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LÜHISELGITUS

Ettepanekuga muuta direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese 
ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega soovitakse soodustada äriühingute piiriülest 
liikuvust ning näha samal ajal ette äriühingute sidusrühmade piisav kaitse, et ühtne turg oleks 
õiglane.

Arvamuse koostaja nõustub, et äriühingute piiriülest liikuvust tuleb ühtsel turul soodustada. 
Nii on võimalik ühtse turu võimalusi paremini ära kasutada. Kõigi piiriülest liikuvust 
hõlbustavate meetmetega koos tuleb aga kehtestada ka tugevad kaitsemeetmed, millega hoida 
ära kuritarvitusi ja fiktiivset üleviimist, mille eesmärk on sotsiaalne või maksudumping.

Euroopa Komisjoni ettepanek on vajalik, eriti arvestades otsust, mille Euroopa Kohus tegi 
Polbudi kohtuasjas, ja selle põhjal on hea arutelu alustada. Majandus- ja rahanduskomisjoni 
pädevusalas on aga kindlasti võimalik ettepanekut lihtsamaks ja selgemaks muuta ning 
tugevdada kaitsemeetmeid ja kaotada võimalikud lüngad. Eesmärk on tagada, et uue 
direktiiviga ei hõlbustata näiteks maksu- või sotsiaalkindlustuskohustustest kõrvalehoidmist. 

Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku lisada fiktiivse skeemi määratlus. Kui see mõiste 
ei ole selgelt määratletud, võivad liikmesriigid tõlgendada eeskirju erinevalt. Et vältida uute 
varifirmade asutamist, ei tohi määratlusel mingil juhul olla mitmeti tõlgendamise võimalust. 
Peale selle on komisjoni ettepanekut muudetud ka selleks, et kohaldada fiktiivse skeemi 
mõistet ka piiriüleste ühinemiste suhtes. Eesmärk on tagada eri piiriüleste tehingute jaoks 
ühtlustatud nõuded, kaotada võimalikud lüngad ja luua suurem selgus. 

Seoses fiktiivsete skeemidega on artiklis 86c tehtud ühtlasi muudatusettepanek, milles on 
sätestatud, et registreerimisriigiga peab olema tegelik majanduslik seos. Äriühing peab riigiga 
olema päriselt seotud, sest see suurendab õiguskindlust ja aitab vältida asutamisvabaduse 
kuritarvitamist, näiteks maksustamise vältimiseks. 

Euroopa Komisjoni ettepaneku artiklis 86g on ette nähtud kontrollimine sõltumatu eksperdi 
poolt. See on vajalik säte, kuid kontrolli peaks tegema avaliku sektori asutus. Seetõttu on selle 
kohta tehtud mitu muudatusettepanekut, millega on sõltumatu eksperdi asemel 
kontrollimiskohustus pandud pädevale asutusele. 

Ettepanekus ei ole ette nähtud võimalust teha järelkontrolli ega tagada täitmist. See on 
oluline, sest fiktiivseid skeeme võib olla kohe alguses raske kindlaks teha või avastada. 
Seetõttu on tehtud muudatusettepanek, millega on loodud võimalus teha piiriüleste 
ümberkujundamiste puhul järelkontrolli. Sätestatud on ka karistused, mida saab määrata 
nõuete eiramise korral. 

Arvamuse koostaja ei ole veendunud, et ettepanekus tuleks käsitleda ka piiriülest jagunemist. 
Jagunemisettepanek hõlmab ainult teatavat väikest hulka jagunemisi, st äriühingu jagamist 
kaheks või enamaks uueks äriühinguks. Kuna ei ole kindel, kas jagunemine peaks ettepanekus 
sisalduma, ning sellega seotud riskid ja ohud tekitavad küsimusi, soovitatakse see osa 
ettepanekust välja jätta.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv (EL) 2017/11322 reguleerib 
piiratud vastutusega äriühingute piiriülest 
ühinemist. Need õigusnormid on oluline 
samm ühtse turu toimimise parandamisel 
äriühingute jaoks ja asutamisvabaduse 
kasutamisel. Hindamine näitab siiski, et 
äriühingute piiriülest ühinemist 
reguleerivaid norme on vaja muuta. Lisaks 
on asjakohane sätestada äriühingute 
piiriülest ümberkujundamist ja jagunemist
reguleerivad normid.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv (EL) 2017/11322 reguleerib 
piiratud vastutusega äriühingute piiriülest 
ühinemist. Need õigusnormid on oluline 
samm ühtse turu toimimise parandamisel 
äriühingute jaoks ja asutamisvabaduse 
kasutamisel ning nendega tagatakse 
selliste sidusrühmade nagu töötajad, 
võlausaldajad ja vähemusaktsionärid 
piisav kaitse. Hindamine näitab siiski, et 
äriühingute piiriülest ühinemist 
reguleerivaid norme on vaja muuta. Lisaks 
on asjakohane sätestada äriühingute 
piiriülest ümberkujundamist reguleerivad 
normid.

__________________ __________________

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1132 
äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta 
(kodifitseeritud) (ELT L 169, 30.6.2017, 
lk 46).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2017. aasta direktiiv (EL) 2017/1132 
äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta 
(kodifitseeritud) (ELT L 169, 30.6.2017, 
lk 46).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamisvabadus on üks liidu 
õiguse aluspõhimõtteid. Vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artikli 49 teisele 
lõigule, mida tõlgendatakse koostoimes 
ELi toimimise lepingu artikliga 54, hõlmab 
äriühingute asutamisvabadus muu hulgas 
õigust asutada ja juhtida selliseid 

(2) Asutamisvabadus on üks liidu 
õiguse aluspõhimõtteid. Vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping“) artikli 49 teisele 
lõigule, mida tõlgendatakse koostoimes 
ELi toimimise lepingu artikliga 54, hõlmab 
äriühingute asutamisvabadus muu hulgas 
õigust asutada ja juhtida selliseid 
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äriühinguid asukohaliikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tingimustel. 
Euroopa Liidu Kohtu tõlgenduse kohaselt 
hõlmab see liikmesriigi õigusaktide alusel 
asutatud äriühingu õigust kujundada end 
ümber äriühinguks, mille suhtes 
kohaldatakse teise liikmesriigi õigust, juhul 
kui on täidetud selle teise liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tingimused ja 
eelkõige kriteerium, mille viimane on 
kehtestanud äriühingu sidumiseks oma 
siseriikliku õiguskorraga.

