
AM\642528FI.doc PE 382.348v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Oikeudellisten asioiden valiokunta

6.12.2006 PE 382.348v01-00

KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-23

Mietintöluonnos (PE 374.442v01-00)
Klaus-Heiner Lehne
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Ehdotus direktiiviksi (KOM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 1
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistuksen ECON 3)

Johdanto-osan 4 kappale

(4) Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa 
voimassa olevalla yhteisön lainsäädännöllä. 
Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin 
kohteeksi otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin 
liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 
2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/109/EY säädetään, että 
liikkeeseenlaskijoiden on asetettava
saataville tietyt yhtiökokouksiin liittyvät 
tiedot ja asiakirjat, mutta kyseisten tietojen 
on oltava saatavilla ainoastaan 

(4) Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa 
voimassa olevalla yhteisön lainsäädännöllä. 
Säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin 
kohteeksi otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin 
liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 
2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/109/EY säädetään, että 
liikkeeseenlaskijat velvoitetaan asettamaan
saataville tietyt yhtiökokouksiin liittyvät 
tiedot ja asiakirjat, mutta kyseisten tietojen 
ja asiankirjojen on oltava saatavilla 
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liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiossa. 
Direktiivissä 2001/34/EY keskitytään 
tietoihin, jotka liikkeeseenlaskijoiden on 
ilmoitettava markkinoille eikä siinä näin 
ollen suoranaisesti säädetä 
osakkeenomistajan äänestysprosessista.

ainoastaan liikkeeseenlaskijan 
kotijäsenvaltiossa. Direktiivissä 2001/34/EY 
keskitytään tietoihin, jotka 
liikkeeseenlaskijoiden on ilmoitettava 
markkinoille, eikä siinä näin ollen 
suoranaisesti säädetä osakkeenomistajan 
äänestysprosessista. Tämän vuoksi olisi 
otettava käyttöön tietyt 
vähimmäisvaatimukset, joiden 
tarkoituksena on suojella sijoittajia ja 
edistää osakkeenomistajien 
äänioikeudellisiin osakkeisiin liittyvien 
oikeuksien sujuvaa ja tehokasta käyttöä. 
Kun kyseessä ovat muut oikeudet kuin 
äänioikeudet, jäsenvaltiot voivat laajentaa 
kyseisten vähimmäisvaatimusten 
soveltamisen koskemaan myös 
äänioikeudettomia osakkeita siltä osin kuin 
tällaiset vaatimukset eivät jo koske näitä 
osakkeita.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 2
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 49 ja ECON 5)

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 

(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 
yhtiökokouksesta olisi ilmoitettava riittävän 
ajoissa ja osakkeenomistajille olisi annettava 
täydelliset tiedot asioista, jotka aiotaan antaa 
yhtiökokouksen päätettäväksi. Olisi 
käytettävä nykytekniikan tarjoamia 
mahdollisuuksia asettaa tiedot välittömästi 
saataville. Tässä direktiivissä lähdetään 
olettamuksesta, että kaikilla julkisesti 
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asialistan kohdista. Olisi käytettävä 
nykytekniikan tarjoamia mahdollisuuksia 
asettaa tiedot välittömästi saataville; myös 
yhtiökokouksessa pidettyjen äänestysten 
tulokset olisi asetettava saataville 
ajanmukaisilla menetelmillä. 

noteeratuilla yhtiöillä on jo Internet-
sivusto.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 3
(Uusi tarkistus)

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Osakkeenomistajilla pitäisi 
periaatteessa olla mahdollisuus ottaa 
kohtia yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia asialistaan sisältyvistä 
kohdista. Rajoittamatta eri puolilla yhteisöä 
nykyään noudatettavien erilaisten 
määräaikojen ja yksityiskohtaisten 
sääntöjen soveltamista näiden oikeuksien 
käytölle olisi asetettava kaksi 
perusedellytystä: näiden oikeuksien käytön 
edellytykseksi mahdollisesti asetettava raja 
saa olla enintään viisi prosenttia yhtiön 
osakepääomasta ja kaikkien 
osakkeenomistajien on joka tapauksessa 
saatava asialistan lopullinen versio hyvissä 
ajoin, jotta he voivat valmistautua kutakin 
asialistan kohtaa koskevaan keskusteluun 
ja äänestykseen.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 4
(Uusi tarkistus)

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

(6 b) Jokaisella osakkeenomistajalla olisi 
periaatteessa oltava mahdollisuus esittää 
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kysymyksiä yhtiökokouksen asialistan 
kohdista ja saada niihin vastaukset. 
Säännöt siitä, kuinka ja koska kysymyksiä 
esitetään, tulisi jättää jäsenvaltioiden 
määriteltäväksi. 

