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ÄRIÜHINGUÕIGUS

Euroopas ei ole endiselt kodifitseeritud Euroopa äriühinguõigust kui sellist ning
liikmesriikides kehtivad jätkuvalt eraldi äriühinguid reguleerivad õigusaktid, mida aeg-
ajalt muudetakse, et need oleksid kooskõlas ELi direktiivide ja määrustega. Käimasolevad
jõupingutused tänapäevase ja tõhusa äriühinguõiguse ning äriühingu üldjuhtimise
raamistiku loomiseks Euroopa ettevõtete, investorite ja töötajate jaoks on suunatud ELi
ettevõtluskeskkonna parandamisele.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 49, artikli 50 lõige 1 ja lõike 2 punkt g, artikli 54 teine
lõik ning artiklid 114, 115 ja 352.

EESMÄRGID

Tõhus äriühingu üldjuhtimise raamistik loob kogu ELi siseturul positiivse ettevõtluskeskkonna.
Äriühinguõiguse ühtlustamise eesmärk on edendada asutamisvabaduse kasutamist (ELi
toimimise lepingu IV jaotise 2. peatükk) ning rakendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis
16 sätestatud põhiõigust – ettevõtlusvabadust harta artikli 17 piires (õigus omandile) (1.1.6).
ELi toimimise lepingu artikli 49 teise lõiguga on tagatud õigus alustada ja jätkata tegutsemist
füüsilisest isikust ettevõtjana ning asutada ja juhtida ettevõtjaid, eriti äriühinguid.
ELi selle valdkonna eeskirjade eesmärk on võimaldada asutada äriühinguid kõikjal ELis,
kasutades isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist, kaitsta aktsionäre ja muid äriühingute
huvitatud pooli, muuta äriühingud konkurentsivõimelisemaks ning ergutada äriühingute
piiriülest koostööd.
Kuna siseturg eeldab üleeuroopaliste äriühingute loomist, peavad need saama tegutseda kogu
ELis ühtses õigusraamistikus.

