ARTIKLA

9 artikla Poistetaan.
Oikeus esittää kysymyksiä

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen 
yhtiökokousta.
2. Liikkeeseenlaskijoiden on vastattava 
osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin, 
sanotun rajoittamatta toimia, jotka 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa 
yhtiökokousten asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
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luottamuksellisuuden ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi. 
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen 
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset on asetettava 
osakkeenomistajien saataville 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivustossa.

Or. de

Perustelu

Lainsäädännön parantaminen tarkoittaa myös, että sääntelystä säädetään vain siinä laajussa, 
kuin se on tarpeen. Liikkeeseenlaskijat vastaavat nykyisinkin osakkeenmistajien kysymyksiin 
vapaaehtoisesti ja luotettavan tarkasti. Kun raportointi- ja avoimuusvelvoitteita on 
laajennettu, varsinkin yhteisön lainsäädännöllä, sidosryhmien käytettävissä on enemmän 
tietoa pääomamarkkinoille suuntautuneista yrityksistä kuin koskaan ennen. Sen vuoksi tästä 
säännöksestä voidaan ja siitä pitää luopua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 108
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen yhtiökokousta.

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää yhtiökokouksessa suullisia
kysymyksiä, jotka liittyvät kyseisen 
kokouksen asialistan kohtiin. 
Osakkeenomistajat voivat käyttää sähköisiä 
välineitä kysymysten esittämiseen, mikäli 
yhtiö sellaisia tarjoaa. Jäsenvaltiot voivat 
sallia sen, että osakkeenomistajat esittävät 
kysymyksiä kirjallisesti ennen 
yhtiökokousta.

Or. en

Perustelu

Jotta säilytetään yhtiökokouksen luonne keskustelufoorumina, osakkeenomistajilla olisi aina 
oltava oikeus esittää kysymyksiä suullisesti yhtiökokouksessa. Jäsenvaltiot voivat antaa heille 
myös oikeuden esittää kysymyksiä kirjallisesti etukäteen. Velvollisuus sallia molemmat 
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vaihtoehdot, sähköpostin käyttäminen mukaan luettuna, houkuttelisi tämän oikeuden 
laajamittaiseen väärinkäyttöön ja olisi yhtiölle liian aikaavievää ja kallista.

Direktiiviehdotuksen 8 artiklaan tehdyn tarkistuksen tavoin sähköisten välineiden käyttämistä 
koskeva päätös olisi tehtävä yhtiössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 109
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen yhtiökokousta.

1. Osakkeenomistajilla, joilla on oikeus 
osallistua yhtiökokoukseen, on oltava 
oikeus esittää kysymyksiä, jotka liittyvät 
kyseisen kokouksen asialistan kohtiin joko 
suullisesti yhtiökokouksessa ja/tai 
kirjallisesti tai sähköisessä muodossa ennen 
yhtiökokousta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 110
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen yhtiökokousta.

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen yhtiökokousta.

Or. en

Perustelu

Jos osakkeenomistajille annetaan laillinen oikeus esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa, saattaa syntyä huomattavia käytännön ongelmia, ja se saattaa johtaa 
häiriöihin kokouksen kulussa. Yhtiöt käsittelevät kyllä osakkeenomistajien kysymyksiä, 
erityisesti vuosittaisissa yleiskokouksissaan, mutta olisi hyvä määritellä ja pitää yllä 
kokouksen puheenjohtajan oikeus seurata keskusteluja ja varmistaa niiden asianmukaisuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 111
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen yhtiökokousta.

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä, jotka liittyvät asialistan 
kohtiin joko suullisesti yhtiökokouksen 
aikana tai kirjallisesti ennen yhtiökokousta. 
Heidän on osoitettava, että heillä on 
omistusoikeus sinä päivänä, jona he 
käyttävät oikeuttaan. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa tietyn 
määräajan, joka sisältyy tiettyyn 
yhtiökokouspäivää edeltävien päivien 
lukumäärään, ja säätää, että yhtiöllä ei ole 
velvollisuutta vastata sen jälkeen 
lähetettyihin kysymyksiin. 

Or. en

Perustelu

The principle according to which shareholders have the right to ask questions should be 
approved, but EU regulations should not delve into the detailed implementing terms of the 
exercise of such right.

In any event, the terms proposed by the Commission could not be maintained in their current 
drafting, as they are likely to further the unfair exercise of the right to ask questions. Indeed, 
if the practise of asking questions is not strictly organised, it may quickly become a source a 
abuses, as malicious shareholders might use such right in order to disrupt the meeting’s 
progress by asking numerous and irrelevant questions.

It should not be possible to ask questions in electronic form. Indeed, such solution is 
impracticable: this would require from officers ongoing monitoring of their e-mail address 
and the company’s website. This would also be dangerous, as malicious shareholders might 
ask offensive or disparaging questions. In addition, an alternative solution must be imposed 
on shareholders, who must be required to choose between a written question and an oral 
question.

In addition, it is not admissible to impose on issuers the obligation to answer any questions of 
any nature whatsoever (the proposal for a directive imposes on issuers the obligation to 
respond to all questions asked, subject only to the measures aimed at ensuring the proper 
progress of meetings and the protection of confidentiality as well as the issuer’s commercial 
interests). This mechanism is overly lenient. At least, it is necessary to state that questions 
must have a direct link with the agenda.

Moreover, the Directive must set forth that persons intending to ask questions are required to 
prove that they are shareholders. Such a requirement, which is useful when shares are in 
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registered form, is indispensable when shares are in bearer form.

Finally, the Directive should allow Member States to provide for a minimum time between the 
submission of the written question and the date of the general meeting, in order to enable 
officers to prepare responses under acceptable conditions.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 112
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen yhtiökokousta.

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen yhtiökokousta.

Or. fr

Perustelu

Jotta yhtiökokous voisi säilyttää keskustelufoorumin luonteensa, on osakkeenomistajien 
voitava aina esittää kysymyksiä suullisesti yhtiökokouksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 113
9 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Osakkeenomistajilla on oltava oikeus 
esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti tai 
sähköisessä muodossa ennen yhtiökokousta.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
osakkeenomistajille oikeus esittää asialistaa 
koskevia kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti ennen 
yhtiökokousta. Sähköistä esitysmuotoa 
voidaan käyttää, mikäli se on sallittu 
yhtiöjärjestyksessä.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltion on voitava antaa osakkeenomistajille mahdollisuus esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa ja/tai kirjallisesti ennen yhtiökokousta, ja kysymyksiä voidaan välittää myös 
sähköisesti. Yhtiökokouksen hyvän järjestyksen turvaamiseksi kysymysten on liityttävä 
kokouksen asialistaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 114
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Liikkeeseenlaskijoiden on vastattava 
osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin, 
sanotun rajoittamatta toimia, jotka 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa 
yhtiökokousten asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi. 
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen 
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.

2. Yhtiön on vastattava yhtiökokouksessa 
suullisesti osakkeenomistajien sille ennen 
yhtiökokousta ja sen aikana esittämiin 
kysymyksiin.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
yhtiön toteuttaa toimia yhtiökokouksen
asianmukaisen kulun ja valmistelun 
varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja yhtiön
liiketoimintaan liittyvien etujen 
suojaamiseksi. Jäsenvaltiot sallivat 
yhtiöiden koota samansisältöisiä 
kysymyksiä yhteen ja vastata niihin yhtenä 
kokonaisuutena.
Yhtiön katsotaan vastanneen kysymykseen, 
jos vastaus on jo saatavilla yhtiön Internet-
sivuston osastossa ”kysymyksiä ja 
vastauksia”.

Or. en

Perustelu

Yhtiökokous on paikka, jossa olisi annettava kaikki pyydetyt tiedot, jotta osakkeenomistajat 
saavat selvän ja täydellisen kuvan yhtiön toiminnasta. Näin ollen yhtiökokouksessa olisi 
kaikkiin suullisiin ja kirjallisiin kysymyksiin vastattava suullisesti ja niihin voidaan vastata 
yhtenä kokonaisuutena, jos ne liittyvät samaan aiheeseen. Näin varmistetaan, että yhtiöt 
voivat käsitellä suuria määriä kysymyksiä ja että yhtiökokouksiin osallistuvat 
osakkeenomistajat voivat tehdä riittäviin tietoihin perustuvia päätöksiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 115
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Liikkeeseenlaskijoiden on vastattava
osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin, 
sanotun rajoittamatta toimia, jotka 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa 
yhtiökokousten asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi. 
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen 
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.