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 5
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 51, 52 ja ECON 10)

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) Yhtiöitä ei pitäisi estää oikeudellisesti 
antamasta osakkeenomistajilleen 
mahdollisuutta osallistua yhtiökokouksiin 
sähköisesti. Kokouksesta poissa olevien 
henkilöiden äänestämiselle kirjeitse tai 
sähköisesti ei pitäisi asettaa muita 
rajoituksia kuin mitä henkilöllisyyden 
todentaminen ja tiedonsiirron turvallisuus 
edellyttävät. Tämä ei kuitenkaan saisi estää 
jäsenvaltioita antamasta sääntöjä, joilla 
varmistetaan, että äänestystulokset 
ilmentävät osakkeenomistajien aikeita 
kaikissa olosuhteissa. Niihin kuuluvat 
myös säännöt, joilla pyritään korjaamaan 
tilanteet, joissa uusia asiantiloja syntyy tai 
ilmenee sen jälkeen, kun osakkeenomistaja 
on äänestänyt kirjeitse tai sähköisesti.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 6
(Uusi tarkistus)

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Jos äänestykseen osallistuu 
rahoituksenvälittäjiä, ohjeiden mukaisen 
äänestyksen tehokkuus riippuu paljolti 
välittäjäketjun tehokkuudesta, koska 
sijoittajat eivät usein voi käyttää 
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osakkeisiinsa liittyvää äänioikeutta, elleivät 
ketjun kaikki välittäjät, joilla ei kenties ole 
taloudellista osuutta osakkeissa, toimi 
yhteistyössä. Sen vuoksi on tärkeää, että 
välittäjät helpottaisivat äänioikeuden 
käyttämistä, jotta sijoittaja voisi käyttää 
äänioikeuttaan rajatylittävissä tilanteissa.
Komission olisi jatkettava tämän 
kysymyksen tarkastelua suosituksen 
yhteydessä sen varmistamiseksi, että 
sijoittajilla olisi käytettävissään tehokkaat 
äänestyspalvelut ja äänioikeutta 
käytettäisiin sijoittajien antamien ohjeiden 
mukaisesti. Komission olisi välittäjiä ja 
äänestysohjeita tarkastellessaan 
kiinnitettävä huomiota myös
rahastoyhtiöihin, joiden tilanne on 
erityinen siinä mielessä, että niiden 
tavanomaisena liiketoimintana on 
yhteissijoitusyritysten hoitaminen. 
Komission olisi lisäksi tarkasteltava 
käsitteiden 'sijoittaja', 'osakkeenomistaja' 
ja 'asiakas' merkitystä, osakkeenomistajien 
henkilöllisyyden varmistamisen ongelmia, 
omistuksen avoimuutta, 
osakkeenomistajien oikeuksien käytön 
jäljellä olevia ongelmia, tehokkaiden 
yhteydenpitokanavien perustamisesta 
aiheutuvia kustannuksia sekä keinoja 
seurata välittäjien tehtävien suorittamista.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 7
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistuksen ECON 12)

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

(7 a) Äänestystulokset olisi vahvistettava 
sellaisin menetelmin, joissa otetaan 
huomioon osakkeenomistajien ilmaisemat 
äänestysaikeet, ja ne olisi julkistettava 
yhtiökokouksen jälkeen ainakin yhtiön 
Internet-sivustolla.
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Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 8
(Uusi tarkistus)

Johdanto-osan 9 kappale

(9) Direktiiviä 2004/109/EY olisi 
muutettava, jotta vältetään samaa asiaa 
koskevien säännösten toistaminen,

Poistetaan.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 9
(Uusi tarkistus)

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Jäsenvaltioita kannustetaan 
paremmasta lainsäädännöstä toimielinten 
välillä tehdyn sopimuksen1 34 kohdan 
mukaisesti laatimaan itseään varten ja 
yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, 
joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan 
direktiivin ja kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamista koskevien 
toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja 
julkaisemaan ne,
_______________
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 10
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, ECON 14 ja 

ECON 15) 
1 artikla

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

vaatimuksista, jotka koskevat äänivaltaisiin 
osakkeisiin liittyvien osakkeenomistajien 
tiettyjen oikeuksien käyttöä niiden 
yhtiöiden yhtiökokouksissa, joilla on 
rekisteröity toimipaikka jäsenvaltion 
alueella ja joiden osakkeet on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltiossa 
sijaitsevilla tai toimivilla säännellyillä 
markkinoilla.