äriühinguid asukohaliikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tingimustel. 
Euroopa Liidu Kohtu laiaulatusliku 
tõlgenduse kohaselt hõlmab see 
liikmesriigi õigusaktide alusel asutatud 
äriühingu õigust kujundada end ümber 
äriühinguks, mille suhtes kohaldatakse
teise liikmesriigi õigust, juhul kui on 
täidetud selle teise liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tingimused ja 
eelkõige kriteerium, mille viimane on 
kehtestanud äriühingu sidumiseks oma 
siseriikliku õiguskorraga. Ka on eriti 
oluline võtta arvesse täiendavaid 
elemente, nagu majandusliku sisu 
kriteeriumide olemasolu, et hoida ära 
kõnealuse põhivabaduse väärkasutamine 
pettuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kuigi konkurents ühtsel turul ja 
asutamisvabadus on liidu peamised 
põhimõtted, põhineb äriühingute vabadus 
viia oma registrijärgne asukoht ühest 
liikmesriigist teise ebasoovitaval 
süsteemidevahelisel konkurentsil 
liikmesriikide vahel, mida toetavad riikide 
erinevast sotsiaal- ja maksupoliitikast 
tulenevad ebavõrdsed tingimused. Selleks 
et järgida aluslepingu põhimõtteid ja 
Euroopa väärtusi, tuleb hoida ära 
kuritarvituslikud ümberkujundamised, 
ühinemised või jagunemised, mille puhul 
on tegemist fiktiivsete skeemide või 
sotsiaalse dumpinguga, kuid mille abil 
vähendatakse ka maksukohustusi või 
piiratakse töötajate sotsiaalseid õigusi.
Euroopa Kohtu kohtupraktika seoses 
väga ulatusliku piiriülese 
ümberkujundamise õigusega, on 
kahetsusväärne, kuna ettevõtjate võimalus 
muuta oma registrijärgset asukohta ilma, 
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et nad viiksid üle ka oma põhitegevuse, on 
tekitanud selle problemaatilise 
konkurentsivormi osas arusaamatust 
töötajate ja teiste sidusrühmade hulgas ja 
Euroopa-vastaseid meeleolusid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Liikumine ühise ja konsolideeritud 
ettevõtte tulumaksu süsteemi poole liidu 
tasandil ning minimaalsete ühiste 
sotsiaalsete standardite tagamine kõigis 
liikmesriikides peaks olema äriühingute 
liikuvust käsitlevate ühiste eeskirjade 
eeltingimus, et võimaldada ausat 
konkurentsi ja võrdseid tingimusi, mis ei 
sea ühtegi liikmesriiki ega sidusrühma 
halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuna liidu õigust ei ole ühtlustatud, 
on selle seose määratlemine, mille alusel 
määratakse kindlaks äriühingule 
kohaldatav siseriiklik õigus, vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 54 iga 
liikmesriigi pädevuses. ELi toimimise 
lepingu artiklis 54 käsitletakse sellise seose 
loomise alusena võrdselt äriühingu 
registrijärgset asukohta, juhatuse asukohta 
ja peamist tegevuskohta. Nagu 
kohtupraktikas3 on selgitatud, kui 
liikmesriik, kus äriühing uuesti 
asutatakse (nimelt sihtliikmesriik), nõuab 
äriühingult selleks, et teda saaks lugeda 
asutatuks selle liikmesriigi siseriiklike 
õigusnormide alusel, seosena ainult 

(3) Kuna liidu õigust ei ole ühtlustatud, 
on selle seose määratlemine, mille alusel 
määratakse kindlaks äriühingule 
kohaldatav siseriiklik õigus, vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 54 iga 
liikmesriigi pädevuses. ELi toimimise 
lepingu artiklis 54 käsitletakse sellise seose 
loomise alusena võrdselt äriühingu 
registrijärgset asukohta, juhatuse asukohta 
ja peamist tegevuskohta. Arvestades 
vastuolusid, mis tulenevad 
asutamisvabadusest ja võrdsete tingimuste 
puudumisest, kuna liikmesriikides ei ole 
ühiseid sidusaid sotsiaalõigusnorme ja 
maksueeskirju, on väga oluline saavutada 
tasakaal ühelt poolt äriühingute 
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registrijärgse asukoha üleviimist, ei 
välista asjaolu, et üle viiakse ainult 
registrijärgne asukoht (kuid mitte 
juhatuse asukoht või peamine 
tegevuskoht), seega iseenesest ELi 
toimimise lepingu artiklis 49 sätestatud 
asutamisvabaduse kohaldamist.
Piiriülesel ühinemisel, 
ümberkujundamisel ja jagunemisel 
äriühingule konkreetse õigusliku vormi 
valimine või asukohaliikmesriigi valimine 
on ühtsel turul ELi toimimise lepinguga 
tagatud asutamisvabaduse kasutamise 
lahutamatu osa.

ümberkujundamis-, ühinemis- ja 
jagunemisõiguse ning muude aluslepingu 
põhimõtete vahel. Piiriülese 
ümberkujundamise tingimus peaks olema 
see, et äriühing muudab oma 
registrijärgset asukohta ja peakontori 
asukohta selleks, et viia märkimisväärne 
osa oma majandustegevusest läbi 
sihtliikmesriigis.

_________________

3 Euroopa Kohtu 25. oktoobri 2017. aasta 
otsus kohtuasjas Polbud – Wykonawstwo, 
C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, punkt 
29.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kohtupraktika selline areng on 
avanud äriühingutele ühtsel turul uued 
võimalused eesmärgiga soodustada 
majanduskasvu, tõhusat konkurentsi ja 
tootlikkust. Samal ajal peab äriühingute 
jaoks sisepiirideta ühtse turu eesmärk 
olema ka kooskõlas Euroopa integratsiooni 
teiste eesmärkidega, nagu sotsiaalkaitse 
(eelkõige töötajate kaitse), võlausaldajate 
kaitse ning aktsionäride kaitse. Kuna 
konkreetselt piiriülest ümberkujundamist
käsitlevaid õigusnorme ei ole ühtlustatud, 
püüavad liikmesriigid saavutada neid 
eesmärke paljude erinevate õigusnormide 
ja haldustavade abil. Seetõttu tuleb 
äriühingutel, kes soovivad end piiriüleselt 
ümber kujundada, toime tulla 
mitmesuguste õiguslike ja praktiliste 
probleemidega, kuigi piiriülene ühinemine 
on juba võimalik. Pealegi on paljude 

(4) Kohtupraktika selline areng on 
avanud äriühingutele ühtsel turul uued 
võimalused eesmärgiga soodustada 
majanduskasvu, tõhusat konkurentsi ja 
tootlikkust. Samal ajal peab äriühingute 
jaoks sisepiirideta ühtse turu eesmärk 
olema ka kooskõlas Euroopa integratsiooni 
teiste eesmärkidega, nagu sotsiaalkaitse 
(eelkõige töötajate kaitse), võlausaldajate 
kaitse ning aktsionäride kaitse, samuti 
võitlus ELi finantshuvide kahjustamise 
vastu näiteks rahapesu või maksudest 
kõrvalehoidumise teel. Samuti võttis liit 
kohustuse järgida ELi põhiõiguste hartat.
Asutamisvabadus ei tohi mingil juhul 
kahjustada teisi ELi toimimise lepinguga 
tagatud väärtusi ja põhimõtteid, nagu 
kõrge tööhõive taseme edendamine ja 
piisava sotsiaalkaitse tagamine (artikkel 
9), elamis- ja töötingimuste parandamine 
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liikmesriikide õigusnormides sätestatud 
riigisisese ümberkujundamise menetlus, 
kuid mitte samaväärne piiriülese 
ümberkujundamise menetlus.

ning tööturu osapoolte dialoog, 
inimressursside arendamine, pidades 
silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult 
väljatõrjumise tõkestamist (artikkel 151), 
või pettuste ja muu liidu finantshuve 
kahjustava ebaseadusliku tegevuse 
vastane võitlus ( artikkel 310). Kuna 
konkreetselt piiriülest ümberkujundamist 
käsitlevaid õigusnorme ei ole ühtlustatud, 
püüavad liikmesriigid saavutada neid 
eesmärke paljude erinevate õigusnormide 
ja haldustavade abil. Seetõttu tuleb 
äriühingutel, kes soovivad end piiriüleselt 
ümber kujundada, toime tulla 
mitmesuguste õiguslike ja praktiliste 
probleemidega, kuigi piiriülene ühinemine 
on juba võimalik. Pealegi on paljude 
liikmesriikide õigusnormides sätestatud 
riigisisese ümberkujundamise menetlus, 
kuid mitte samaväärne piiriülese 
ümberkujundamise menetlus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seepärast on asjakohane sätestada 
piiriülese ümberkujundamise menetlus- ja 
materiaalõiguse normid, mis aitavad 
kõrvaldada asutamisvabaduse piirangud
ning tagavad ühtlasi selliste sidusrühmade 
nagu töötajad, võlausaldajad ja 
vähemusaktsionärid piisava ja 
proportsionaalse kaitse.