SAAVUTUSED

A. Minimaalsed ühtsed kohustused
Ehkki puudub kodifitseeritud Euroopa äriühinguõigus kui selline, on riiklike äriühinguõiguse
eeskirjade ühtlustamine loonud miinimumstandardid ning ühtlustamine hõlmab selliseid
valdkondi nagu aktsionäride huvide ja õiguste kaitse, aktsiaseltside ülevõtmispakkumiste
eeskirjad, filiaalidega seotud teabe avalikustamine, ühinemised ja jagunemised, ühe liikmega
osaühingute miinimumeeskirjad, finantsaruandlus ja raamatupidamine, lihtsam ja kiirem
juurdepääs teabele äriühingute kohta ning teatavad äriühingute avalikustamisnõuded.
1. Äriühingu loomine ning kapitali ja avalikustamisega seotud nõuded
Esimene nõukogu direktiiv (68/151/EMÜ) pärineb 1968. aastast ning seda on palju kordi
muudetud (viimati direktiiviga 2009/101/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2012/17/EL).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.1.6.pdf
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Selle eesmärk on lihtsustada ja kiirendada üldsuse juurdepääsu teabele äriühingute kohta ning
selles käsitletakse muu hulgas äriühingu poolt võetud kohustuste kehtivust ja äriühingu tühisust.
Seda kohaldatakse kõikide aktsiaseltside ja osaühingute suhtes. Teine nõukogu direktiiv (1976.
aasta direktiiv 77/91/EMÜ, asendatud direktiiviga 2012/30/EL) käsitleb ainult aktsiaseltse.
Selliste äriühingute moodustamiseks kehtestati minimaalse aktsiakapitali nõue (praegu 25
000 eurot), et anda võlausaldajatele tagatis ja tasakaalustada aktsionäride piiratud vastutust.
Direktiiv sisaldab ka eeskirju kapitali säilitamise ja muutmise kohta ning miinimumnõudeid
aktsiaseltsi asutamisdokumendi kohta. 12. äriühinguõiguse direktiiviga (2009/102/EÜ, 16.
september 2009) antakse raamistik ühe osanikuga osaühingutele, kus kõik aktsiad kuuluvad
ühele aktsionärile.
2. Rohkem kui ühte riiki hõlmav äriühingu tegevus
11. äriühinguõiguse direktiiviga (89/666/EMÜ, muudetud) kehtestatakse avalikustamisnõuded
seoses äriühingute välismaal asuvate filiaalidega. See hõlmab ELi äriühinguid, mis asutavad
filiaale teises liikmesriigis ning kolmandate riikide äriühinguid, mis asutavad filiaale ELis.
Nõukogu 8. juuli 2014. aasta direktiiviga 2014/86/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate
suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta kehtestati põhimõte, et maksustamine
peab olema eri liikmesriikide ettevõtjate vahelise konkurentsi seisukohast neutraalne. Kui ühe
liikmesriigi tütarettevõtja jaotab dividende oma teises liikmesriigis asuvale emaettevõtjale, ei
toimu dividendide topeltmaksustamist. Vt ka nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiivi
2008/7/EÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta.
Direktiiviga 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta püüti kehtestada miinimumsuunised
liikmesriikide seaduste kohaste äriühingute ülevõtmise kohta. Selles kehtestatakse
ülevõtmispakkumiste või kontrolli muutumise miinimumstandardid ning püütakse kaitsta
vähemusaktsionäre, töötajaid ja muid huvitatud pooli. Direktiiv 2012/17/EL käsitleb
keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite (äriregistrid) sidestamist. Sellega muudeti
kolme äriühinguõiguse direktiivi – 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ. Lisaks sellele on
komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/884 sätestatud äriregistrite omavahelise ühendamise
süsteemi jaoks vajalik tehniline kirjeldus ja protseduurid.
3. Äriühingute restruktureerimine (riigisisesed ühinemised ja jagunemised, asukoha
üleviimine)
Aktsionäridel ja kolmandatel isikutel on äriühingu restruktureerimise (ühinemiste ja
jagunemiste) käigus ühesugused garantiid. Direktiiv 2011/35/EL (millega tunnistatakse
kehtetuks kolmas nõukogu direktiiv 78/855/EMÜ), mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist,
hõlmab aktsionäride, võlausaldajate ja töötajate kaitset. Kuuendat nõukogu direktiivi
(82/891/EMÜ), mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist, muudeti direktiiviga 2007/63/EÜ,
millega lisati nõue esitada aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel sõltumatu eksperdi
aruanne, ning direktiiviga 2009/109/EÜ, et lihtsustada aruandlus- ja dokumenteerimisnõudeid
äriühingute ühinemise või jagunemise korral. See hõlmab ka aktsionäride, laenuandjate ja
töötajate kaitset. 10. äriühinguõiguse direktiivi 2005/56/EÜ (piiratud vastutusega äriühingute
piiriülese ühinemise kohta) eesmärk on lihtsustada aktsiakapitaliga äriühingute piiriülest
ühinemist. Direktiiviga luuakse lihtne raamistik, mis võimaldab vältida ülevõetud äriühingu
likvideerimist ja kehtib äriühingute suhtes, mis on asutatud liikmesriigi õiguse alusel ja
mille registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht asub liidus, kui
äriühingutest vähemalt kahe suhtes kehtib erineva liikmesriigi õigus. See kehtib kõigi
aktsiakapitaliga äriühingute kohta, välja arvatud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse
ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjad. Äriühingu registrijärgse asukoha üleviimine ühest
liikmesriigist teise, samuti äriühingute ühinemine ja jagunemine on ELi toimimise lepingu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0001.01.EST
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artiklitega 49 ja 54 tagatud asutamisvabaduse lahutamatu osa (Euroopa Liidu Kohtu otsus
Cartesio kohtuasjas[1]). Asutamisvabaduse põhimõte ei luba siiski viia äriühingut ühest
liikmesriigist teise üle selle õigusvõimet säilitades. Seepärast on Euroopa Parlament korduvalt
nõudnud ettepaneku koostamist äriühingu registrijärgse asukoha piiriülese üleviimise kohta (14.
äriühinguõiguse direktiiv). Äriühingute registrijärgse asukoha piiriülese üleviimise küsimus on
seni lahendamata.
4. Äriühingute finantsseisundit puudutavad tagatised
Raamatupidamisdokumentides esitatud teabe samaväärsuse tagamiseks kõigis liikmesriikides
asendati neljas, seitsmes ja kaheksas direktiiv (78/660/EMÜ, 84/349/EMÜ ja 84/253/EMÜ)
direktiividega 2013/34/EL ja 2006/43/EÜ, milles nõutakse, et äriühingu raamatupidamine
(raamatupidamise aastaaruanded, konsolideeritud aruanded ja kohustuslike auditite läbiviimise
eest vastutavate isikute kinnitus) peab andma õige ja õiglase ülevaate äriühingu varadest,
kohustustest, finantsseisundist ja kasumist või kahjumist. Määrusega (EÜ) nr 1606/2002
rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta ühtlustati investoritele kaitse
pakkumiseks börsil noteeritud äriühingute finantsteave. Direktiiviga 2013/34/EL kehtestati ELi
börsil noteeritud äriühingutele samuti kohustus esitada aastaaruandes ühingujuhtimise aruanne.
Direktiivi 2006/43/EÜ eesmärk on tugevdada äriühingute finantsaruannete usaldusväärsust,
kehtestades raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustusliku
auditeerimise miinimumnõuded. Direktiiviga 2009/49/EÜ lihtsustati mikroettevõtjate
finantsaruandluse nõudeid, et suurendada nende konkurentsivõimet ning kasvupotentsiaali.
2015. aasta määrus maksejõuetusmenetluse kohta (ELi toimimise lepingu artikli 81 põhjal
(tsiviilõigusalase koostöö kohta)) aitab lahendada kohtualluvuse ja seaduse konflikte piiriülestes
maksejõuetusmenetlustes ning tagab maksejõuetusmenetlustega seotud otsuste tunnustamise
kogu ELis. Sellega ei ühtlustata sisuliselt liikmesriikide maksejõuetusõigust, vaid lihtsalt
luuakse ühised eeskirjad, millega kehtestatakse maksejõuetusmenetluse algatamiseks pädeva
kohtu, kohaldatava õiguse ja kohtu otsuste tunnustamise, kui võlgnik muutub maksejõuetuks.
Peamine eesmärk on vältida vara või kohtumenetluste ühest ELi liikmesriigist teise üleviimist,
mis võib parandada äriühingute või üksikisikute õiguslikku olukorda. Praegu kehtiv 2016. aasta
detsembri ettepanek võtta vastu direktiiv, mis käsitleb ennetavaid restruktureerimisraamistikke
(ehk „teine võimalus ettevõtjatele“) aitab suurendada restruktureerimise, maksejõuetuse ja
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse tõhusust.
5. Aktsionäride õiguste piiriülene kasutamine
Direktiiviga 2007/36/EÜ (muudetud direktiiviga 2014/59/EL ja direktiiviga (EL) 2017/828),
milles käsitletakse noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamist, kaotatakse
peamised piiriülese hääletamisega seotud takistused noteeritud äriühingutes, mille registreeritud
asukoht on mõnes liikmesriigis, kehtestades aktsionäridele äriühingu üldkoosoleku raames
teatavad lisaõigused. Samuti kehtestatakse selles noteeritud äriühingute aktsionäride teatavad
õigused, muu hulgas õigeaegne juurdepääs üldkoosolekuid puudutavale asjakohasele teabele
ning lihtsam volikirja alusel hääletamine. Direktiivis (EL) 2017/828 ergutatakse kaasama
aktsionäre ning kehtestatakse nõuded aktsionäride isiku tuvastamise, teabe edastamise,
aktsionäride õiguste kasutamise hõlbustamise, institutsionaalsete investorite, varahaldurite ja
volitatud nõustajate läbipaistvuse, juhtide tasustamise ja seotud isikute tehingute suhtes.
B. ELi juriidilised isikud
Euroopa juriidilised isikud kehtivad kõikjal ELis. Nad kehtivad paralleelselt siseriiklike
juriidiliste isikutega.