1 a. Toimivalta säännellä tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia asioita on 
jäsenvaltiolla, jonka alueella yhtiön 
rekisteröity toimipaikka sijaitsee, ja 
viittaukset "sovellettavaan lainsäädäntöön" 
ovat viittauksia kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädäntöön.

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

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tämän 
direktiivin soveltamisesta seuraavanlaiset 
yhtiöt:

i) direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja yhtiömuotoisia 
yhteissijoitusyrityksiä ja

i) direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetut yhteissijoitusyritykset

ii) yrityksiä, joiden yksinomaisena 
tarkoituksena on yleisöltä hankittujen 
varojen yhteinen sijoittaminen ja jotka 
toimivat riskin hajauttamisen periaatteella ja 
jotka eivät pyri hankkimaan oikeudellista tai 
liikkeenjohdollista määräysvaltaa 
yhteissijoitusyrityksen hoitamien sijoitusten 
liikkeeseenlaskijoissa, edellyttäen että 
kyseisillä yhteissijoitusyrityksillä on 
toimilupa, niitä valvovat toimivaltaiset 
viranomaiset ja niillä on säilytysyhteisö, 
joka vastaa direktiivin 85/611/ETY 
toimintoja vastaavista toiminnoista.

ii) yritykset, joiden yksinomaisena 
tarkoituksena on yleisöltä hankittujen 
varojen yhteinen sijoittaminen ja jotka 
toimivat riskin hajauttamisen periaatteella ja 
jotka eivät pyri hankkimaan oikeudellista tai 
liikkeenjohdollista määräysvaltaa 
yhteissijoitusyrityksen hoitamien sijoitusten 
liikkeeseenlaskijoissa, edellyttäen että 
kyseisillä yhteissijoitusyrityksillä on 
toimilupa, niitä valvovat toimivaltaiset 
viranomaiset ja niillä on säilytysyhteisö, 
joka vastaa direktiivin 85/611/ETY 
toimintoja vastaavista toiminnoista, ja
ii a) osuuskunnat.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 11
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 10, 64, 65, 66 ja ECON 23)

3 artikla
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Tiukemmat kansalliset vaatimukset Kansalliset lisätoimenpiteet
Jäsenvaltiot voivat asettaa 
liikkeeseenlaskijoille, joiden 
sääntömääräinen kotipaikka on niiden 
alueella, tiukempia vaatimuksia kuin mitä 
tässä direktiivissä säädetään.

Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita 
asettamasta yhtiöille lisävelvoitteita tai 
muulla tavoin toteuttamasta 
lisätoimenpiteitä, joilla autetaan 
osakkeenomistajia käyttämään tässä 
direktiivissä tarkoitettuja oikeuksia.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 12
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 11 ja ECON 24)

4 artikla

Liikkeeseenlaskijan on huolehdittava siitä, 
että kaikkia yhtiökokoukseen osallistumisen 
ja äänioikeuksien käytön osalta samassa 
asemassa olevia osakkeenomistajia 
kohdellaan yhdenvertaisesti.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaikkia 
yhtiökokoukseen osallistumisen ja 
yhtiökokouksessa tapahtuvan
äänioikeuksien käytön osalta samassa 
asemassa olevia osakkeenomistajia 
kohdellaan yhdenvertaisesti.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 13
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27 ja ECON 28)
5 artikla

Yhtiökokouksen koollekutsuminen Tiedottaminen ennen yhtiökokousta
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.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos yhtiö 
tarjoaa osakkeenomistajille sähköisen
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äänestysvälineen, joka on kaikkien 
osakkeenomistajien saatavilla, yhtiökokous 
voi päättää, että se esittää muun kuin 
varsinaisen yhtiökokouskutsun jollakin 1 a 
kohdassa säädetyistä tavoista viimeistään 
14 päivää ennen kokouspäivää. Tämä 
päätös on tehtävä määräenemmistöllä, joka 
ei saa olla pienempi kuin kaksi kolmasosaa 
edustettuina olevien arvopaperien tai 
edustettuna olevan merkityn pääoman 
äänimäärästä, ja se voi olla voimassa 
enintään seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen asti.
Jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa edellä 
mainittua vähimmäisaikaa yhtiökokouksen 
toiseen tai johonkin seuraavaan 
kokouskutsuun, joka esitetään siksi, että 
ensimmäisessä kokouskutsussa ei 
saavutettu päätösvaltaisuutta, edellyttäen 
että tätä artiklaa noudatettiin ensimmäisen
kokouskutsun osalta, että asialistalle ei ole 
lisätty uusia asioita ja että lopullisen 
kokouskutsun päiväyksen ja 
yhtiökokouksen päivämäärän välillä on 
vähintään 10 päivää.
1 a. Yhtiötä on vaadittava esittämään 1 
kohdassa tarkoitettu kokouskutsu niin, että 
se on nopeasti ja ketään syrjimättä 
saatavilla, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita 1 artiklan 1 a kohdassa 
määritellyn 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 
ensimmäistä alakohtaa yhtiöihin, jotka 
voivat tunnistaa osakkeenomistajiensa 
nimet ja osoitteet ajan tasalla olevasta 
osakasluettelosta, edellyttäen että yhtiöllä 
on velvollisuus lähettää kokouskutsu 
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kaikille luetteloon merkityille 
osakkeenomistajilleen.
Yhtiö ei saa kummassakaan tapauksessa 
periä maksua kokouskutsun esittämisestä 
säädetyllä tavalla.