(6) Seepärast on asjakohane sätestada 
piiriülese ümberkujundamise menetlus- ja 
materiaalõiguse normid, mis hõlbustavad
asutamisvabaduse kasutamist ning tagavad 
ühtlasi selliste sidusrühmade nagu töötajad, 
võlausaldajad ja vähemusaktsionärid 
vajaliku kaitse.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õigust muuta liikmesriigis asutatud 
olemasolev äriühing äriühinguks, mille 

(7) Õigust muuta liikmesriigis asutatud 
olemasolev äriühing äriühinguks, mille 
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suhtes kohaldatakse teise liikmesriigi 
õigust, võidakse teatavates olukordades
kuritarvitada, näiteks tööstandarditest, 
sotsiaalkindlustusmaksetest, 
maksukohustustest, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride õigustest või töötajate 
osalemise eeskirjadest kõrvalehoidmiseks. 
Et võimalike kuritarvitustega võidelda, 
mida näeb ette liidu õiguse üldpõhimõte, 
on liikmesriigid kohustatud tagama, et 
äriühingud ei kasuta piiriülest 
ümberkujundamist fiktiivsete skeemide 
loomiseks, mille eesmärk on saada alusetu 
maksueelis või kahjustada 
põhjendamatult töötajate, võlausaldajate 
või liikmete seadusest või lepingust 
tulenevaid õigusi. Kuivõrd tegemist on 
erandiga põhivabadusest, tuleb 
kuritarvituste vastast võitlust tõlgendada 
kitsalt ning see peab põhinema kõikide 
asjaomaste asjaolude individuaalsel 
hinnangul. Kehtestada tuleks menetlus- ja 
materiaalõiguslik raamistik, mis piiritleb 
liikmesriikide kaalutlusõiguse ja 
võimaldab erinevaid lähenemisviise ning 
näeb samal ajal ette nõuded nende 
meetmete ühtlustamiseks, mida 
liikmesriikide asutused võtavad 
kuritarvitustega võitlemiseks kooskõlas 
liidu õigusega.

suhtes kohaldatakse teise liikmesriigi 
õigust, ei tohi mingil juhul kuritarvitada, 
näiteks tööstandarditest, 
sotsiaalkindlustusmaksetest, 
maksukohustustest, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride õigustest või töötajate 
osalemise eeskirjadest kõrvalehoidmiseks. 
Et võimalike kuritarvitustega võidelda, 
mida näeb ette liidu õiguse üldpõhimõte, 
on liikmesriigid kohustatud tagama, et 
äriühingud ei kasuta piiriülest 
ümberkujundamist fiktiivsete skeemide 
loomiseks. Käesolevas direktiivis 
sätestatud menetluse eesmärk on kaitsta 
liikmesriikide kaalutlusõigust kehtestada 
äriühingu kasumile tulumaks ning 
töötajate esindatusega seotud kohustused. 
Liikmesriigid võivad igal üksikjuhul teha 
järelduse, et ümberkujundamised, 
ühinemised ja jagunemised kujutavad 
endast fiktiivset skeemi ja võivad selle 
alusel otsustada seda mitte lubada. 
Põhiõigusest või -vabadusest erandi 
tegemisel tuleb kuritarvituste vastast 
võitlust tõlgendada kitsalt ning see peab 
põhinema kõikide asjaomaste asjaolude 
individuaalsel hinnangul. Kehtestada tuleks 
ühine menetlus- ja materiaalõiguslik 
raamistik, mis näeb ette nõuded nende 
meetmete ühtlustamiseks, mida 
liikmesriikide asutused võtavad 
kuritarvitustega võitlemiseks kooskõlas 
liidu õigusega. Selleks et hoida ära 
kuritarvitamise võimalus maksustamise 
valdkonnas on ELi tasandil juba vastu 
võetud õigusaktid, et võidelda 
maksustamise vältimise tavadega, nagu 
12. juuni 2016. aasta direktiiv 
2016/1164/EL, millega nähakse ette 
siseturu toimimist otseselt mõjutavate 
maksustamise vältimise viiside vastased 
eeskirjad. Piiriülese ümberkujundamise, 
ühinemise ja jagunemise korral peavad 
liikmesriigid tagama, et äriühing, kes 
kavatseb sellise ülemineku teha, täidab 
kõnealuseid eeskirju.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesoleva direktiiviga ei püüta 
alandada riigisiseseid äriühingu 
tulumaksu määrasid ega sundida muutma 
riigisiseseid maksusüsteeme ja töötajate 
kohustuslikku esindatust juhatuse 
tasandil, mis on paljude liikmesriikide 
äriühingu üldjuhtimise süsteemi 
lahutamatu osa. Direktiivi eesmärk on 
hõlbustada asutamisvabaduse kasutamist 
tingimusel, et sihtliikmesriigis toimub 
tegelik majandustegevus. Kui äriühing ei 
suuda sihtliikmesriigis tegelikku 
majandustegevust tõendada, võib 
liikmesriik sätestada, et 
ümberkujundamisel puhul on tegemist 
fiktiivse skeemiga, ja otsustada seda mitte 
lubada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Võttes arvesse piiriülese 
ümberkujundamise keerukust ja sellega 
seotud huvide paljusust, on õiguskindluse 
tagamiseks asjakohane ette näha 
eelkontroll. Selleks tuleks kehtestada 
struktureeritud ja mitmetasandiline 
menetlus, millega nii lähteliikmesriigi kui 
ka sihtliikmesriigi pädevad asutused 
tagavad, et otsus piiriülese 
ümberkujundamise heakskiitmise kohta 
tehakse õiglaselt, objektiivselt ja 
mittediskrimineerivalt, tuginedes kõikidele 
asjakohastele asjaoludele ning võttes 
arvesse kõiki õigustatud avalikke huve, 
eelkõige töötajate, liikmete ja 
võlausaldajate kaitset.

(9) Võttes arvesse piiriülese 
ümberkujundamise keerukust ja sellega 
seotud huvide paljusust, on õiguskindluse 
tagamiseks asjakohane ette näha 
eelkontroll. Selleks tuleks kehtestada 
struktureeritud ja mitmetasandiline 
menetlus, millega nii lähteliikmesriigi kui 
ka sihtliikmesriigi pädevad asutused 
tagavad, et otsus piiriülese 
ümberkujundamise heakskiitmise kohta 
tehakse õiglaselt, objektiivselt ja 
mittediskrimineerivalt, tuginedes kõikidele 
asjakohastele asjaoludele ning võttes 
arvesse kõiki õigustatud avalikke huve, 
eelkõige töötajate, liikmete ja 
võlausaldajate kaitset. Ka peaksid kehtima 
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menetlused olukordade jaoks, kus pärast 
ümberkujundamist saadakse lisateavet, 
kuid tõstatub küsimus, kas 
ümberkujundamine toimus 
kuritarvituslikel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et piiriülese 
ümberkujundamise menetluses saaks 
arvesse võtta kõikide sidusrühmade 
õigustatud huve, peaks äriühing 
avalikustama piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti, mis sisaldab kõige 
olulisemat teavet kavandatud piiriülese 
ümberkujundamise kohta, sealhulgas uue 
äriühingu kavandatud vormi, 
asutamisdokumenti ja ümberkujundamise 
kavandatud ajakava. Piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu liikmeid, 
võlausaldajaid ja töötajaid tuleks teavitada, 
et nad saaksid kavandatud 
ümberkujundamise kohta märkusi esitada.