2. Liikkeeseenlaskijoiden on toteutettava 
kaikki kohtuullisina pidettävät toimenpiteet 
vastatakseen osakkeenomistajien esittämiin 
kysymyksiin, sanotun rajoittamatta toimia, 
jotka jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa etenkin 
kokouksen puheenjohtajan harkintavaltaan 
liittyen yhtiökokousten asianmukaisen kulun 
ja valmistelun varmistamiseksi, tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi sekä 
oikeudellisten tai sääntelyyn liittyvien 
rajoitusten noudattamiseksi. 
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen 
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.

Or. en

Perustelu

Jos osakkeenomistajille annetaan laillinen oikeus esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa, saattaa syntyä huomattavia käytännön ongelmia ja se saattaa johtaa 
häiriöihin kokouksen kulussa. Yhtiöt käsittelevät kyllä osakkeenomistajien kysymyksiä, 
erityisesti varsinaisissa yhtiökokouksissaan, mutta olisi hyvä määritellä ja pitää yllä 
kokouksen puheenjohtajan oikeus seurata keskusteluja ja varmistaa niiden asianmukaisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 116
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Liikkeeseenlaskijoiden on vastattava 
osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin, 
sanotun rajoittamatta toimia, jotka
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa 
yhtiökokousten asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja 

2. Yhtiön on vastattava osakkeenomistajien 
sille esittämiin kysymyksiin viimeistään 
yhtiökokouksessa ennen äänestämistä.



AM\631042FI.doc 49/76 PE 378.495v04-00

FI

liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi. 
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen 
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.

Velvollisuutta vastata osakkeenomistajien 
esittämiin kysymyksiin rajoitetaan toimilla, 
joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
yhtiön toteuttaa yhtiökokousten 
asianmukaisen valmistelun ja kulun
varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi.
Jäsenvaltiot sallivat yhtiöiden koota 
samansisältöisiä kysymyksiä yhteen ja 
vastata niihin yhtenä kokonaisuutena.
Yhtiön katsotaan vastanneen kysymykseen, 
jos vastaus on saatavilla yhtiön Internet-
sivuston osastossa ”kysymyksiä ja 
vastauksia”.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei perustellusti velvoiteta liikkeeseenlaskijoita vastaamaan 
osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous on se paikka, 
jossa tietoja olisi annettava. Tämän vuoksi ja kaikkien jäsenvaltioiden nykyisten järjestelmien 
huomioon ottamiseksi direktiivissä olisi sallittava, että liikkeeseenlaskijat voivat vastata 
kysymyksiin ennen yhtiökokousta tai sen aikana.

Lisäksi liikkeeseenlaskijoiden olisi voitava vastata yhtenä kokonaisuutena kysymyksiin, jotka 
liittyvät samaan aiheeseen; näin varmistetaan, että liikkeeseenlaskijat voivat käsitellä suuria 
määriä kysymyksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 117
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Liikkeeseenlaskijoiden on vastattava 
osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin, 
sanotun rajoittamatta toimia, jotka 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa 

2. Yhtiön on vastattava yhtiökokouksessa 
suullisesti kysymyksiin, jotka 
osakkeenomistajat ovat sille esittäneet 
ennen yhtiökokousta ja sen aikana. 
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai voivat sallia 
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yhtiökokousten asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi. 
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen 
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.

yhtiön toteuttaa toimenpiteitä 
yhtiökokouksen asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja yhtiön
liiketoimintaan liittyvien etujen 
suojaamiseksi. Jäsenvaltioiden on sallittava 
yhtiöiden koota samansisältöisiä 
kysymyksiä yhteen ja vastata niihin yhtenä 
kokonaisuutena.

Or. fr

Perustelu

Yhtiökokous on paikka, jossa olisi annettava kaikki pyydetyt tiedot, jotta osakkeenomistajat 
saavat selvän ja täydellisen kuvan yhtiön toiminnasta. Näin ollen yhtiökokouksessa olisi 
kaikkiin suullisiin ja kirjallisiin kysymyksiin vastattava suullisesti. Kysymyksiin voidaan 
vastata yhtenä kokonaisuutena, jos ne liittyvät samaan aiheeseen. Näin yhtiöt pystyvät 
käsittelemään suuren määrän kysymyksiä mutta samalla voidaan taata, että yhtiökokoukseen 
osallistuvat osakkeenomistajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 118
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Liikkeeseenlaskijoiden on vastattava 
osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin, 
sanotun rajoittamatta toimia, jotka 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
liikkeeseenlaskijoiden toteuttaa 
yhtiökokousten asianmukaisen kulun ja 
valmistelun varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja 
liikkeeseenlaskijoiden liiketoimintaan 
liittyvien etujen suojaamiseksi. 
Liikkeeseenlaskijan katsotaan vastanneen
kysymykseen, jos vastaus on saatavilla 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivuston 
osastossa ”kysymyksiä ja vastauksia”.

2. Yhtiön on vastattava osakkeenomistajien 
sille esittämiin kysymyksiin viimeistään 
yhtiökokouksessa ennen äänestämistä. 
Kysymysten esittämisoikeutta ja 
vastaamisvelvollisuutta rajoitetaan toimilla, 
joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai sallivat 
yhtiön toteuttaa yhtiökokouksen
asianmukaisen valmistelun ja kulun
varmistamiseksi sekä tietojen 
luottamuksellisuuden ja yhtiön ja siihen 
liittyvien yritysten liiketoimintaan liittyvien 
etujen suojaamiseksi.

Yhtiöllä ei ole velvoitetta vastata 
yksilöidysti johonkin kysymykseen, jos 
pyydetyt tiedot ovat jo olleet saatavilla 
yhtiön Internet-sivuston osastossa 
”kysymyksiä ja vastauksia”.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että yhtiön on 
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vastattava kohtuullisessa ajassa 
osakkeenomistajan tai osakkeenomistajien 
sille esittämiin kysymyksiin, mikäli 
osakkeenomistaja omistaa tai 
osakkeenomistajat omistavat kyseisen 
yhtiön osakepääomasta yhden prosentin 
osuuden.

Or. en

Perustelu

Jotta oikeutta esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa ei käytettäisi väärin, jäsenvaltioilla pitäisi 
olla mahdollisuus määrätä kansallisessa lainsäädännössään, että yhtiöt voivat toteuttaa 
toimenpiteitä varmistaakseen yhtiökokouksen asianmukaisen valmistelun ja kulun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 119
9 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset on asetettava 
osakkeenomistajien saataville 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivustossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artiklan 3 kohta johtaisi siihen, että koko yhtiökokouksesta olisi laadittava oikeaksi todistettu 
pöytäkirja, mikä olisi kallista. Vastausten julkaiseminen voisi johtaa aikaa vieviin ja kalliisiin 
kiistoihin ja oikeudenkäynteihin oikeasta tulkinnasta siitä, mitä on sanottu, sekä vastausten 
pätevyydestä. Säännös olisi siten poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 120
9 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset on asetettava 
osakkeenomistajien saataville 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivustossa.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Yhtiön ja sen osakkeenomistajien vuoropuhelu on hyvän omistajaohjauksen keskeinen 
edellytys. Yhtiöt vastaavat vapaaehtoisesti ja yksilöidysti osakkeenomistajien niille esittämiin 
kysymyksiin. Lisäksi unionin lainsäädäntö ja kansainvälinen oikeus on luonut avoimuus- ja 
tiedonantovelvollisuuksia koskevat tiiviit puitteet. Siten 9 artiklan 3 kohta on tarpeeton, ja se 
vain lisää byrokratiaa mutta ei paranna suoraa yhteydenpitoa tai vastaa sijoittajien 
konkreettisiin vaatimuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 121
9 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset on asetettava osakkeenomistajien 
saataville liikkeeseenlaskijan Internet-
sivustossa.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset voidaan asettaa
osakkeenomistajien saataville yhtiön
Internet-sivustossa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 122
9 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset on asetettava osakkeenomistajien 
saataville liikkeeseenlaskijan Internet-
sivustossa.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
osakkeenomistajien kysymyksiin annetut 
vastaukset tai niiden yhteenvedot on 
asetettava osakkeenomistajien saataville 
liikkeeseenlaskijan Internet-sivustossa.