[1]16. detsembri 2008. aasta otsus, Cartesio, kohtuasi C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, lg 111–113 (ELKL).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
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1. Euroopa äriühing
Pärast pikki läbirääkimisi (need kestsid 30 aastat) võttis nõukogu vastu kaks Euroopa äriühingu
asutamiseks vajalikku õigusakti: määruse (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu põhikirja kohta
ja direktiivi 2001/86/EÜ, millega täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise
suhtes. Selle kohaselt võib liidu territooriumil asutada äriühingu aktsiaseltsina (ladinakeelse
nimetusega Societas Europaea (SE)). Euroopa äriühingu asutamisel peavad osalema vähemalt
kahe liikmesriigi ettevõtjad, kuid võimalikud on eri variandid: ühinemine, valdusettevõtja
asutamine, tütarettevõtja moodustamine või ümberkujundamine Euroopa äriühinguks. Euroopa
äriühing peab võtma kapitaliühingu vormi. Selliste äriühingute mõistliku suuruse tagamiseks
peab miinimumkapital olema vähemalt 120 000 eurot.
Direktiivi 2001/86/EÜ eesmärk on tagada, et Euroopa äriühingu loomine ei tooks kaasa
töötajate senise kaasamise kadumist või vähenemist nendes äriühingutes, mis osalevad Euroopa
äriühingu loomises. Kui äriühingus, kes osaleb Euroopa äriühingu loomises, kehtib töötajate
osalemise õigus, tuleb see säilitada ka Euroopa äriühingu raames, kui pooled ei lepi kõikide
asjaomaste äriühingute töötajate esindajaid koondavate läbirääkimiste raames teisiti kokku.
2. Euroopa ühistu
Euroopa ühistu (SCE) põhikirja käsitleva määrusega (EÜ) nr 1435/2003 kehtestati Euroopa
ühistu jaoks ühtne õiguslik vorm. See võimaldab eri liikmesriikides elavatel isikutel või eri
liikmesriikides asutatud juriidilistel isikutel asutada ühistu. Selliste ühistute miinimumkapital
on 30 000 eurot ning need saavad tegutseda kogu siseturu piires ühe juriidilise isikuna, ühtsete
reeglite alusel ja ühe struktuuriga. Ka võivad eri liikmesriikide ühistud edaspidi ühineda
Euroopa ühistuks. Lõpuks võib ühistu, mille tegevus ei toimu samas liikmesriigis, kus on ta
peakontor, kujundada ümber Euroopa ühistuks ilma seda eelnevalt likvideerimata.
Direktiiviga 2003/72/EÜ täiendatakse Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise osas, et
välistada töötajate osaluse kadumine või vähenemine Euroopa ühistu loonud äriühingutes.
3. Euroopa majandushuviühing
Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2137/85 sätestatakse Euroopa majandushuviühingu
(EMHÜ) põhikiri. Õigusvõimeline Euroopa majandushuviühing annab ühe liikmesriigi
äriühingule võimaluse teha ühisettevõttes koostööd (näiteks oma liikmete majandustegevuse
hõlbustamiseks või arendamiseks, aga mitte ise kasu saamiseks) teiste liikmesriikide äriühingute
või füüsiliste isikutega, kusjuures kasum jagatakse liikmete vahel. Majandushuviühingu tegevus
võib tema liikmete majandustegevuse suhtes olla üksnes abistav. Euroopa majandushuviühing
ei või kaasata üldsuse investeeringuid.
4. Ühe osanikuga osaühing
10. aprillil 2014 esitas komisjon ettepaneku (COM(2014)0212) võtta vastu Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta (Societas Unius Personae). Ettepaneku
eesmärk on lihtsustada sellise ühe osanikuga äriühingu loomist ELis üle liikmesriikide piiride.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlamendil on alati õnnestunud õigusakte muuta, nt kaitstes töötajate osalust äriühingutes
või tehes edusamme erinevate Euroopa äriühinguvormide loomisel, et lihtsustada ettevõtjate
piiriülest tegevust. Seepärast palus parlament 2007. aasta veebruaris komisjonil esitada VKEde
vajadustega kohandatud ettepaneku Euroopa osaühingu kohta ning valmistada ette Euroopa
äriühingu põhikirja läbivaatamine, et lihtsustada selliste äriühingute loomise menetlust. Pärast
Euroopa assotsiatsiooni ja Euroopa vastastikust ühingut käsitlevate määruse ettepanekute