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
kokouskutsussa on vähintään

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

a) ilmoitettava täsmällisesti yhtiökokouksen 
aika ja paikka ja esitettävä ehdotus 
yhtiökokouksen asialistaksi;

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

b) esitettävä selkeä ja tarkka kuvaus 
menettelyistä, joita osakkeenomistajien on 
noudatettava voidakseen osallistua 
yhtiökokoukseen ja äänestää siinä. Näihin 
sisältyvät seuraavat tiedot:
i) osakkeenomistajille 6 artiklan mukaan 
kuuluvat oikeudet, niiltä osin kuin kyseisiä 
oikeuksia voidaan käyttää kokouskutsun 
esittämisen jälkeen, ja 9 artiklan mukaan 
kuuluvat oikeudet sekä päivämäärät, joihin 
asti näitä oikeuksia voidaan käyttää; 
kokouskutsussa voidaan esittää pelkät 
päivämäärät, joihin asti oikeuksia on 
mahdollista käyttää, edellyttäen että siinä 
viitataan yhtiön Internet-sivustolla oleviin 
tarkempiin tietoihin näistä oikeuksista; 
ii) valtakirjalla äänestettäessä noudatettava 
menettely, ennen kaikkea valtakirjalla 
äänestettäessä käytettävät lomakkeet ja 
tavat, joilla toimitetut sähköiset ilmoitukset 
valtakirjanhaltijan nimeämisestä yhtiö voi 
hyväksyä; 
iii) tarvittaessa menettelyt, joita 
noudatetaan äänestettäessä kirjeitse tai 
sähköisesti.

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

c) ilmoitettava tarvittaessa 7 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu kirjauspäivä ja 
selitettävä, että ainoastaan niillä 
henkilöillä, jotka ovat osakkeenomistajia 
kyseisenä päivänä, on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen ja äänestää siinä;

d) tieto siitä, missä ja miten 
yhtiökokouksessa käsiteltäviksi 
tarkoitettujen päätösehdotusten ja muiden 

d) ilmoitettava, missä ja miten 3 kohdan c ja 
c a alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen
ja päätösehdotusten lyhentämättömät versiot 
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asiakirjojen lyhentämättömät versiot ovat 
saatavilla;

ovat saatavilla;

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

e) ilmoitettava sen Internet-sivuston osoite, 
jolla 3 kohdan mukaiset tiedot ovat 
saatavilla.

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

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhtiö asettaa yhtäjaksoiseksi ajaksi, joka 
alkaa viimeistään 21 päivää ennen 
yhtiökokousta ja jatkuu yhtiökokoukseen 
asti, kokouspäivä mukaan lukien, Internet-
sivustollaan osakkeenomistajiensa 
saataville vähintään seuraavat tiedot:

a) 1 kohdassa mainittu kokouskutsu; a) 1 a kohdassa tarkoitettu kokouskutsu;
b) osakkeiden ja äänioikeuksien 
kokonaismäärä;

b) osakkeiden ja äänioikeuksien 
kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 
(mukaan lukien kokonaismäärä kunkin 
osakelajin osalta, jos yhtiön pääoma on 
jaettu kahteen tai useampaan osakelajiin);

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

c) yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat;

c a) sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti nimetyn yhtiön toimivaltaisen 
elimen päätösehdotus tai, jos päätöstä ei ole 
ehdotettu tehtäväksi, huomautus 
yhtiökokouksen asialistaehdotuksen kunkin 
kohdan osalta; lisäksi osakkeenomistajien 
esittämät päätösehdotukset on lisättävä 
mahdollisimman pian yhtiön saatua ne;

d) kirjeitse ja valtakirjalla äänestettäessä 
käytettävät lomakkeet.

d) tarvittaessa valtakirjalla ja kirjeitse
äänestettäessä käytettävät lomakkeet, jollei 
lomakkeita ole lähetetty suoraan kullekin 
osakkeenomistajalle.