Or. en

Perustelu

Jos osakkeenomistajille annetaan laillinen oikeus esittää kysymyksiä suullisesti 
yhtiökokouksessa, saattaa syntyä huomattavia käytännön ongelmia ja se saattaa johtaa 
häiriöihin kokouksen kulussa. Yhtiöt käsittelevät kyllä osakkeenomistajien kysymyksiä, 
erityisesti varsinaisissa yhtiökokouksissaan, mutta olisi hyvä määritellä ja pitää yllä 
kokouksen puheenjohtajan oikeus seurata keskusteluja ja varmistaa niiden asianmukaisuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 123
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun. Valtakirjan 
antamiseen henkilölle ei saa soveltaa muita 
rajoitteita kuin vaatimusta, että henkilön 
on oltava oikeuskelpoinen.

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan nimissä.
Valtakirjanhaltijalla on oltava sama oikeus 
käyttää puheenvuoroja tai esittää 
kysymyksiä yhtiökokouksessa kuin 
edustamallaan osakkeenomistajalla.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan 
oikeutta käyttää äänioikeuksia, jos tämä

Valtakirjanhaltijan oikeustoimikelpoisuutta 
koskevaa vaatimusta lukuun ottamatta 
jäsenvaltioiden on kumottava kaikki 
oikeussäännöt, joilla rajoitetaan tai 
annetaan yhtiöille mahdollisuus rajoittaa 
henkilöiden mahdollisuutta tulla nimetyiksi 
valtakirjanhaltijoiksi.

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;

1 a. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
valtakirjanhaltijan nimeämisen yksittäiseen 
kokoukseen tai jonakin tiettynä 
ajanjaksona pidettäviin kokouksiin.

b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niiden 
henkilöiden lukumäärää, jotka 
osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen valtakirjanhaltijoiksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
13 artiklan 5 kohdan soveltamista.

c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.

1 b. Edellisissä kohdissa nimenomaisesti 
sallittuja rajoituksia lukuun ottamatta 
jäsenvaltiot saavat rajoittaa tai antaa 
yhtiöille mahdollisuuden rajoittaa 
valtakirjanhaltijoiden välityksellä 
tapahtuvaa osakkeenomistajien oikeuksien 
käyttöä ainoastaan valtakirjanhaltijan ja 
osakkeenomistajan, jonka etujen 
mukaisesti valtakirjanhaltijan on määrä 
toimia, välisten mahdollisten eturistiriitojen 
ratkaisemiseksi, ja näin tehdessään 
jäsenvaltiot saavat asettaa ainoastaan 
seuraavanlaisia vaatimuksia:

Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden 

a) jäsenvaltiot voivat säätää, että 
valtakirjanhaltija ilmoittaa tietyt määritellyt 
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henkilön valtakirjanhaltijaksi. tiedot, joilla voi olla merkitystä 
osakkeenomistajille mahdollisten 
eturistiriitojen arvioinnissa;
b) jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
valtakirjanhaltijoiden välityksellä 
tapahtuvaa osakkeenomistajien oikeuksien 
käyttöä tai kieltää sen, jos 
valtakirjanhaltijoilla ei ole täsmällisiä 
äänestysohjeita kunkin päätöksen osalta, 
josta valtakirjanhaltijan on määrä äänestää 
osakkeenomistajan puolesta;
c) jäsenvaltiot voivat rajoittaa valtakirjan 
siirtämistä toiselle henkilölle tai kieltää sen, 
mutta jos valtakirjanhaltijana toimii 
oikeushenkilö, tämä ei estä sitä käyttämästä 
hallinto- tai johtoelimensä jäsenen tai 
työntekijänsä sille myöntämiä oikeuksia.
Tässä kohdassa tarkoitettu eturistiriita voi 
syntyä erityisesti, jos valtakirjanhaltija
i) on yhtiön määräysvaltainen 
osakkeenomistaja tai toinen tällaisen 
osakkeenomistajan määräysvallassa oleva 
oikeushenkilö;
ii) on yhtiön hallinto-, johto- tai 
valvontaelimen jäsen tai yhtiön työntekijä 
tai tilintarkastaja taikka määräysvaltaisen 
osakkeenomistajan tai i alakohdassa 
tarkoitetun määräysvallassa olevan 
oikeushenkilön työntekijä;
iii) on perhesuhteessa johonkin iii 
alakohdassa tarkoitettuun luonnolliseen 
henkilöön.

Or. en

Perustelu

Jotta direktiivillä saavutettaisiin käytännössä halutut tulokset, on ratkaisevan tärkeää 
vapauttaa rajoittavia kansallisia sääntöjä, jotka koskevat direktiivissä "valtakirjanhaltijoiksi" 
kutsuttujen tahojen nimeämistä äänestämään osakkeenomistajien puolesta. Tarkistuksessa on 
huolellisen harkinnan pohjalta saavutettu tasapaino eturistiriitoja koskevan oikeutetun huolen 
ja osakkeenomistajien valinnanvapauden säilyttämisen välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 124
10 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun. Valtakirjan 
antamiseen henkilölle ei saa soveltaa muita 
rajoitteita kuin vaatimusta, että henkilön on 
oltava oikeuskelpoinen.

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan nimissä.

Valtakirjanhaltijalla on yhtiökokouksissa 
ainoastaan samat oikeudet käyttää 
puheenvuoroja, esittää kysymyksiä, tehdä 
päätösehdotuksia ja äänestää kuin 
valtakirjan antaneella osakkeenomistajalla, 
ja hänen on käytettävä näitä oikeuksia 
osakkeenomistajan mahdollisesti antamien 
ohjeiden mukaisesti.
Valtakirjan antamiseen henkilölle ei saa 
soveltaa muita rajoitteita kuin vaatimusta, 
että henkilön on oltava oikeuskelpoinen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan 
oikeutta käyttää äänioikeuksia, jos tämä

Mikäli jäsenvaltiot kuitenkin rajoittavat 
valtakirjanhaltijoiden välityksellä 
tapahtuvaa osakkeenomistajien oikeuksien 
käyttöä, kyseiset rajoitukset eivät saa olla 
tiukempia kuin mikä on tarpeen ja 
kohtuullista valtakirjanhaltijoiden 
eturistiriitojen ratkaisemiseksi.
Erityisesti tällaisia rajoituksia on asetettava 
valtakirjanhaltijalle, joka

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;

a) on yhtiön määräysvaltainen 
osakkeenomistaja tai toinen tällaisen 
osakkeenomistajan määräysvallassa oleva 
oikeushenkilö;

b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;

b) on hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsen taikka määräysvaltaisen 
osakkeenomistajan tai a alakohdassa 
tarkoitetun määräysvallassa olevan 
oikeushenkilön jäsen;

c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.

c) on perhe- tai liikesuhteessa johonkin b 
alakohdassa tarkoitettuun luonnolliseen 
henkilöön.

Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden 
henkilön valtakirjanhaltijaksi.

Osakkeenomistajan ja valtakirjanhaltijan 
välinen suhde ei vaikuta valtakirjanhaltijan 
yhtiön suhteen toteuttamien toimien 
pätevyyteen.

Or. en
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Perustelu

Muutoksella mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat puuttua toisaalta 
valtakirjanhaltijoiden välisiin ja toisaalta osakkeenomistajien tai yhtiöiden välisiin 
eturistiriitoihin. Jäsenvaltiot voivat valita sopivat keinot tällaisten ristiriitojen ratkaisemiseen.

Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan siinä mainitaan muutamia selviä tapauksia, joissa 
jäsenvaltioiden olisi rajoitettava valtakirjanhaltijoiden oikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 125
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun. Valtakirjan 
antamiseen henkilölle ei saa soveltaa muita 
rajoitteita kuin vaatimusta, että henkilön 
on oltava oikeuskelpoinen.