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
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tagasivõtmist kutsus parlament komisjoni üles nimetatud projekte uuesti alustama. Parlament
palus komisjonil ka kehtestada sihtasutustele ja assotsiatsioonidele asjakohase õigusraamistiku.
8. veebruaril 2012 tegi komisjon ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus Euroopa sihtasutuse
(Fundatio Europaea (FE)) põhikirja kohta. Selle eesmärk on teha sellistele organisatsioonidele
lihtsamaks tegutseda avalikes huvides kus tahes ELis.
Oma 14. juuni 2012. aasta resolutsioonis Euroopa äriühinguõiguse tuleviku kohta asus
parlament seisukohale, et riiklike õigusaktide alusel toimivaid äriühinguvorme täiendavatel
ELi äriühinguvormidel on märkimisväärne potentsiaal ja neid tuleks edasi arendada. Parlament
nõudis tungivalt, et komisjon teeks VKEde erivajaduste rahuldamiseks uusi pingutusi
Euroopa osaühingu põhikirja vastuvõtmise nimel. Vastuseks komisjoni teatisele võttis Euroopa
Parlament 2013. aasta veebruaris vastu resolutsiooni ELi uuendatud strateegia kohta ettevõtja
sotsiaalse vastutuse valdkonnas. Parlamendi 14. märtsi 2013. aasta resolutsioon Euroopa
vastastikuse ühingu põhikirja kohta sisaldab seda põhikirja käsitlevaid soovitusi komisjonile.
Lisaks on Euroopa Parlament mitmel korral esitanud resolutsioonides ja suuliselt vastatavates
küsimustes nõude 14. äriühinguõiguse direktiivi koostamiseks äriühingu registrijärgse asukoha
piiriülese üleviimise kohta, pidades kahetsusväärseks ühiste eeskirjade puudumist, sest see
kahjustab äriühingute liikuvust ja seega asutamisvabadust[2].
2014. aasta aprillis esitas komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv ühe osanikuga osaühingute
kohta, et hõlbustada ühe osanikuga äriühingute loomist kõikjal ELis (7. märtsil 2015 võttis
komisjon selle ettepaneku tagasi).
Udo Bux
06/2017

[2]Näiteks 25. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa osaühingu ja neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi
kohta registrijärgse asukoha muutmise kohta (ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 671) ja 13. juuni 2017. aasta resolutsioon
piiriülese ühinemise ja jagunemise rakendamise kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0248).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:ET:PDF
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