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

Jos d alakohdassa tarkoitettuja lomakkeita 
ei voida teknisistä syistä asettaa saataville 
Internet-sivustolla, yhtiön on ilmoitettava 
sivustollaan, miten paperilomakkeita voi 
saada. Tässä tapauksessa yhtiötä on 
vaadittava lähettämään lomakkeet postitse 
maksutta jokaiselle osakkeenomistajalle, 
joka sitä pyytää.
Jos yhtiökokouskutsu esitetään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/25/EY 9 artiklan 4 kohdan ja 11 
artiklan 4 kohdan tai tämän artiklan 1 
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kohdan toisen alakohdan nojalla 
myöhemmin kuin 21 päivää ennen 
kokousta, tässä kohdassa säädettyä aikaa 
lyhennetään vastaavasti.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 14
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31 ja ECON 32)
6 artikla

Oikeus lisätä kohtia yhtiökokouksen 
asialistalle ja tehdä päätösehdotuksia

Oikeus ottaa kohtia yhtiökokouksen 
asialistalle ja tehdä päätösehdotuksia

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 
oikeus 

a) ottaa kohtia yhtiökokouksen asialistalle 
edellyttäen, että jokaiseen kohtaan on 
liitetty perustelut tai ehdotus päätökseksi, 
joka on tarkoitus tehdä yhtiökokouksessa;
b) tehdä päätösehdotuksia yhtiökokouksen 
asialistaan sisältyvistä tai siihen 
sisällytettävistä kohdista.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että a 
alakohdassa tarkoitettua oikeutta voidaan 
käyttää ainoastaan varsinaisen 
yhtiökokouksen osalta edellyttäen, että 
osakkeenomistajilla on yksin tai yhdessä 
oikeus kutsua tai pyytää yhtiötä kutsumaan 
koolle muu kuin varsinainen yhtiökokous, 
jonka asialistalla ovat vähintään kaikki 
kyseisten osakkeenomistajien pyytämät 
kohdat.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että kyseisiä 
oikeuksia on käytettävä kirjallisesti (joko 
postitse tai sähköisesti).

2. Mikäli oikeus lisätä kohtia 
yhtiökokouksen asialistalle ja tehdä 
päätösehdotuksia yhtiökokouksessa

2. Mikäli jokin 1 kohdassa tarkoitetuista 
oikeuksista edellyttää, että kyseisellä 
osakkeenomistajalla tai kyseisillä
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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.

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

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. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
yksi ajankohta, joka määritellään 
yhtiökokousta tai kokouskutsua edeltävien 
päivien lukumääränä, johon mennessä 
osakkeenomistajat voivat käyttää 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua oikeutta. 
Vastaavasti jokainen jäsenvaltio voi asettaa 
päivämäärän 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun oikeuden käytölle.
3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
oikeuden käyttö edellyttää 
osakkeenomistajille jo ilmoitetun 
yhtiökokouksen asialistan muuttamista, 
yhtiön on asetettava saataville tarkistettu 
asialista samalla tavalla kuin edellinen 
asialista ennen kirjauspäivää, tai jos 
kirjauspäivää ei ole, riittävän ajoissa ennen 
yhtiökokousta, jotta muut 
osakkeenomistajat voivat nimetä 
valtakirjanhaltijan tai tarvittaessa äänestää 
kirjeitse.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 15
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, ECON 33, ECON 34, ECON 35)
7 artikla

Pääsy yhtiökokoukseen Yhtiökokoukseen osallistumista ja siinä 
äänestämistä koskevat vaatimukset

1. Yhtiökokoukseen osallistumisen ja siellä 
äänestämisen ehtona ei saa olla vaatimus, 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
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että osakkeenomistaja jäädyttää 
osakkeensa tallettamalla ne 
luottolaitokseen tai muuhun yhteisöön tai 
jäädyttää ne muilla tavoin ennen 
yhtiökokousta, vaikka jäädyttäminen ei 
vaikuttaisi kaupankäyntiin kyseisillä 
osakkeilla.

a) osakkeenomistajan oikeudelle osallistua 
yhtiökokoukseen ja äänestää minkään 
osakkeidensa osalta ei aseteta 
edellytykseksi, että hänen osakkeensa olisi 
talletettava jonkin toisen luonnollisen tai 
oikeushenkilön haltuun, siirrettävä 
tällaiselle henkilölle tai rekisteröitävä 
tällaisen henkilön nimiin ennen 
yhtiökokousta; 
b) osakkeenomistajan oikeuteen myydä tai 
muulla tavoin siirtää osakkeitaan 
kirjauspäivän ja kyseisen yhtiökokouksen 
välisenä aikana ei sovelleta rajoituksia, 
joita siihen ei sovelleta muina aikoina.