(10) Selleks et piiriülese 
ümberkujundamise menetlustes saaks 
arvesse võtta kõikide sidusrühmade 
õigustatud huve, peaks äriühing 
avalikustama piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti, mis sisaldab kõige 
olulisemat teavet kavandatud piiriülese 
ümberkujundamise kohta, sealhulgas uue 
äriühingu kavandatud vormi, 
ümberkujundamise põhjendust, 
asutamisdokumenti ja ümberkujundamise 
kavandatud ajakava. Piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu liikmeid, 
võlausaldajaid, ametiühinguid ja töötajaid 
tuleks teavitada, et nad saaksid kavandatud 
ümberkujundamise kohta märkusi esitada.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Äriühingud, kes soovivad kasutada 
siseturu eeliseid täiel määral ära 
piiriüleste ümberkujundamiste kaudu, 
peavad omakorda tagama piisava 
läbipaistvuse ja hea ühingujuhtimise tava.
Avalik riikidepõhine aruandlus on tõhus 
ja asjakohane vahend, et suurendada 
hargmaiste ettevõtete kontsernide 
tegevuse läbipaistvust ja võimaldada 
üldsusel hinnata nende mõju 
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reaalmajandusele. Lisaks aitab see 
aktsionäridel õieti hinnata äriühingute 
võetud riske ja seega koostada täpsel 
teabel põhinevad investeerimisstrateegiad 
ning annab otsustajatele parema 
võimaluse hinnata liikmesriigi 
õigusaktide mõju ja tõhusust. Seetõttu 
tuleb enne piiriülese tegevuse elluviimist 
avaldada finantsteave.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et hinnata 
ümberkujundamise otsuse projektis ja
liikmetele ja töötajatele suunatud 
aruannetes esitatud teabe õigsust ning 
esitada faktilised asjaolud, mis on 
vajalikud hindamaks, kas kavandatud 
ümberkujundamine kujutab endast 
fiktiivset skeemi, tuleb nõuda kavandatud 
piiriülese ümberkujundamise hindamiseks 
eksperdiaruande koostamist. Eksperdi 
sõltumatuse tagamiseks peab eksperdi 
nimetama pädev asutus äriühingu 
taotlusel. Eksperdiaruandes tuleks sellega 
seoses esitada kogu asjaomane teave, mis 
võimaldab lähteliikmesriigi pädeval 
asutusel teha teadliku otsuse, kas 
ümberkujundamiseelne tõend välja anda 
või mitte. Selleks peab eksperdil olema 
võimalik hankida kogu asjaomane 
äriühingut käsitlev teave ja kõik 
dokumendid ning teha kõigi nõutavate 
tõendite kogumiseks vajalik uurimine. 
Ekspert peab kasutama teavet, eelkõige 
netokäibe ja kasumi või kahjumi, töötajate 
arvu ja bilansi struktuuri andmeid, mille 
äriühing on kogunud finantsaruannete 
koostamiseks kooskõlas liidu ja 
liikmesriikide õigusega. Konfidentsiaalse 
teabe, sealhulgas äriühingu ärisaladuste 
kaitsmiseks ei tohi seda teavet siiski 
esitada eksperdi lõpparuandes, mis 

(13) Selleks et hinnata 
ümberkujundamise ja ühinemise otsuse 
projektis ning liikmetele ja töötajatele 
suunatud aruandes esitatud teabe õigsust 
ning esitada faktilised asjaolud, mis on 
vajalikud hindamaks, kas kavandatud 
ümberkujundamine kujutab endast 
fiktiivset skeemi, tuleb nõuda pädevalt 
asutuselt kavandatud piiriülese 
ümberkujundamise ja ühinemise 
hindamist. Äriühing peaks sellega seoses 
esitama kogu asjaomase teabe, mis 
võimaldab lähteliikmesriigi pädeval 
asutusel teha teadliku otsuse, kas 
ümberkujundamiseelne tõend välja anda 
või mitte. Selleks peab pädeval asutusel
olema võimalik hankida kogu asjaomane 
äriühingut käsitlev teave ja kõik 
dokumendid ning teha kõigi nõutavate 
tõendite kogumiseks vajalik uurimine. 
Lähteliikmesriigi pädev asutus võib 
sellega seoses ühtlasi esitada küsimusi 
sihtliikmesriigi pädevale asutusele. Pädev 
asutus peab kasutama teavet, eelkõige 
netokäibe ja kasumi või kahjumi, töötajate 
arvu ja bilansi struktuuri andmeid, mille 
äriühing on kogunud finantsaruannete 
koostamiseks kooskõlas liidu ja 
liikmesriikide õigusega. Konfidentsiaalse 
teabe, sealhulgas äriühingu ärisaladuste 
kaitsmiseks ei tohi seda teavet siiski teha 
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tehakse avalikult kättesaadavaks. avalikult kättesaadavaks, kuid see peaks 
siiski olema konfidentsiaalsusnõudeid 
järgides kättesaadav pädevale asutusele ja 
töötajate esindajatele, kui see on 
liikmesriigi õiguse alusel nõutav.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ebaproportsionaalsete kulude ja 
koormuse vältimiseks väiksemate 
piiriüleselt ümberkujundatavate
äriühingute puhul tuleks komisjoni 
soovituses 2003/361/EÜ6 määratletud 
mikro- ja väikeettevõtjad vabastada 
sõltumatu eksperdi aruande koostamise
kohustusest. Need äriühingud võivad 
kasutada sõltumatu eksperdi aruannet
siiski selleks, et vältida kohtuvaidlusi 
võlausaldajatega.

(14) Ebaproportsionaalsete kulude ja 
koormuse vältimiseks väiksemate 
piiriüleselt ümberkujundatavate 
äriühingute puhul tuleks komisjoni 
soovituses 2003/361/EÜ6 määratletud 
mikro- ja väikeettevõtjad vabastada 
pädevalt asutuselt hinnangu saamise
kohustusest. Need äriühingud võivad 
kasutada sellist hinnangut siiski selleks, et 
vältida kohtuvaidlusi võlausaldajatega.

_________________ _________________

6 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta 
(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

6 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate määratluse kohta 
(ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Äriühingu liikmete üldkoosolek 
peaks ümberkujundamise otsuse projekti ja 
aruannete alusel otsustama, kas kiita see 
otsuseprojekt heaks või mitte. Selleks et 
ümberkujundamise otsus oleks 
kollektiivne, on oluline, et nõutav 
häälteenamus oleks piisavalt suur. Peale 
selle peaks liikmetel olema õigus 
hääletada töötajate osalemise korralduse 

(15) Äriühingu liikmete üldkoosolek 
peaks ümberkujundamise otsuse projekti ja 
aruannete alusel otsustama, kas kiita see 
otsuseprojekt heaks või mitte. Selleks et 
ümberkujundamise otsus oleks 
kollektiivne, on oluline, et nõutav 
häälteenamus oleks piisavalt suur.
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üle, kui neile on osanike koosolekul või 
aktsionäride üldkoosolekul selline õigus 
jäetud.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmetele, kellel oli hääleõigus, 
kuid kes ei hääletanud ümberkujundamise 
otsuse projekti poolt, ja hääleõiguseta 
liikmetele, kes ei saanud esitada oma 
seisukohta, tuleks anda õigus äriühingust 
lahkuda. Neil liikmetel peaks olema 
võimalik äriühingust lahkuda ja saada oma 
aktsiate või osade eest rahalist hüvitust 
vastavalt nende väärtusele. Lisaks sellele 
peaks neil olema õigus vaidlustada pakutud 
rahalise hüvituse arvutamine ja piisavus 
kohtus.

(16) Liikmetele, kellel oli hääleõigus ja
kes olid selgesõnaliselt ümberkujundamise 
otsuse projekti vastu, tuleks anda õigus 
äriühingust lahkuda. Neil liikmetel peaks 
olema võimalik äriühingust lahkuda ja 
saada oma aktsiate või osade eest rahalist 
hüvitust vastavalt nende väärtusele. Lisaks 
sellele peaks liikmetel, kes lükkasid 
rahalise hüvituse pakkumise tagasi, kuna 
nad ei pea hüvitust piisavaks, olema õigus 
vaidlustada pakutud rahalise hüvituse 
arvutamine ja piisavus kohtus.

Selgitus

Asjakohasem on piirata seda õigust nii, et see oleks ainult liikmetel, kes olid selgesõnaliselt 
ümberkujundamise otsuse projekti vastu. Lisaks on küsitav, miks peaks liikmel, kes on 
rahalise hüvituse pakkumise vastu võtnud, olema õigus nõuda kohtulikku kontrolli, hoolimata 
sellest, et see liige lahkub pärast pakkumise vastuvõtmist äriühingust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tagada võlausaldajate 
nõuetekohane kaitse juhul, kui nad ei ole 
rahul äriühingu poolt piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projektis 
pakutava kaitsega, võivad võlausaldajad 
taotleda lähteliikmesriigi pädevalt kohtu-
või haldusasutuselt piisavate 
kaitsemeetmete kehtestamist. 