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu tiettyyn yhtiökokoukseen ja 
äänestää siellä osakkeenomistajan lukuun, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioiden mahdollisesti säätämien 
tiukempien nimeämisvaatimusten 
soveltamista. Edellä mainittuja vaatimuksia 
sovelletaan myös kaikkiin ulkomaisiin 
luonnollisiin henkilöihin tai 
oikeushenkilöihin, jotka käyttävät 
äänioikeuksia valtakirjanhaltijoina 
sijoittautumisvapauden tai palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella 
jäsenvaltiossa, johon yhtiö on 
sijoittautunut.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan 
oikeutta käyttää äänioikeuksia, jos tämä

Jäsenvaltiot voivat asettaa 
valtakirjanhaltijoiden välityksellä 
tapahtuvalle osakkeenomistajien 
oikeuksien käytölle ainoastaan sellaisia 
rajoituksia ja vaatimuksia, jotka ovat 
tarpeen eturistiriitojen ratkaisemiseksi.

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;

Valtakirjanhaltijan on äänestettävä 
osakkeenomistajan nimissä.

b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;
c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.
Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden henkilön 

Osakkeenomistaja voi nimetä tiettyyn
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden henkilön 
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valtakirjanhaltijaksi. valtakirjanhaltijaksi samalla 
arvopaperitilillä olevia osakkeita kohti.

Or. en

Perustelu

Vaikka valtakirjalla tapahtuva äänestäminen onkin positiivinen järjestlmä, 
osakkeenomistajalle ei pitäisi antaa mahdollisuutta nimetä ketä tahansa henkilöä edustamaan 
häntä yhtiökokouksessa. Direktiivissä on annettava jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa 
nimenomaisia vaatimuksia valtakirjanhaltijan henkilöllisyydelle ja varsinkin rajoittaa pääsy 
yhtiökokoukseen koskemaan vain osakkeenomistajia. Tämä mahdollisuus on olennaisen 
tärkeä Ranskan järjestelmän toimivuuden kannalta, sillä siinä osakkeenomistajien 
kokoukselle on annettu erittäin suuret valtuudet.

Direktiivissä olisi annettava jäsenvaltioille mahdollisuus säätää rajoituksista 
valtakirjanhaltijan välityksellä tapahtuvaan äänioikeuksien käyttöön, jotta voidaan ratkaista 
kaikki mahdolliset eturistiriidat esimerkiksi valtakirjanhaltijan ja osakkeenomistajan tai 
valtakirjanhaltijan ja liikkeeseenlaskijan välillä.

Direktiivissä olisi velvoitettava valtakirjanhaltija äänestämään osakkeenomistajan nimissä. 
Tämä on välttämätöntä valtakirjajärjestelmän luotettavuuden varmistamiseksi.

Selvennys, jonka mukaan kielto nimetä useita henkilöitä koskee vain samalla arvopaperitilillä 
olevia osakkeita, antaisi osakkeenomistajille, joilla on useilla tileillä saman 
liikkeeseenlaskijan osakkeita, mahdollisuuden nimetä kunkin tallettavan laitoksen 
valtakirjanhaltijaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Paul Gauzès

Tarkistus 126
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun. Valtakirjan 
antamiseen henkilölle ei saa soveltaa muita 
rajoitteita kuin vaatimusta, että henkilön 
on oltava oikeuskelpoinen.

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan 
oikeutta käyttää äänioikeuksia, jos tämä

Valtakirjanhaltijan oikeustoimikelpoisuutta 
koskevaa vaatimusta lukuun ottamatta 
jäsenvaltiot voivat asettaa 
valtakirjanhaltijoiden välityksellä 
tapahtuvalle osakkeenomistajien 
oikeuksien käytölle ainoastaan sellaisia 
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rajoituksia ja vaatimuksia, jotka ovat 
tarpeen valtakirjanhaltijoiden 
eturistiriitojen ratkaisemiseksi, edellyttäen, 
että tällaiset vaatimukset ovat oikeassa 
suhteessa tavoitteeseen nähden, ja näin 
tehdessään jäsenvaltiot saavat asettaa 
ainoastaan seuraavanlaisia vaatimuksia:

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;

a) jäsenvaltiot voivat säätää, että 
valtakirjanhaltija ilmoittaa tietyt määritellyt 
tiedot, joilla voi olla merkitystä 
osakkeenomistajille mahdollisten 
eturistiriitojen arvioinnissa;

b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;

b) jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
valtakirjanhaltijoiden välityksellä 
tapahtuvaa osakkeenomistajien oikeuksien 
käyttöä tai kieltää sen, jos 
valtakirjanhaltijoilla ei ole täsmällisiä 
äänestysohjeita kunkin päätöksen osalta, 
josta valtakirjanhaltijan on määrä äänestää 
osakkeenomistajan puolesta;

c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.

c) jäsenvaltiot voivat rajoittaa valtakirjan 
siirtämistä toiselle henkilölle tai kieltää sen, 
mutta jos valtakirjanhaltijana toimii 
oikeushenkilö, tämä ei estä sitä käyttämästä 
hallinto- tai johtoelimensä jäsenen tai 
työntekijänsä sille myöntämiä oikeuksia.

Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden henkilön 
valtakirjanhaltijaksi.

Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden henkilön 
valtakirjanhaltijaksi.

Or. en

Perustelu

Uudella kohdalla mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat puuttua kaikkiin mahdollisiin 
valtakirjanhaltijoiden eturistiriitoihin. Jäsenvaltioiden on voitava valita sopivat keinot 
tällaisten ristiriitojen ratkaisemiseen. Erityisesti puheenjohtajan välitysehdotuksessa mainitut 
ristiriidat ovat tärkeämpiä kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa luetellut ristiriidat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adeline Hazan, Michel Rocard ja Manuel Medina Ortega

Tarkistus 127
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
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osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun. Valtakirjan 
antamiseen henkilölle ei saa soveltaa muita 
rajoitteita kuin vaatimusta, että henkilön 
on oltava oikeuskelpoinen.

osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan 
oikeutta käyttää äänioikeuksia, jos tämä

Valtakirjanhaltijalla on yhtiökokouksessa 
ainoastaan samat oikeudet käyttää 
puheenvuoroja, esittää kysymyksiä, tehdä 
päätösehdotuksia ja äänestää kuin 
valtakirjan antaneella osakkeenomistajalla, 
ja hänen on käytettävä näitä oikeuksia 
osakkeenomistajan ohjeiden mukaisesti.

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;
b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;
c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.
Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden 
henkilön valtakirjanhaltijaksi.

Or. fr

Perustelu

Artiklan 3 kohta on siirretty 1 kohtaan, koska 1 kohdassa olisi käsiteltävä valtakirjanhaltijan 
perustavanlaatuisia oikeuksia. Valtakirjan antaminen tarkoittaa sitä, että valtakirjan 
haltijalla on lupa toimia osakkeenomistajan nimissä. Tällaiseen nimittämiseen on liitettävä 
erityisiä äänestysohjeita. Valtakirjanhaltija toimii hänet nimenneeltä osakkeenomistajalta 
saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 128
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun. Valtakirjan 
antamiseen henkilölle ei saa soveltaa muita 

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun.
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rajoitteita kuin vaatimusta, että henkilön on 
oltava oikeuskelpoinen.

Valtakirjan antamiseen ei saa soveltaa muita 
henkilöiden henkilöllisyyteen ja 
lukumäärään liittyviä rajoitteita kuin 
vaatimusta, että henkilön on oltava 
oikeuskelpoinen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan 
oikeutta käyttää äänioikeuksia, jos tämä

Mikäli jäsenvaltiot kuitenkin rajoittavat 
tapaa, jolla valtakirjanhaltija voi käyttää 
äänioikeuksia, kyseiset rajoitukset eivät saa 
olla tiukempia kuin mikä on tarpeen ja 
kohtuullista eturistiriitojen ratkaisemiseksi.

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;
b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;
c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.
Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden 
henkilön valtakirjanhaltijaksi.

Osakkeenomistajan ja valtakirjanhaltijan 
välinen suhde ei vaikuta valtakirjanhaltijan 
yhtiön suhteen toteuttamien toimien 
pätevyyteen.