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 säädettävä, että 
osakkeenomistajan oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeidensa 
antamaa äänioikeutta määräytyy kyseisen 
osakkeenomistajan tiettynä yhtiökokousta 
edeltävänä päivänä ("kirjauspäivä") 
hallussa olevien osakkeiden perusteella.

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

Jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa 
ensimmäistä alakohtaa yhtiöihin, jotka 
voivat tunnistaa osakkeenomistajiensa 
nimet ja osoitteet ajan tasalla olevasta 
osakasluettelosta yhtiökokouspäivänä.

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

3. Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, 
että kaikkiin yhtiöihin sovelletaan yhtä 
ainoaa kirjauspäivää; jäsenvaltio voi 
kuitenkin asettaa haltijaosakkeita ja 
rekisteröityjä osakkeita liikkeeseen 
laskeneille yhtiöille eri määräajat 
edellyttäen, että molempia osaketyyppejä 
liikkeeseen laskeneisiin yhtiöihin 
sovelletaan yhtä ainoaa kirjauspäivää.

Kyseinen määräaika saa olla enintään 30 Kirjauspäivä saa olla enintään 30 päivää
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kalenteripäivää ennen yhtiökokousta. ennen kyseistä yhtiökokouspäivää.
Pannessaan täytäntöön tätä säännöstä ja 5 
artiklan 1 kohtaa kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, että yhtiökokouksen 
viimeisen sallitun koollekutsumispäivän ja 
kirjauspäivän välillä on vähintään kuusi 
päivää ja että kumpaakaan näistä päivistä 
ei oteta huomioon päivien määrää 
laskettaessa.

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

3 a. Osakkeenomistajan aseman 
toteamiselle voidaan asettaa ainoastaan 
sellaisia vaatimuksia, jotka ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden 
varmistamiseksi ja jotka ovat laajuudeltaan 
oikeassa suhteessa tämän tavoitteen 
saavuttamiseen.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 16
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 25, 105, ECON 36, ECON 37 ja ECON 38)

8 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa estää 
osakkeenomistajia osallistumasta 
yhtiökokoukseen sähköisillä välineillä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että yhtiöt 
antavat osakkeenomistajilleen 
mahdollisuuden osallistua yhtiökokoukseen 
sähköisesti, erityisesti jonkin tai kaikki 
seuraavista osallistumismuodoista:
a) yhtiökokouksen reaaliaikainen lähetys; 
b) reaaliaikainen kaksisuuntainen 
viestintäyhteys, jotta muualla olevat 
osakkeenomistajat voivat osallistua 
yhtiökokoukseen; 
c) joko ennen yhtiökokousta tai sen aikana 
toimiva äänestysmekanismi, joka ei edellytä 
kokouksessa fyysisesti läsnä olevan 
valtakirjanhaltijan nimeämistä.
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Kiellettyjä ovat vaatimukset ja rajoitteet, 
jotka haittaavat tai voivat haitata 
osakkeenomistajien osallistumista 
yhtiökokoukseen sähköisillä välineillä, 
paitsi jos ne ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden ja 
sähköisen viestinnän turvallisuuden 
varmistamiseksi ja ovat oikeassa suhteessa 
henkilöllisyyden varmistamisen 
edellytyksiin.

2. Sähköisten välineiden käytölle siihen 
tarkoitukseen, että osakkeenomistajat 
voivat osallistua yhtiökokoukseen, saa 
asettaa ainoastaan sellaisia vaatimuksia tai 
rajoituksia, jotka ovat tarpeen 
osakkeenomistajien henkilöllisyyden ja 
sähköisen viestinnän turvallisuuden 
varmistamiseksi ja ainoastaan siinä määrin, 
kuin ne ovat oikeassa suhteessa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Tämä ei rajoita oikeudellisia sääntöjä, joita 
jäsenvaltiot ovat säätäneet tai joita ne 
voivat säätää sähköisten 
osallistumismuotojen käyttöönottoa tai 
toteuttamista koskevasta 
päätöksentekoprosessista yhtiössä.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 17
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 26, 27, 28, 29, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, ECON 40 ja ECON 41)
9 artikla

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

1. Jokaisella osakkeenomistajalla on oltava 
oikeus esittää kysymyksiä yhtiökokouksen 
asialistan kohdista. Yhtiö vastaa 
osakkeenomistajien sille esittämiin 
kysymyksiin.