(18) Selleks et tagada võlausaldajate 
nõuetekohane kaitse juhul, kui nad ei ole 
rahul äriühingu poolt piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projektis 
pakutava kaitsega, võivad võlausaldajad 
taotleda lähteliikmesriigi pädevalt kohtu-
või haldusasutuselt piisavate 
kaitsemeetmete kehtestamist. 
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Võlausaldajate kahjustamise hindamise 
hõlbustamiseks tuleks ette näha teatavad 
eeldused, mille kohaselt piiriülene 
ümberkujundamine ei kahjusta 
võlausaldajaid, kui võlausaldaja kahju 
saamise risk on väike. Eeldus peaks 
tekkima juhul, kui sõltumatu eksperdi 
aruandes leitakse, et võlausaldajate 
kahjustamine ei ole tõenäoline, või kui 
võlausaldajatele antakse õigus esitada nõue 
võlausaldaja algse nõude väärtuses 
ümberkujundatud äriühingu või 
kolmandast isikust tagatise andja vastu, 
tingimusel et selle nõude saab anda 
samasse kohtusse nagu algse nõude. 
Käesolevas direktiivis sätestatud 
võlausaldajate kaitse ei piira nende 
lähteliikmesriigi õigusnormide 
kohaldamist, mis käsitlevad avaliku sektori 
asutustele tehtavaid makseid, sealhulgas 
makse ja sotsiaalkindlustusmakseid.

Võlausaldajate kahjustamise hindamise 
hõlbustamiseks tuleks ette näha teatavad 
eeldused, mille kohaselt piiriülene 
ümberkujundamine ei kahjusta 
võlausaldajaid, kui võlausaldaja kahju 
saamise risk on väike. Eeldus peaks 
tekkima juhul, kui võlausaldajatele antakse 
õigus esitada nõue võlausaldaja algse 
nõude väärtuses ümberkujundatud 
äriühingu või kolmandast isikust tagatise 
andja vastu, tingimusel et selle nõude saab 
anda samasse kohtusse nagu algse nõude. 
Käesolevas direktiivis sätestatud 
võlausaldajate kaitse ei piira nende 
lähteliikmesriigi õigusnormide 
kohaldamist, mis käsitlevad avaliku sektori 
asutustele tehtavaid makseid, sealhulgas 
makse ja sotsiaalkindlustusmakseid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tagamaks, et piiriülene 
ümberkujundamine ei kahjusta 
põhjendamatult töötajate osalemist, kui 
piiriüleselt ümberkujundatav äriühing 
kohaldab lähteliikmesriigis töötajate 
osalemise süsteemi, tuleks äriühingut 
kohustada võtma õiguslikku vormi, mis 
võimaldab sihtliikmesriigis töötajate 
osalemist, sealhulgas töötajate esindajate 
osalemist äriühingu asjakohase juht- või 
järelevalveorgani töös. Samuti tuleks 
sellisel juhul pidada äriühingu ja tema 
töötajate vahel heas usus läbirääkimisi 
kooskõlas direktiivis 2001/86/EÜ 
sätestatud menetlusega, et leida 
rahumeelne lahendus äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguse ja töötajate 
osalemisõiguse vastavusse viimiseks. 
Läbirääkimiste tulemusel saavutatakse 

(19) Tagamaks, et piiriülene 
ümberkujundamine ei kahjusta 
põhjendamatult töötajate osalemist, kui 
piiriüleselt ümberkujundatav äriühing 
kohaldab lähteliikmesriigis töötajate 
osalemise süsteemi, tuleks äriühingut 
kohustada võtma õiguslikku vormi, mis 
võimaldab sihtliikmesriigis töötajate 
võrdväärset osalemist, sealhulgas töötajate 
esindajate osalemist äriühingu asjakohase 
juht- või järelevalveorgani töös. Samuti 
tuleks sellisel juhul pidada äriühingu ja 
tema töötajate vahel õigeaegselt enne 
ümberkujundamist heas usus läbirääkimisi 
kooskõlas direktiivis 2001/86/EÜ 
sätestatud menetlusega, et leida 
rahumeelne lahendus äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguse ja töötajate 
osalemisõiguse vastavusse viimiseks. 
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kohandatud ja kokkulepitud lahendus või 
kui kokkuleppele ei jõuta, tuleks kohaldada 
mutatis mutandis direktiivi 2001/86/EÜ 
lisas sätestatud standardeeskirju. 
Kokkulepitud lahenduse või nende 
standardeeskirjade kohaldamise tagamiseks 
ei tohiks äriühingul olla kolme aasta 
jooksul võimalik järgneva siseriikliku või 
piiriülese ümberkujundamise, ühinemise 
või jagunemisega osalemisõigusi ära võtta.

Läbirääkimiste tulemusel saavutatakse 
kohandatud ja kokkulepitud lahendus või 
kui kokkuleppele ei jõuta, tuleks kohaldada 
mutatis mutandis direktiivi 2001/86/EÜ 
lisas sätestatud standardeeskirju. 
Kokkulepitud lahenduse või nende 
standardeeskirjade kohaldamise tagamiseks 
ei tohiks äriühingul olla kümne aasta 
jooksul võimalik järgneva siseriikliku või 
piiriülese ümberkujundamise, ühinemise 
või jagunemisega osalemisõigusi ära võtta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et vältida töötajate 
osalemisõigustest kõrvalehoidmist 
piiriülese ümberkujundamise abil, ei tohiks 
ümberkujundataval äriühingul, mis on 
kantud selle liikmesriigi registrisse, kus on 
ette nähtud töötajate osalemisõigused, olla 
võimalik end piiriüleselt ümber kujundada, 
ilma et ta kõigepealt alustaks läbirääkimisi 
oma töötajatega või nende esindajatega, 
kui selle äriühingu keskmine töötajate arv 
võrdub nelja viiendikuga liikmesriigis 
kehtestatud töötajate osalemise künnisest.

(20) Selleks et vältida töötajate 
osalemisõigustest kõrvalehoidmist 
piiriülese ümberkujundamise abil, ei tohiks 
ümberkujundataval äriühingul, mis on 
kantud selle liikmesriigi registrisse, kus on 
ette nähtud töötajate osalemisõigused, olla 
võimalik end piiriüleselt ümber kujundada, 
ilma et ta kõigepealt alustaks läbirääkimisi 
oma töötajatega või nende esindajatega, 
kui selle äriühingu keskmine töötajate arv 
võrdub vähemalt nelja viiendikuga 
liikmesriigis kehtestatud töötajate 
osalemise künnisest.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada ülesannete 
nõuetekohane jagamine liikmesriikide 
vahel ning piiriülese ümberkujundamise 
tõhus ja tulemuslik eelkontroll, peaksid nii 
lähte- kui ka sihtliikmesriigid määrama 
asjakohased pädevad asutused. Eelkõige 
peaks lähteliikmesriikide pädevatel 

(21) Selleks et tagada ülesannete 
nõuetekohane jagamine liikmesriikide 
vahel ning piiriülese ümberkujundamise 
tõhus ja tulemuslik eelkontroll, peaksid nii 
lähte- kui ka sihtliikmesriigid määrama 
asjakohased pädevad asutused. Eelkõige 
peaks lähteliikmesriikide pädevatel 
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asutustel olema õigus välja anda 
ümberkujundamiseelseid tõendeid, ilma 
milleta ei saaks sihtliikmesriigi pädevad 
asutused piiriülese ümberkujundamise 
menetlust lõpule viia.