Or. en

Perustelu

Osakkeenomistaja voi omistaa osakkeita samassa yhtiössä eri tavoin, suoraan sekä harkinnan 
mukaan hoidettavien sijoitusvälineiden tai yhteissijoitusrahastojen kautta, ja kaikki voivat 
päätyä antamaan valtakirjan eri henkilölle. Säännös ei vastaa todellisuutta, ja se olisi 
poistettava ehdotetusta direktiivistä. Lisäksi jäsenvaltioilla olisi säilytettävä toimivalta 
säännellä eturistiriitoja yleisesti, sillä niissä voi olla kyse muustakin kuin pelkästään 
osakkeenomistajan ja valtakirjanhaltijan välisestä suhteesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 129
10 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä toinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö valtakirjanhaltijaksi, joka 
osallistuu yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun. Valtakirjan 
antamiseen henkilölle ei saa soveltaa muita 
rajoitteita kuin vaatimusta, että henkilön on 

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus nimetä yksi tai useampi toinen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
valtakirjanhaltijaksi, joka osallistuu 
yhtiökokoukseen ja äänestää siellä 
osakkeenomistajan lukuun. Valtakirjan 
antamiseen henkilölle ei saa soveltaa muita 
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oltava oikeuskelpoinen. rajoitteita kuin vaatimusta, että henkilön on 
oltava oikeuskelpoinen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan oikeutta 
käyttää äänioikeuksia, jos tämä

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin harkintansa 
mukaan rajoittaa valtakirjanhaltijan oikeutta 
käyttää äänioikeuksia, jos tämä

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;

a) on liike-, perhe- tai muussa suhteessa 
liikkeeseenlaskijaan;

b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;

b) on liikkeeseenlaskijan määräysvaltainen 
osakkeenomistaja;

c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.

c) kuuluu liikkeeseenlaskijan tai sen 
määräysvaltaisen osakkeenomistajan 
johtoon.

Osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen ainoastaan yhden 
henkilön valtakirjanhaltijaksi.

Or. en

Perustelu

Osakkeenomistajalla tulisi olla oikeus myöntää useampi kuin yksi valtakirja (edellyttäen, että 
on määritetty, kuinka monta osaketta kukin valtakirjanhaltija saa äänestyksessä edustaa), ja 
tämä voi olla käytännössä välttämätöntä, jos osakeomistus edustaa taustalla olevia eri etuja. 
Säännöksessä on todettava selkeästi, että ääntä ei hylätä silloin, kun valtakirjanhaltija 
äänestää vastoin saamiaan ohjeita. 10 artiklan 3 kohdassa on todettava selkeästi, että yhtiön 
ei edellytetä tietävän, onko valtakirjanhaltija saanut ohjeita yhtiökokouksessa puhumista ja 
kysymyksiin vastaamista varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 130
10 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Sen estämättä, mitä 13 artiklan 
5 kohdassa säädetään, osakkeenomistaja 
voi nimetä ainoastaan yhden 
valtakirjanhaltijan tiettyä yhtiökokousta 
sekä samalla arvopaperitilillä olevia 
osakkeita kohti.

Or. en

Perustelu

On liian ankaraa rajoittaa valtakirjanhaltijoiden määrä vain yhteen osakkeenomistajaa kohti, 
kuten komissio ehdottaa. Koska osakkeenomistajalla saattaa olla saman yhtiön osakkeita eri 
tileillä, hänen pitäisi voida nimetä niin monta valtakirjanhaltijaa, kuin tilejäkin on.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis ja Sharon Bowles

Tarkistus 131
10 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

1 b. Jäsenvaltiot voivat edellyttää 
valtakirjanhaltijoita säilyttämään saamiaan 
ohjeita koskevat tiedot määrätyn 
vähimmäisajan ja vahvistamaan pyynnöstä, 
että äänestysohjeet on toteutettu.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot saattavat haluta puuttua tilanteeseen, jossa välittäjä ei ole äänestänyt valtakirjan 
antaneen osakkeenomistajan ohjeiden mukaisesti. Näin ollen jäsenvaltiot voivat edellyttää 
ohjeita koskevien tietojen säilyttämistä ja sitä, että äänestyksen suorittaminen todistetaan 
pyynnöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 132
10 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Valtakirjanhaltijalla voi olla valtakirja 
useammalta kuin yhdeltä 
osakkeenomistajalta eikä tämän edustamien 
osakkeenomistajien lukumäärää saa 
rajoittaa. Jos valtakirjanhaltija on saanut 
valtakirjan usealta osakkeenomistajalta, 
tämä voi äänestää samanaikaisesti 
päätösehdotuksen puolesta tai sitä vastaan 
ja/tai pidättyä äänestämästä 
päätösehdotuksesta sen mukaan, mitä 
äänestysohjeita valtakirjanhaltija on saanut 
edustamiltaan osakkeenomistajilta.

2. Valtakirjanhaltijalla voi olla valtakirja 
useammalta kuin yhdeltä 
osakkeenomistajalta eikä tämän edustamien 
osakkeenomistajien lukumäärää saa 
rajoittaa. Valtakirjanhaltija, joka on saanut 
valtakirjan usealta osakkeenomistajalta, 
äänestää eri tavoin eri osakkeenomistajien 
lukuun sen mukaan, mitä äänestysohjeita 
valtakirjan antaneet osakkeenomistajat 
mahdollisesti ovat antaneet.

Or. en

Perustelu

Uudesta sanamuodosta käy selvästi ilmi, että valtakirjanhaltijalla ei pidä olla oikeutta jakaa 
yhden osakkeenomistajan ääniä. Lisäksi siinä otetaan huomioon, että nimenomaisia 
äänestysohjeita ei aina välttämättä ole annettu. Valtakirjan antaminen tarkoittaa sitä, että 
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valtakirjanhaltija on saanut luvan toimia osakkeenomistajan nimissä. Valtakirjan antamisen 
lisäksi voidaan mutta ei tarvitse antaa nimenomaisia äänestysohjeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 133
10 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

Valtakirjanhaltijan ääntä ei saa hylätä sen 
vuoksi, että se ei vastaa asianomaisen 
osakkeenomistajan antamia ohjeita.

Or. en

Perustelu

Osakkeenomistajalla tulisi olla oikeus myöntää useampi kuin yksi valtakirja (edellyttäen, että 
on määritetty, kuinka monta osaketta kukin valtakirjanhaltija saa äänestyksessä edustaa), ja 
tämä voi olla käytännössä välttämätöntä, jos osakeomistus edustaa taustalla olevia eri etuja. 
Säännöksessä on todettava selkeästi, että ääntä ei hylätä silloin, kun valtakirjanhaltija 
äänestää vastoin saamiaan ohjeita. 10 artiklan 3 kohdassa on todettava selkeästi, että yhtiön 
ei edellytetä tietävän, onko valtakirjanhaltija saanut ohjeita yhtiökokouksessa puhumista ja 
kysymyksiin vastaamista varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 134
10 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Ellei valtakirjan antanut osakkeenomistaja 
anna muita ohjeita, valtakirjanhaltijalla on 
oltava sama oikeus käyttää puheenvuoroja 
tai esittää kysymyksiä kuin edustamallaan 
osakkeenomistajalla.

3. Ellei valtakirjan antanut osakkeenomistaja 
anna muita ohjeita, valtakirjanhaltijalla on 
oltava sama oikeus äänestää, käyttää 
puheenvuoroja tai esittää kysymyksiä kuin 
edustamallaan osakkeenomistajalla. 
Liikkeeseenlaskijat eivät vastaa sen 
todentamisesta, että valtakirjanhaltijat 
toimivat yhtiökokouksessa niiden antamien 
ohjeiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Osakkeenomistajalla tulisi olla oikeus myöntää useampi kuin yksi valtakirja (edellyttäen, että 
on määritetty, kuinka monta osaketta kukin valtakirjanhaltija saa äänestyksessä edustaa), ja 
tämä voi olla käytännössä välttämätöntä, jos osakeomistus edustaa taustalla olevia eri etuja. 



PE 378.495v04-00 64/76 AM\631042FI.doc

FI

Säännöksessä on todettava selkeästi, että ääntä ei hylätä silloin, kun valtakirjanhaltija 
äänestää vastoin saamiaan ohjeita. 10 artiklan 3 kohdassa on todettava selkeästi, että yhtiön 
ei edellytetä tietävän, onko valtakirjanhaltija saanut ohjeita yhtiökokouksessa puhumista ja 
kysymyksiin vastaamista varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 135
11 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtakirjanhaltijoiden nimeäminen ja 
valtakirjanhaltijoiden nimeämisestä 
ilmoittaminen yhtiöille tapahtuu 
kirjallisesti. Jäsenvaltioiden on annettava 
osakkeenomistajille mahdollisuus nimetä 
valtakirjanhaltija sähköisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöt 
hyväksyvät nimeämisen ilmoittamisen 
postitse tai sähköisesti osakkeenomistajan 
valinnan mukaan.