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. Kysymysten esittämisoikeutta ja 
vastaamisvelvollisuutta rajoitetaan toimilla, 
joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa tai joita ne
sallivat yhtiöiden toteuttaa 
osakkeenomistajien tunnistamisen ja 
yhtiökokousten asianmukaisen sujumisen ja 
niiden valmistelun varmistamiseksi sekä 
tietojen luottamuksellisuuden ja yhtiöiden 
liiketoimintaan liittyvien etujen 
suojaamiseksi. Jäsenvaltiot voivat sallia, 
että yhtiöt antavat yleisen vastauksen 
samansisältöisiin kysymyksiin.
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Jäsenvaltiot voivat säätää, että vastaus 
katsotaan annetuksi, jos asiaankuuluvat 
tiedot ovat saatavilla yhtiön Internet-
sivustolla osastossa ”Kysymyksiä ja 
vastauksia”.

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

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 18
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 30, 31, 32, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, ECON 46 ja 

ECON 47)
10 artikla

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

1 a. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
valtakirjanhaltijan nimeämisen yksittäiseen 
kokoukseen tai jonakin tiettynä 
ajanjaksona pidettäviin kokouksiin.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niiden 
henkilöiden lukumäärää, jotka 
osakkeenomistaja voi nimetä yksittäiseen 
yhtiökokoukseen valtakirjanhaltijoiksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 
artiklan 5 kohdan soveltamista.
Jos osakkeenomistajalla kuitenkin on 
yhtiön osakkeita useammalla kuin yhdellä 
arvopaperitilillä, tämä rajoitus ei estä 
osakkeenomistajaa nimeämästä 
yksittäiseen yhtiökokoukseen jokaisella 
arvopaperitilillä olevia osakkeita kohti eri 
valtakirjanhaltijaa.
1 b. Edellä 1 ja 1 a kohdassa 
nimenomaisesti sallittuja rajoituksia 
lukuun ottamatta jäsenvaltiot saavat 
rajoittaa tai sallia yhtiöiden 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:
a) jäsenvaltiot voivat säätää, että 
valtakirjanhaltija ilmoittaa tietyt määritellyt 
tiedot, joilla voi olla merkitystä 
osakkeenomistajille näiden arvioidessa 
mahdollisuutta, että valtakirjanhaltija 
saattaisi ajaa muuta etua kuin 
osakkeenomistajan etua.
b) Jäsenvaltiot voivat rajoittaa sellaisten 
valtakirjanhaltijoiden välityksellä 
tapahtuvaa osakkeenomistajien oikeuksien 
käyttöä, joilla ei ole täsmällisiä 
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äänestysohjeita kunkin päätöksen osalta, 
josta valtakirjanhaltijan on määrä äänestää 
osakkeenomistajan puolesta, tai kieltää 
tällaisen oikeuksien käytön.
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 
saattaa erityisesti syntyä, jos 
valtakirjanhaltija:
i) on yhtiön määräysvaltainen 
osakkeenomistaja tai tällaisen 
osakkeenomistajan määräysvallassa oleva 
muu subjekti, 
ii) on hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsen tai yhtiön tai i alakohdassa 
tarkoitetun määräysvaltaisen 
osakkeenomistajan tai määräysvallassa 
olevan jonkin muun subjektin työntekijä tai 
tilintarkastaja, 
iii) on perhesuhteessa ii alakohdassa 
tarkoitettuun luonnolliseen henkilöön.
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 
säännökset, joilla rajoitetaan 
valtakirjanhaltijan nimeämistä tai 
kielletään se i, ii tai iii alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa.
1 c. Valtakirjan haltija äänestää nimeävän 
osakkeenomistajan antamien ohjeiden 
mukaisesti.
Jäsenvaltiot voivat edellyttää 
valtakirjanhaltijoita pitämään kirjaa 
äänestysohjeista määritellyn 
vähimmäisajan ja vahvistamaan pyynnöstä, 
että äänestyssääntöjä on noudatettu.

2. Valtakirjanhaltijalla voi olla valtakirja 
useammalta kuin yhdeltä 
osakkeenomistajalta eikä tämän edustamien 
osakkeenomistajien lukumäärää saa
rajoittaa. Jos valtakirjanhaltija on saanut 
valtakirjan usealta osakkeenomistajalta, 

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

Jos valtakirjanhaltija on saanut valtakirjoja
usealta osakkeenomistajalta, sovellettavassa 
lainsäädännössä on annettava hänelle 
mahdollisuus äänestää eri tavoin eri 
osakkeenomistajien osalta.

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

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 19
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 38, 39, 137, 138 ja ECON 49)

12 artikla

Postiäänestys Äänestys kirjeitse
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. Kirjeitse äänestämiselle 
voidaan asettaa ainoastaan sellaisia
vaatimuksia ja velvoitteita, jotka ovat 
tarpeen osakkeenomistajien henkilöllisyyden 
varmistamiseksi ja jotka ovat laajuudeltaan 
oikeassa suhteessa tämän tavoitteen 
saavuttamiseen.