asutustel olema õigus välja anda 
ümberkujundamiseelseid tõendeid, ilma 
milleta ei saaks sihtliikmesriigi pädevad 
asutused piiriülese ümberkujundamise 
menetlust lõpule viia. Komisjon koostab ja 
avaldab liikmesriikide pädevate asutuste 
loetelu. Liikmesriikide pädevatelt 
asutustelt oodatakse piiriülese 
ümberkujundamise korral koostööd.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmist lähteliikmesriigi poolt tuleks 
kontrollida, et tagada äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguspärasus. 
Lähteliikmesriigi pädev asutus peaks 
tegema otsuse ümberkujundamiseelse 
tõendi väljaandmise kohta ühe kuu jooksul 
pärast äriühingu poolt taotluse esitamist, 
välja arvatud juhul, kui tal on tõsised 
kahtlused, et tegemist on fiktiivse 
skeemiga, mille eesmärk on saada alusetu 
maksueelis või kahjustada 
põhjendamatult töötajate, võlausaldajate 
või liikmete seadusest või lepingust 
tulenevaid õigusi. Sellisel juhul peaks 
pädev asutus tegema põhjaliku hindamise. 
Põhjalik hindamine ei tohiks toimuda 
süstemaatiliselt, vaid see tuleks teha 
üksikjuhtumi alusel, kui on tõsine kahtlus, 
et tegemist on fiktiivse skeemiga. Pädevad
asutused peaksid võtma hindamisel arvesse 
vähemalt mõningaid käesolevas direktiivis 
sätestatud tegureid, mida tuleks 
üldhinnangus kaaluda siiski ainult 
soovituslike teguritena ning neid ei tohiks 
käsitleda eraldi. Selleks et äriühinguid liiga 
pika menetlusega mitte koormata, tuleks 
see põhjalik hindamine igal juhul lõpule 
viia kahe kuu jooksul alates äriühingu 
teavitamisest põhjaliku hindamise tegemise 

(22) Ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmist lähteliikmesriigi poolt tuleks 
kontrollida, et tagada äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguspärasus. 
Lähteliikmesriigi pädev asutus peaks 
tegema otsuse ümberkujundamiseelse 
tõendi väljaandmise kohta kahe kuu 
jooksul pärast äriühingu poolt taotluse 
esitamist, välja arvatud juhul, kui tal on 
kahtlused, et tegemist on fiktiivse 
skeemiga. Sellisel juhul peaks pädev asutus 
tegema põhjaliku hindamise. Põhjalik 
hindamine ei tohiks toimuda 
süstemaatiliselt, vaid see tuleks teha ainult 
üksikjuhtumi alusel, kui on kahtlus, et 
tegemist on fiktiivse skeemiga. Pädevad 
asutused peaksid võtma hindamisel arvesse 
vähemalt mõningaid käesolevas direktiivis 
sätestatud tegureid, mida tuleks 
üldhinnangus kaaluda siiski ainult 
soovituslike teguritena ning neid ei tohiks 
käsitleda eraldi. Selleks et äriühinguid liiga 
pika menetlusega mitte koormata, tuleks 
see põhjalik hindamine igal juhul lõpule 
viia kolme kuu jooksul alates äriühingu 
teavitamisest põhjaliku hindamise tegemise 
kohta. Lähteliikmesriigi antud hinnangut 
jagatakse lõplikul kujul sihtliikmesriigi 
pädeva asutusega.
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kohta.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Pärast ümberkujundamiseelse 
tõendi saamist ja kontrollimist, kas 
sihtliikmesriigi asutamisnõuded on 
täidetud, peaksid sihtliikmesriigi pädevad 
asutused kandma äriühingu selle 
liikmesriigi ettevõtlusregistrisse. 
Lähteliikmesriik kustutab äriühingu oma 
registrist alles pärast seda, kui äriühing on 
kantud sihtliikmesriigi registrisse. 
Sihtliikmesriigi pädeval asutusel ei peaks 
olema võimalik vaidlustada
ümberkujundamiseelses tõendis esitatud 
teavet. Ümberkujundatud äriühing peaks 
piiriülese ümberkujundamise tulemusel 
säilitama oma juriidilise isiku staatuse, 
varad ja kohustised ning kõik õigused ja 
kohustused, sealhulgas lepingutest ja 
tegevusest või tegevusetusest tulenevad 
õigused ja kohustused.

(23) Pärast ümberkujundamiseelse 
tõendi saamist ja kontrollimist, kas 
sihtliikmesriigi asutamisnõuded on 
täidetud, peaksid sihtliikmesriigi pädevad 
asutused kandma äriühingu selle 
liikmesriigi ettevõtlusregistrisse. 
Sihtliikmesriigid peaksid saadud teabe 
põhjal kontrollima ka ümberkujundatud 
äriühingu tegelikku tulusaajat või 
tegelikke tulusaajaid. Lähteliikmesriik 
kustutab äriühingu oma registrist alles 
pärast seda, kui äriühing on kantud 
sihtliikmesriigi registrisse. Sihtliikmesriigi 
pädeval asutusel peaks olema võimalik 
võtta eelkõige fiktiivse skeemi vältimiseks 
ühendust lähteliikmesriigi pädeva 
asutusega ja esitada talle
ümberkujundamiseelses tõendis esitatud 
teabe kohta küsimusi. Lähteliikmesriigi 
pädev asutus peab vastama nendele 
küsimustele tarbetu viivituseta.
Ümberkujundatud äriühing peaks piiriülese 
ümberkujundamise tulemusel säilitama 
oma juriidilise isiku staatuse, varad ja 
kohustised ning kõik õigused ja 
kohustused, sealhulgas lepingutest ja 
tegevusest või tegevusetusest tulenevad 
õigused ja kohustused.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Piiriülese ühinemise eeskirjade 
rakendamise hindamine liikmesriikides on 

(26) Piiriülese ühinemise eeskirjade 
rakendamise hindamine liikmesriikides on 
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näidanud, et piiriüleste ühinemiste arv on 
liidus oluliselt kasvanud. Ometi näitas 
hindamine ka teatavaid puudusi, mis on 
eelkõige seotud võlausaldajate ja 
aktsionäride kaitsega ning sellega, et 
lihtsustatud menetluse puudumine pärsib 
piiriülese ühinemise eeskirjade täielikku 
tõhusust ja tulemuslikkust.

näidanud, et piiriüleste ühinemiste arv on 
liidus oluliselt kasvanud. Ometi näitas 
hindamine ka teatavaid puudusi, mis on 
eelkõige seotud võlausaldajate, 
aktsionäride ja töötajate kaitsega ning 
sellega, et lihtsustatud menetluse 
puudumine pärsib piiriülese ühinemise 
eeskirjade täielikku tõhusust ja 
tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Olemasoleva piiriülese ühinemise 
menetluse täiustamiseks tuleb neid 
ühinemise eeskirju vajaduse korral 
lihtsustada, tagades samal ajal, et 
sidusrühmad ja eelkõige töötajad on 
piisavalt kaitstud. Seepärast tuleks 
kehtivaid piiriülese ühinemise eeskirju 
muuta, et kohustada ühinevate äriühingute 
juht- või haldusorganeid koostama eraldi 
aruandeid, milles selgitatakse nii 
liikmetele kui ka töötajatele piiriülese 
ühinemise õiguslikke ja majanduslikke 
aspekte. Äriühingu juht- või haldusorgani 
kohustusest koostada liikmete jaoks 
aruanne võib siiski loobuda, kui neid 
liikmeid on kavandatud ühinemise 
õiguslikest ja majanduslikest aspektidest 
juba teavitatud. Töötajate jaoks 
koostatavast aruandest võib aga loobuda 
ainult siis, kui ühinevatel äriühingutel ja 
nende tütarettevõtjatel ei ole ühtegi 
töötajat peale nende, kes kuuluvad juht-
või haldusorgani koosseisu.