Or. en

Perustelu

Valtakirjanhaltijan nimeämisestä olisi ilmoitettava myös yhtiölle, jotta se voi valvoa, kuinka 
monen osakkeen puolesta ensin mainittu toimii. Valtakirjanhaltijoiden nimittämisen 
helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi rajat ylittävässä asetelmassa on nimeämisen ja siitä 
ilmoittamisen voitava tapahtua myös sähköisiä välineitä hyödyntäen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 136
11 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valtakirjanhaltijoita voidaan nimetä ja 
nimeämisestä ilmoittaa yhtiölle ainoastaan 
kirjallisesti, mutta niiden on sallittava sekä 
nimeäminen että ilmoituksen tekeminen 
joko postitse tai sähköistä allekirjoitusta tai 
sähköisiä välineitä käyttäen. 
Jäsenvaltioiden on jätettävä yhtiöille 
mahdollisuus valita yksi ainoa lähetystapa.
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Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että myös sähköinen allekirjoitus hyväksytään päteväksi keinoksi 
allekirjoittaa valtakirja ja todentaa sen lähettäminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 137
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Julkisesti noteeratun yhtiön 
osakkeenomistajalla on oltava 
mahdollisuus äänestää postitse ennen 
yhtiökokousta noudattaen vaatimuksia, jotka 
ovat tarpeen osakkeenomistajien 
henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tähän 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia.

1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että yritykset 
antavat osakkeenomistajilleen 
mahdollisuuden äänestää postitse ennen 
yhtiökokousta noudattaen vaatimuksia, jotka 
ovat tarpeen osakkeenomistajien 
henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tähän 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia.

Or. en

Perustelu

Äänestys postitse korvataan asteittain sähköisellä äänestyksellä, joka on halvempaa ja 
nopeampaa. Jäsenvaltioiden ei näin ollen ole pakko sallia yrityksille tätä mahdollisuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 138
12 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Julkisesti noteeratun yhtiön 
osakkeenomistajalla on oltava 
mahdollisuus äänestää postitse ennen 
yhtiökokousta noudattaen vaatimuksia, jotka 
ovat tarpeen osakkeenomistajien 
henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tähän 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että yhtiöt 
tarjoavat osakkeenomistajilleen 
mahdollisuuden äänestää kirjeitse ennen 
yhtiökokousta noudattaen vaatimuksia, jotka 
ovat tarpeen osakkeenomistajien 
henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tähän 
tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia.

Or. en

Perustelu

Sana "postitse" tuntuu viittaavan perinteiseen kirjeenvaihtoon. Yhtiöille pitäisi antaa 
mahdollisuus käyttää nykyaikaisia viestintäkeinoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 139
13 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
jolla on niiden lainsäädännön mukaan 
oikeus säilyttää osana liiketoimintaansa 
arvopapereita toisen luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön lukuun, voi säilyttää 
kyseisiä arvopapereita joko erillisillä tileillä 
tai yhteistileillä.

1. Tätä artiklaa sovelletaan, jos 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
jonka katsotaan sovellettavan 
lainsäädännön nojalla olevan 
osakkeenomistaja, toimii liiketoiminnan 
yhteydessä toisen luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön ('asiakkaan') lukuun.

2. Jos osakkeita säilytetään yhteistileillä, ei 
voida vaatia, että ne on tilapäisesti 
kirjattava erillisille tileille osakkeisiin 
liittyvien äänioikeuksien käyttämiseksi 
yhtiökokouksessa.

2. Jos sovellettavassa lainsäädännössä 
asetetaan 1 kohdassa tarkoitetun 
osakkeenomistajan äänioikeuden käytön 
edellytykseksi tiedonantovaatimuksia, 
vaatimukset eivät saa ylittää luetteloa, jossa 
ilmoitetaan yhtiölle kunkin asiakkaan 
henkilöllisyys ja niiden osakkeiden määrä, 
joista hänen lukuunsa äänestetään.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilöitä ei saa estää käyttämästä toisen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
lukuun säilyttämiinsä osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia edellyttäen, että kyseinen 
muu luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on antanut ohjeet 
äänioikeuden käyttämisestä. Edellä 
1 kohdassa tarkoitetun henkilön on 
säilytettävä saamiaan ohjeita koskevat 
tiedot vähintään vuoden ajan.

3. Jos sovellettavassa lainsäädännössä 
asetetaan muodollisia vaatimuksia, jotka 
koskevat 1 kohdassa tarkoitetun 
osakkeenomistajan valtuuttamista 
käyttämään äänioikeuksia tai 
äänestysohjeita, tällaiset muodolliset 
vaatimukset eivät saa ylittää sitä, mikä on 
tarpeen asiakkaan tunnistamiseksi tai 
äänestysohjeiden sisällön tarkistamisen 
mahdollistamiseksi ja mikä on oikeassa 
suhteessa näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen.

4. Mikäli edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
säilyttää saman liikkeeseenlaskijan 
osakkeita yhteistilillä, kaikkiin osakkeisiin 
liittyviä äänioikeuksia ei tarvitse käyttää
samalla tavalla äänestyksen aikana.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
osakkeenomistajan ei tarvitse käyttää
kaikkiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia 
samalla tavalla äänestyksen aikana.

5. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan 
kolmannesta alakohdasta poiketen edellä 
1 kohdassa tarkoitetulla luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka 
säilyttää osakkeita yhteistilillä, on oltava 

5. Jos sovellettavassa lainsäädännössä 
rajoitetaan niiden henkilöiden määrää, 
jotka osakkeenomistaja voi nimetä 
valtakirjanhaltijoiksi 10 artiklan 
1 a kohdan mukaisesti, tämä rajoitus ei estä 
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oikeus antaa valtakirja jokaiselle 
henkilölle, jonka puolesta se säilyttää 
osakkeita tällaisella tilillä, ja kyseisen 
henkilön nimeämälle kolmannelle.

1 kohdassa tarkoitettua osakkeenomistajaa 
antamasta valtakirjaa jokaiselle 
asiakkaalleen tai asiakkaan nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 13 artikla koskee äänestysoikeuksien käyttöä tapauksissa, joissa henkilö, jonka 
katsotaan sovellettavan lainsäädännön nojalla olevan osakkeenomistaja, ei ole sama henkilö, 
joka teki päätöksen osakkeisiin sijoittamisesta. Tällaisissa tapauksissa yksittäinen 
"osakkeenomistaja" voi päätyä toimimaan yhtiökokoukseen liittyvissä asioissa usean eri 
sijoittajan lukuun. On tärkeää, ettei näille osakkeenomistajille aseteta tällaisia sijoittajia 
syrjiviä rajoituksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 140
13 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
jolla on niiden lainsäädännön mukaan 
oikeus säilyttää osana liiketoimintaansa 
arvopapereita toisen luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön lukuun, voi säilyttää 
kyseisiä arvopapereita joko erillisillä tileillä 
tai yhteistileillä.

1. Tätä artiklaa sovelletaan, jos toisen 
lukuun toimivan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön katsotaan sovellettavan 
lainsäädännön nojalla olevan 
osakkeenomistaja.

a) Jäsenvaltiot voivat sallia yhtiöiden 
edellyttävän, että yhtiölle on paljastettava 
kunkin sellaisen asiakkaan henkilöllisyys, 
jonka puolesta 1 kohdassa tarkoitettu 
henkilö toimii, sekä tämän äänioikeuksien 
lukumäärä ja äänestysohjeet.
b) Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden on käytettävä toisen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
lukuun säilyttämiinsä osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia edellyttäen, että kyseinen 
muu luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on antanut ohjeet 
äänioikeuden käyttämisestä.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilön on 
säilytettävä saamiaan ohjeita koskevat 
tiedot vähintään kolmen vuoden ajan.
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Or. en

Perustelu

1 a: Henkilöllisyys on tunnistettava. Tämän erillisen vaatimuksen on pädettävä riippumatta 
siitä, pidetäänkö arvopapereita yhteistilillä. Tiedonantovaatimuksilla pyritään täydelliseen 
avoimuuteen.