2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
vaatimukset ja rajoitukset, jotka estävät 
osakkeenomistajia, jotka eivät ole itse 
paikalla yhtiökokouksessa, käyttämästä 
osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia 
sähköisillä välineillä, paitsi jos kyseiset 
vaatimukset ovat tarpeen 
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osakkeenomistajien henkilöllisyyden ja 
sähköisen viestinnän turvallisuuden 
varmistamiseksi ja oikeassa suhteessa 
niiden tavoitteisiin.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 20
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 40, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ja 

ECON 50)
13 artikla

Äänestäminen ohjeiden mukaisesti Äänestysoikeuksien tehokasta käyttöä 
rajoittavien tiettyjen esteiden poistaminen

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 
tarkistamismahdollisuuden 
varmistamiseksi ja mikä on oikeassa 
suhteessa näiden tavoitteiden 



PE 382.348v01-00 22/24 AM\642528FI.doc

FI

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 tarkoitetulla 
osakkeenomistajalla on oikeus äänestää eri 
osakkeiden osalta eri tavoin.

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. Jos sovellettavassa lainsäädännössä 
rajoitetaan niiden henkilöiden määrää, 
jotka osakkeenomistaja voi nimetä 
valtakirjanhaltijoiksi 10 artiklan 1 a 
kohdan mukaisesti, tämä rajoitus ei estä 1 
kohdassa tarkoitettua osakkeenomistajaa 
antamasta valtakirjaa jokaiselle 
asiakkaalleen tai asiakkaan nimeämälle 
kolmannelle osapuolelle.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 21
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 41, 149 ja ECON 56)

14 artikla

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

1. Yhtiön on vahvistettava kunkin 
päätösehdotuksen osalta ainakin niiden 
osakkeiden lukumäärä, joita koskevat 
äänet on hyväksytty, kyseisten äänien 
edustaman osakepääoman osuus, 
hyväksyttyjen äänten yhteismäärä sekä 
kunkin päätösehdotuksen puolesta ja 
vastaan annettujen äänten lukumäärä ja 
tarvittaessa äänestämästä pidättyneiden 
lukumäärä.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää tai 
antaa yhtiöiden säätää, että jos yksikään 
osakkeenomistaja ei vaadi täyttä 
ääntenlaskentaa, riittää, että 
äänestystulokset selvitetään vain siltä osin 
kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että 
kukin päätösehdotus on saanut vaaditun 
enemmistön.
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2. Yhtiön on julkaistava Internet-
sivustossaan 1 kohdan mukaisesti 
vahvistetut äänestystulokset kansallisen 
lainsäädännön mukaisessa määräajassa 
mutta viimeistään 15 päivän kuluttua 
yhtiökokouksesta.
3. Tämä artikla ei rajoita niiden 
oikeussääntöjen soveltamista, jotka 
jäsenvaltiot ovat säätäneet tai joita ne 
voivat säätää muodollisuuksista, joita 
päätöksen voimaantulo edellyttää, tai 
mahdollisuudesta riitauttaa äänestystulos 
myöhemmin.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 22
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 42, 43, 150, 151, 152 ja ECON 57)

15 artikla

15 artikla Poistetaan.
Yhtiökokouksen jälkeen annettavat tiedot

1. Liikkeeseenlaskijan on julkaistava 
Internet-sivustossaan äänestystulos 
jokaisesta yhtiökokoukselle esitetystä 
päätösehdotuksesta viimeistään 15 
kalenteripäivän kuluttua yhtiökokouksesta. 
2. Äänestyksen tuloksesta on ilmoitettava 
jokaisen päätösehdotuksen osalta 
vähintään äänoikeutettujen osakkeiden 
lukumäärä sekä päätösehdotuksen puolesta 
ja sitä vastaan annettujen äänien 
prosenttiosuudet.

Or. en
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Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne

Kompromissitarkistus 23
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 44 ja ECON 58)

16 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2007]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kyseiset 
säädöstekstit sekä kyseisten säännösten ja 
tämän direktiivin säännösten välinen 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […]¹. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle kyseiset 
säädöstekstit sekä kyseisten säännösten ja 
tämän direktiivin säännösten välinen 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava 
5 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan ja 
7 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
asettamansa määräajat ja niihin 
myöhemmin tehtävät muutokset 
komissiolle, joka julkaisee kyseiset tiedot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset 
kirjallisina komissiolle.

____________
¹ 24 kuukauden kuluttua direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en