(28) Olemasoleva piiriülese ühinemise 
menetluse täiustamiseks tuleb neid 
ühinemise eeskirju vajaduse korral 
lihtsustada, tagades samal ajal, et 
sidusrühmad ja eelkõige töötajad on 
piisavalt kaitstud. Seepärast tuleks 
kehtivaid piiriülese ühinemise eeskirju 
muuta, et kohustada ühinevate äriühingute 
juht- või haldusorganeid koostama eraldi 
aruande, milles selgitatakse nii liikmetele 
kui ka töötajatele piiriülese ühinemise 
õiguslikke ja majanduslikke aspekte ning 
põhjendust.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ühineva äriühingu või ühinevate 
äriühingute töötajate kaitse tõhustamiseks 
võivad töötajad või nende esindajad esitada
oma arvamuse äriühingu aruande kohta, 
milles selgitatakse piiriülese ühinemise 
mõju töötajatele. Aruande esitamine ei 
tohiks mõjutada kehtivaid teavitus- ja 
konsultatsioonimenetlusi, mis on pärast 
nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ,9 direktiivi 
2002/14/EÜ või direktiivi 2009/38/EÜ 
rakendamist liikmesriigi tasandil 
kasutusele võetud.

(29) Ühineva äriühingu või ühinevate 
äriühingute töötajate kaitse tõhustamiseks 
esitavad töötajad või nende esindajad oma 
arvamuse äriühingu aruande kohta, milles 
selgitatakse piiriülese ühinemise mõju 
töötajatele. Aruande esitamine ei tohiks 
mõjutada kehtivaid teavitus- ja 
konsultatsioonimenetlusi, mis on pärast 
nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ,9 direktiivi 
2002/14/EÜ või direktiivi 2009/38/EÜ 
rakendamist liikmesriigi tasandil 
kasutusele võetud.

_________________ _________________

9 Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 
2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, 
lk 16).

9 Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 
2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 
kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, 
lk 16).

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Äriühingud, kes soovivad kasutada 
siseturu eeliseid täiel määral ära 
piiriüleste ühinemiste kaudu, peavad 
omakorda tagama piisava läbipaistvuse ja 
hea ühingujuhtimise tava. Avalik 
riikidepõhine aruandlus on tõhus ja 
asjakohane vahend, et suurendada 
hargmaiste ettevõtete kontsernide 
tegevuse läbipaistvust ja võimaldada 
üldsusel hinnata nende mõju 
reaalmajandusele. Lisaks aitab see 
aktsionäridel õieti hinnata äriühingute 
võetud riske ja seega koostada täpsel 
teabel põhinevad investeerimisstrateegiad 
ning annab otsustajatele parema 
võimaluse hinnata liikmesriigi 
õigusaktide mõju ja tõhusust. Seetõttu 
tuleb enne piiriülese ühinemise elluviimist 
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avaldada finantsteave.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Et vältida huvide konflikti 
tekkimist juhtorgani liikmete ja äriühingu 
huvide vahel, ei tohiks liikmetel olla 
lubatud saada ühinemisest rahalist kasu 
muutuvhüvitiste, preemiate või 
aktsiahindade tõusu näol.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Ebaproportsionaalsete kulude ja 
koormuse vältimiseks väiksemate 
piiriüleselt ühinevate äriühingute puhul 
tuleks komisjoni soovituses 2003/361/EÜ 
määratletud mikro- ja väikeettevõtjad 
vabastada pädevalt asutuselt hinnangu 
saamise kohustusest. Need äriühingud 
võivad kasutada sellist hinnangut siiski 
selleks, et vältida kohtuvaidlusi 
võlausaldajatega.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Erinevad sidusrühmad nimetasid 
piiriülese ühinemise ühe takistusena 
asjaolu, et liikmete ja võlausaldajate 
kaitsemeetmeid ei ole ühtlustatud. 
Liikmetele ja võlausaldajatele tuleks 

(31) Erinevad sidusrühmad nimetasid 
piiriülese ühinemise ühe takistusena 
asjaolu, et liikmete, töötajate ja 
võlausaldajate kaitsemeetmeid ei ole 
ühtlustatud. Liikmetele, töötajatele ja 
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tagada samal tasemel kaitse sõltumata 
sellest, millises liikmesriigis ühinevad 
äriühingud asuvad. See ei piira nende 
võlausaldajate või aktsionäride kaitset 
käsitlevate siseriiklike õigusnormide 
kohaldamist, mis ei kuulu ühtlustatud 
meetmete kohaldamisalasse (nt 
läbipaistvusnõuded).

võlausaldajatele tuleks tagada samal 
tasemel kaitse sõltumata sellest, millises 
liikmesriigis ühinevad äriühingud asuvad. 
See ei piira nende võlausaldajate, töötajate
või aktsionäride kaitset käsitlevate 
siseriiklike õigusnormide kohaldamist, mis 
ei kuulu ühtlustatud meetmete 
kohaldamisalasse (nt läbipaistvusnõuded).

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Selleks et tagada võlausaldajate 
nõuetekohane kaitse juhul, kui nad ei ole 
rahul äriühingu poolt piiriülese ühinemise 
lepingu ühises projektis pakutava kaitsega, 
võivad võlausaldajad, keda piiriülene 
ühinemine kahjustab, taotleda ühinevate 
äriühingute iga liikmesriigi pädevalt kohtu-
või haldusasutuselt selliste kaitsemeetmete 
kehtestamist, mida nad peavad piisavaks. 
Võlausaldajate kahjustamise hindamise 
hõlbustamiseks tuleks ette näha teatavad 
eeldused, mille kohaselt piiriülene 
ühinemine ei kahjusta võlausaldajaid, kui 
võlausaldaja kahju saamise risk on väike. 
Eeldus peaks tekkima juhul, kui sõltumatu 
ekspert leiab, et võlausaldajate 
kahjustamine ei ole tõenäoline, või kui 
võlausaldajatele antakse õigus esitada nõue 
võlausaldaja algse nõude väärtuses 
ühinenud äriühingu või kolmandast isikust 
tagatise andja vastu, tingimusel et selle 
nõude saab anda samasse kohtusse nagu 
algse nõude.

(35) Selleks et tagada võlausaldajate 
nõuetekohane kaitse juhul, kui nad ei ole 
rahul äriühingu poolt piiriülese ühinemise 
lepingu ühises projektis pakutava kaitsega, 
võivad võlausaldajad, keda piiriülene 
ühinemine kahjustab, taotleda ühinevate 
äriühingute iga liikmesriigi pädevalt kohtu-
või haldusasutuselt selliste kaitsemeetmete 
kehtestamist, mida nad peavad piisavaks. 
Võlausaldajate kahjustamise hindamise 
hõlbustamiseks tuleks ette näha teatavad 
eeldused, mille kohaselt piiriülene 
ühinemine ei kahjusta võlausaldajaid, kui 
võlausaldaja kahju saamise risk on väike. 
Eeldus peaks tekkima juhul, kui 
võlausaldajatele antakse õigus esitada nõue 
võlausaldaja algse nõude väärtuses 
ühinenud äriühingu või kolmandast isikust 
tagatise andja vastu, tingimusel et selle 
nõude saab anda samasse kohtusse nagu 
algse nõude.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(40) Äriühingute piiriülese jagunemise 
õigust võidakse teatavates olukordades
kuritarvitada, näiteks tööstandarditest, 
sotsiaalkindlustusmaksetest, 
maksukohustustest, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride õigustest või töötajate 
osalemise eeskirjadest kõrvalehoidmiseks. 
Et selliste kuritarvitustega võidelda, mida 
näeb ette liidu õiguse üldpõhimõte, on 
liikmesriigid kohustatud tagama, et 
äriühingud ei kasuta piiriülese jagunemise 
menetlust fiktiivsete skeemide loomiseks, 
mille eesmärk on saada alusetu 
maksueelis või kahjustada 
põhjendamatult töötajate, võlausaldajate 
või liikmete seadusest või lepingust 
tulenevaid õigusi. Kuivõrd tegemist on 
erandiga põhivabadusest, tuleb 
kuritarvituste vastast võitlust tõlgendada 
kitsalt ning see peab põhinema kõikide 
asjaomaste asjaolude individuaalsel 
hinnangul. Kehtestada tuleks menetlus- ja 
materiaalõiguslik raamistik, mis piiritleb 
liikmesriikide kaalutlusõiguse ja 
võimaldab erinevaid lähenemisviise ning 
näeb samal ajal ette nõuded nende 
meetmete ühtlustamiseks, mida 
liikmesriikide asutused võtavad 
kuritarvitustega võitlemiseks kooskõlas 
liidu õigusega.