1 b: Säännöksen innoittajana toimi komission tekstin 3 kohta, ja siinä asetetaan 
äänestysvelvoite, jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on saanut ohjeet henkilöltä, jonka lukuun 
hän toimii. Kyseessä on velvoite eikä pelkkä mahdollisuus. Se on sijoitettu artiklan alkuun, 
sillä se koskee äänestysperiaatteita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 141
13 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos osakkeita säilytetään yhteistileillä, ei 
voida vaatia, että ne on tilapäisesti 
kirjattava erillisille tileille osakkeisiin 
liittyvien äänioikeuksien käyttämiseksi 
yhtiökokouksessa.

2. Jos sovellettavassa lainsäädännössä 
sallitaan, että 1 kohdassa tarkoitettu 
henkilö säilyttää henkilöiden, joiden 
lukuun hän toimii, osakkeita omissa 
nimissään olevalla yhteistilillä, jäsenvaltiot 
voivat sallia, että osakkeita ei tilapäisesti 
kirjata niiden henkilöiden nimiin, joiden 
lukuun hän toimii, tai siirretä erillisille 
tileille osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien 
käyttämiseksi yhtiökokouksessa, edellyttäen 
että 1 kohdassa tarkoitettu henkilö 
toimittaa yhtiölle edustamistaan 
osakkeenomistajista yksityiskohtaisen 
selvityksen, jossa on eritelty heidän 
henkilöllisyytensä, kunkin 
osakkeenomistajan äänioikeuksien määrä 
ja kunkin antamat äänestysohjeet.

Or. en

Perustelu

Ehdoton erottelukielto voi käytännössä aiheuttaa vakavia täsmäytysongelmia, kun 
arvopaperikaupat tehdään sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskija on saanut äänestysohjeet: 
liikkeeseenlaskija voi esimerkiksi saada välittäjältä 60 ääntä puolesta ja 40 vastaan. Sitten 
hän saa ilmoituksen 20 osakkeen myynnistä. Mistä hän tietää, olivatko nämä äänet puolesta 
vai vastaan?
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 142
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä 
ei saa estää käyttämästä toisen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön lukuun 
säilyttämiinsä osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia edellyttäen, että kyseinen 
muu luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on antanut ohjeet 
äänioikeuden käyttämisestä. Edellä 
1 kohdassa tarkoitetun henkilön on 
säilytettävä saamiaan ohjeita koskevat 
tiedot vähintään vuoden ajan.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
osakkeenomistaja toimii useamman kuin 
yhden osakkeenomistajan lukuun, hänen 
on kuitenkin äänestettävä saamiensa 
ohjeiden mukaisesti, vaikka hän tällöin 
käyttäisikin joihinkin osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia eri tavalla kuin toisiin 
osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia.

Or. en

Perustelu

Viittaus 1 kohdassa tarkoitettuun henkilöön riittää ilman lisätarkennuksia tai tarkempia 
olosuhteita. Velvoite ei rajoitu pelkästään yhteistiliin. Jos tällainen tilanne syntyy, toisistaan 
poikkeavien äänten antamisen on oltava velvollisuus eikä mahdollisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 143
13 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä 
ei saa estää käyttämästä toisen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön lukuun 
säilyttämiinsä osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia edellyttäen, että kyseinen muu 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on 
antanut ohjeet äänioikeuden käyttämisestä. 
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilön on 
säilytettävä saamiaan ohjeita koskevat tiedot 
vähintään vuoden ajan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä 
ei saa estää käyttämästä toisen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön lukuun 
säilyttämiinsä osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia edellyttäen, että kyseinen muu 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on 
antanut ohjeet äänioikeuden käyttämisestä. 
Heitä ei saa myöskään estää äänestämästä 
tapauksissa, joissa on sovittu heidän 
käyttävän harkintavaltaansa, kun on kyse 
niiden äänioikeuksien käyttämisestä, jotka 
liittyvät heidän toisen oikeushenkilön tai 
luonnollisen henkilön lukuun säilyttämiin 
arvopapereihin. Edellä 1 kohdassa 
tarkoitetun henkilön on säilytettävä 
saamiaan ohjeita koskevat tiedot vähintään 
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vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Nykyään monet osakkeet ovat omaisuudenhoitajien kaltaisten välittäjien hallussa sellaisten 
järjestelyjen nojalla, joiden mukaisesti he voivat harkintansa mukaan käyttää osakkeisiin 
liittyviä äämioikeuksia. Komission ehdotuksesta ei käy ilmi, olisiko tämä estetty vai ei.

Tarkistuksen esittäjä(t): Giuseppe Gargani

Tarkistus 144
13 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Mikäli edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
säilyttää saman liikkeeseenlaskijan 
osakkeita yhteistilillä, kaikkiin osakkeisiin 
liittyviä äänioikeuksia ei tarvitse käyttää 
samalla tavalla äänestyksen aikana.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu henkilö ei 
voi estää henkilöä, jonka lukuun hän 
toimii, käyttämästä osakkeisiin liittyviä 
äänioikeuksia edellyttäen, että yhtiölle 
ilmoitetaan asiasta.

Or. en

Perustelu

Lopullisella osakkeenomistajalla pitäisi aina olla äänestysmahdollisuus, mutta 
liikkeeseenlaskijalla olisi oltava oikeusvarmuus. Ilmoittaminen on yleiskäsite, ja siitä, onko 
valtakirjalle tarvetta, olisi määrättävä sopimuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 145
13 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan 
kolmannesta alakohdasta poiketen edellä
1 kohdassa tarkoitetulla luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka 
säilyttää osakkeita yhteistilillä, on oltava 
oikeus antaa valtakirja jokaiselle henkilölle, 
jonka puolesta se säilyttää osakkeita 
tällaisella tilillä, ja kyseisen henkilön
nimeämälle kolmannelle.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla henkilöllä 
on oltava oikeus antaa asiakkaansa 
pyynnöstä valtakirja kyseiselle asiakkaalle 
tai asiakkaan nimeämälle kolmannelle.
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Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että asiakas (taloudellinen osakkeenomistaja) voi harjoittaa 
äänioikeuttaan, hänellä olisi oltava oikeus pyytää osakkeitaan säilyttävää laillista 
osakkeenomistajaa osoittamaan hänelle valtakirjanhaltijan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Wolf Klinz

Tarkistus 146
13 A ARTIKLA (uusi)

13 a artikla
Äänioikeuksien käyttö välittäjän kautta

1. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin 
luonnollisiin henkilöihin tai 
oikeushenkilöihin, jotka ovat oikeutettuja 
osana tavanomaista toimintaansa ja 
liiketoimien yhteydessä säilyttämään 
arvopaperitilejä muiden luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden lukuun 
ja jotka eivät ole 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja henkilöitä ('välittäjä').
2. Välittäjien on käytettävä äänioikeuksia 
ainoastaan välittäjän ja asiakkaan välisten 
yleisten sopimusjärjestelyjen puitteissa tai 
asiakkaan kyseistä äänestystilaisuutta 
varten antamien erityisten ohjeiden 
perusteella.
3. Välittäjien on joko käytettävä osakkeisiin 
liittyviä äänioikeuksia asiakkaidensa 
ohjeiden mukaan tai siirrettävä 
äänestysohjeet toiselle välittäjälle, joka 
säilyttää osakkeita.
4. Jäsenvaltiot voivat edellyttää välittäjiä 
säilyttämään saamiaan ohjeita koskevat 
tiedot määrätyn vähimmäisajan ja 
vahvistamaan pyynnöstä, että 
äänestysohjeet on toteutettu.

Or. en

Perustelu

Uusi 13 a artikla koskee välittäjiä, ja se on täydennys 10 artiklaan. Osakkeenomistajat 
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tavallisesti säilyttävät osakkeitaan välittäjäketjun avustuksella eri lainkäyttöalueilla. Sen 
välttämiseksi, että välittäjät, jotka eivät ole laillisia osakkeenomistajia, toteuttavat omaa 
politiikkaansa, on ilmaistava selväsanaisesti, että heillä on oikeus käyttää äänioikeuttaan 
ainoastaan, kun heidät on valtuutettu tähän.

Tarkistuksen esittäjä(t): Arlene McCarthy

Tarkistus 147
13 A ARTIKLA (uusi)

13 a artikla
1. Tässä direktiivissä:
a) 'välittäjillä' tarkoitetaan luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka
liiketoiminnan yhteydessä tekevät 
sopimuksia ('asiaan liittyvät sopimukset') 
toimimisesta osakkeenomistajina tai 
tallettajina suhteessa osakkeisiin tai jotka 
säilyttävät muita osakeomistuksia muiden 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden puolesta ('asiakkaat'); 
mutta
b) kyseiset henkilöt eivät ole välittäjiä 
suhteessa sellaisiin osakkeisiin, joihin he 
ovat päättäneet sijoittaa asiakkailta saatuja 
varoja.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki asiaan liittyvät sopimukset ovat 3 ja 
4 kohdan mukaisia.
3. Asiaan liittyvän sopimuksen katsotaan 
olevan tämän kohdan mukainen, jos siinä 
määrätään, että:
a) mikäli asiakas toimittaa välittäjälle 
ohjeita osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien 
käyttämisestä, välittäjän on varmistettava, 
että ohjeita noudatetaan; ja
b) mikäli välittäjä saa ilmoituksen 
yhtiökokouksen koolle kutsumisesta, hänen 
on välitettävä se eteenpäin asiakkaalle tai 
asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti.
Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että tietyn 
ajan sen jälkeen, kun asiakas on antanut 
äänioikeuksien käyttämistä koskevia 
ohjeita, välittäjien on säilytettävä ohjeita 
koskevat tiedot ja voitava vahvistaa, että 
ohjeet on toteutettu tai välitetty eteenpäin.
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4. Asiaan liittyvän sopimuksen katsotaan 
olevan tämän kohdan mukainen, mikäli 
siinä todetaan, että asiakkaalla ei ole 
oikeutta antaa äänioikeuksien käyttämistä 
koskevia ohjeita.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen asiaan liittyvien sopimusten 
tekemistä välittäjät selittävät asiakkaille, 
voivatko nämä antaa äänioikeuksien 
käyttämistä koskevia ohjeita, ja jos voivat, 
miten ohjeet voidaan antaa.

Or. en

Perustelu

Monien sijoittajien osakeomistukset ovat "välittäjien ketjun" hallussa. Tällaisissa tapuksissa 
sijoittajan mahdollisuudet käyttää osakkeisiinsa liittyviä äänioikeuksia ovat suuresti 
riippuvaisia siitä, miten hyvin tieto "ketjussa" liikkuu. Kaikissa asiaa käsittelevissä artikloissa 
on mahdollistettava tämä prosessi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bert Doorn

Tarkistus 148
13 A ARTIKLA (uusi)

13 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ammattimaisten välittäjien, joilla on oikeus 
pitää hallussaan osakkeita liiketoiminnan 
yhteydessä toisen luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön lukuun, on joko käytettävä 
osakkeisiin liittyvät äänioikeudet kyseisen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
(asiakkaansa) ohjeiden mukaan tai 
siirrettävä äänestysohjeet toiselle 
ammattimaiselle välittäjälle, jonka hallussa 
osakkeet ovat, edellyttäen että ohjeita on 
annettu.

Or. en

Perustelu

On tarpeen säännellä unionin tasolla siitä, että ammattimaisten välittäjien on helpotettava 
äänioikeuksien käyttämistä. Rajat ylittävissä tilanteissa välittäjäketju voi olla pitkä. Sitä paitsi 
ketjussa sovelletaan mahdollisesti erilaisia (kansallisia) sääntöjä, joilla on vaikutusta siihen, 
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kenellä on oikeus käyttää äänioikeuksia. Siksi olisi taattava, että sijoittajilla on mahdollisuus 
valvoa osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 149
14 ARTIKLA

14 artikla Poistetaan.
Ääntenlaskenta

Ääniä laskettaessa on otettava huomioon 
kaikki äänet, jotka yhtiökokouksen 
hyväksyttäväksi annetusta 
päätösehdotuksesta on annettu.

Or. en

Perustelu

Tämän säännöksen tulkinta saattaisi käytännössä johtaa tarpeeseen sananmukaisesti "laskea 
äänet" niiden "huomioon ottamiseksi", ja viimeksi mainittu aiheuttaisi huomattavia ja 
mahdollisesti ylitsepääsemättömiä käytännön ongelmia, sillä suurimmassa osassa tapauksista 
äänestäminen tapahtuu käsiä nostamalla. Yhtiöitä ei pitäisi pakottaa ottamaan tätä varten 
käyttöön koneäänestysjärjestelmiä, jotka saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia etenkin pienille 
ja keskisuurille yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean-Pierre Audy

Tarkistus 150
15 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Liikkeeseenlaskijan on julkaistava 
Internet-sivustossaan äänestystulos 
jokaisesta yhtiökokoukselle esitetystä 
päätösehdotuksesta viimeistään 15 
kalenteripäivän kuluttua yhtiökokouksesta.

1. Yhtiön on julkaistava Internet-
sivustossaan äänestystulos jokaisesta 
yhtiökokoukselle esitetystä
päätösehdotuksesta viimeistään 
15 kalenteripäivän kuluttua yhtiökokouksen 
päivästä. Tulosten on oltava saatavilla 
yhtiön Internet-sivustossa enintään kahden 
vuoden ajan siitä päivästä, jona ne on 
asetettu saataville.

Or. en

Perustelu

Olisi suotavaa, että direktiivissä säädetään aikaraja äänestystulosten saatavillaololle. 
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Kahden vuoden aika olisi suotava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Piia-Noora Kauppi

Tarkistus 151
15 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Äänestyksen tuloksesta on ilmoitettava 
jokaisen päätösehdotuksen osalta 
vähintään äänoikeutettujen osakkeiden 
lukumäärä sekä päätösehdotuksen puolesta 
ja sitä vastaan annettujen äänien 
prosenttiosuudet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän säännöksen tulkinta saattaisi käytännössä johtaa tarpeeseen sananmukaisesti "laskea 
äänet" niiden "huomioon ottamiseksi", ja viimeksi mainittu aiheuttaisi huomattavia ja 
mahdollisesti ylitsepääsemättömiä käytännön ongelmia, sillä suurimmassa osassa tapauksista 
äänestäminen tapahtuu käsiä nostamalla. Yhtiöitä ei pitäisi pakottaa ottamaan tätä varten 
käyttöön koneäänestysjärjestelmiä, jotka saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia etenkin pienille 
ja keskisuurille yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 152
15 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Äänestyksen tuloksesta on ilmoitettava 
jokaisen päätösehdotuksen osalta vähintään 
äänoikeutettujen osakkeiden lukumäärä 
sekä päätösehdotuksen puolesta ja sitä 
vastaan annettujen äänien prosenttiosuudet.

2. Äänestyksen tuloksesta on ilmoitettava 
jokaisen päätösehdotuksen osalta vähintään 
päätösehdotuksen puolesta ja sitä vastaan 
annettujen äänien prosenttiosuudet. Mikäli 
äänet lasketaan, äänestyksen tuloksen 
yhteydessä on ilmoitettava jokaisen 
päätösehdotuksen osalta äänioikeutettujen 
osakkeiden lukumäärä.

Or. en

Perustelu

Olisi otettava huomioon mahdollisuus, että äänestäminen tapahtuu käsiä nostamalla. 
Sellaisissa tapauksissa ei olisi mahdollista tietää äänioikeutettujen osakkeiden lukumäärää, 
mutta olisi mahdollista ilmoittaa kunkin päätösehdotuksen puolesta ja sitä vastaan 
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äänestäneiden prosenttiosuudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Diana Wallis

Tarkistus 153
17 A ARTIKLA (uusi)

17 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio laatii viimeistään * Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin toiminnasta. Erityistä 
huomiota kiinnitetään 5 artiklassa 
vahvistettujen yhtiökokousten 
koollekutsumisen määräaikojen 
vaikutuksista ja niiden 
uudelleentarkastelun tarpeesta.
* Kolmen vuoden kuluttua 16 artiklassa 
vahvistetusta päivästä.

Or. en

Perustelu

Komissio olisi velvoitettava tarkastelemaan järjestelmällisesti uudelleen uusien direktiivien 
toimintaa osana sen sääntelyn parantamista koskevaa ohjelmaa. Erityisesti 5 artiklassa 
vahvistettuja koollekutsumisen määräaikoja olisi tarkasteltava uudelleen, sillä tekninen 
kehitys saattaisi mahdollistaa lyhyemmät määräajat.