(40) Äriühingute piiriülese jagunemise 
õigust ei tohi mingil juhul kuritarvitada, 
näiteks tööstandarditest, 
sotsiaalkindlustusmaksetest, 
maksukohustustest, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride õigustest või töötajate 
osalemise eeskirjadest 
kõrvalehoidmiseks. Et selliste 
kuritarvitustega võidelda, mida näeb ette 
liidu õiguse üldpõhimõte, on liikmesriigid 
kohustatud tagama, et äriühingud ei kasuta 
piiriülese jagunemise menetlust fiktiivsete 
skeemide loomiseks. Põhiõigusest või -
vabadusest erandi tegemisel tuleb 
kuritarvituste vastast võitlust tõlgendada 
kitsalt ning see peab põhinema kõikide 
asjaomaste asjaolude individuaalsel 
hinnangul. Kehtestada tuleks ühine
menetlus- ja materiaalõiguslik raamistik, 
mis näeb ette nõuded nende meetmete 
ühtlustamiseks, mida liikmesriikide 
asutused võtavad kuritarvitustega 
võitlemiseks kooskõlas liidu õigusega.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Töötajate teavitamiseks peaks 
jagunev äriühing koostama aruande, milles 
selgitatakse kavandatud piiriülese 
jagunemise mõju töötajatele. Aruandes 
tuleks eelkõige selgitada kavandatud 
piiriülese jagunemise mõju töötajate 
töökohtade säilitamisele ja seda, kas 
töötingimustes ja äriühingute 
tegevuskohtades toimub olulisi muutusi 
ning kuidas need tegurid mõjutavad 

(44) Töötajate teavitamiseks peaks 
jagunev äriühing koostama aruande, milles 
selgitatakse kavandatud piiriülese 
jagunemise mõju töötajatele. Aruandes 
tuleks eelkõige selgitada kavandatud 
piiriülese jagunemise mõju töötajate 
töökohtade säilitamisele ja seda, kas 
töötingimustes ja äriühingute 
tegevuskohtades toimub olulisi muutusi 
ning kuidas need tegurid mõjutavad 
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äriühingu tütarettevõtjaid. Aruande 
esitamine ei tohiks mõjutada kehtivaid 
teavitus- ja konsultatsioonimenetlusi, mis
on pärast direktiivi 2001/23/EÜ, 
2002/14/EÜ või 2009/38/EÜ rakendamist 
liikmesriigi tasandil kasutusele võetud.

äriühingu tütarettevõtjaid. Aruande 
esitamine ei tohiks mõjutada kehtivaid 
teavitus- ja konsultatsioonimenetlusi, mis 
on pärast direktiivi 2001/23/EÜ, 
2002/14/EÜ või 2009/38/EÜ rakendamist 
liikmesriigi tasandil kasutusele võetud. 
Piiriüleselt jaguneva äriühingu töötajaid 
tuleks eelnevalt võimalikult vara 
teavitada, et nad saaksid kavandatud 
jagunemise kohta märkusi esitada.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks et hinnata jagunemislepingu 
projektis ja liikmetele ja töötajatele 
suunatud aruannetes esitatud teabe õigsust 
ning esitada faktilised asjaolud, mis on 
vajalikud hindamaks, kas kavandatud 
jagunemine kujutab endast fiktiivset 
skeemi, mida ei saa lubada, tuleks 
jagunemiskava hindamiseks ette näha 
sõltumatu eksperdi aruande koostamine. 
Eksperdi sõltumatuse tagamiseks peab 
eksperdi nimetama pädev asutus 
äriühingu taotlusel. Eksperdi aruandes 
tuleks sellega seoses esitada kogu 
asjaomane teave, mis võimaldab jaguneva 
äriühingu asukohaliikmesriigi pädeval 
asutusel teha teadliku otsuse, kas 
jagunemiseelne tõend välja anda või mitte. 
Selleks peab eksperdil olema võimalik 
hankida kogu asjaomane äriühingut 
käsitlev teave ja kõik dokumendid ning 
teha kõigi nõutavate tõendite kogumiseks 
vajalik uurimine. Ekspert peab kasutama 
teavet, eelkõige netokäibe ja kasumi või 
kahjumi, töötajate arvu ja bilansi struktuuri 
andmeid, mille äriühing on kogunud 
finantsaruannete koostamiseks kooskõlas 
liidu ja liikmesriikide õigusega. 
Konfidentsiaalse teabe, sealhulgas 
äriühingu ärisaladuste kaitsmiseks ei tohi 
seda teavet siiski esitada eksperdi 

(45) Selleks et hinnata jagunemislepingu 
projektis ja liikmetele ja töötajatele 
suunatud aruannetes esitatud teabe õigsust 
ning esitada faktilised asjaolud, mis on 
vajalikud hindamaks, kas kavandatud 
jagunemine kujutab endast fiktiivset 
skeemi, mida ei saa lubada, tuleks pädevalt 
asutuselt nõuda jagunemiskava 
hindamist. Eksperdi aruandes tuleks 
sellega seoses esitada kogu asjaomane 
teave, mis võimaldab jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriigi pädeval asutusel teha 
teadliku otsuse, kas jagunemiseelne tõend 
välja anda või mitte. Selleks peab pädeval 
asutusel olema võimalik hankida kogu 
asjaomane äriühingut käsitlev teave ja kõik 
dokumendid ning teha kõigi nõutavate 
tõendite kogumiseks vajalik uurimine. 
Pädev asutus peab kasutama teavet, 
eelkõige netokäibe ja kasumi või kahjumi, 
töötajate arvu ja bilansi struktuuri andmeid,
mille äriühing on kogunud 
finantsaruannete koostamiseks kooskõlas 
liidu ja liikmesriikide õigusega. 
Konfidentsiaalse teabe, sealhulgas 
äriühingu ärisaladuste kaitsmiseks ei tohi 
seda teavet siiski teha avalikult 
kättesaadavaks, kuid see peaks siiski 
olema konfidentsiaalsusnõudeid järgides 
kättesaadav pädevale asutusele ja 
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lõpparuandes, mis tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

töötajate esindajatele, kui see on 
liikmesriigiõiguse alusel nõutav.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks et tagada võlausaldajate 
nõuetekohane kaitse juhul, kui nad ei ole 
rahul äriühingu poolt piiriülese jagunemise 
lepingu projektis pakutava kaitsega, võivad 
võlausaldajad, keda piiriülene jagunemine 
kahjustab, taotleda jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriigi pädevalt kohtu- või 
haldusasutuselt selliste kaitsemeetmete 
kehtestamist, mida nad peavad piisavaks. 
Võlausaldajate kahjustamise hindamise 
hõlbustamiseks tuleks ette näha teatavad 
eeldused, mille kohaselt piiriülene 
jagunemine ei kahjusta võlausaldajaid, kui 
võlausaldaja kahju saamise risk on väike. 
Eeldus peaks tekkima juhul, kui sõltumatu 
eksperdi aruandes leitakse, et 
võlausaldajate kahjustamine ei ole 
tõenäoline, või kui võlausaldajatele 
antakse õigus esitada nõue võlausaldaja 
algse nõude väärtuses jagunemise 
tulemusena tekkiva äriühingu või 
kolmandast isikust tagatise andja vastu, 
tingimusel et selle nõude saab anda 
samasse kohtusse nagu algse nõude. 
Käesolevas direktiivis sätestatud 
võlausaldajate kaitse ei piira nende 
jaguneva äriühingu asukohaliikmesriigi 
õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad 
avaliku sektori asutustele tehtavaid 
makseid, sealhulgas makse ja 
sotsiaalkindlustusmakseid.

(50) Selleks et tagada võlausaldajate 
nõuetekohane kaitse juhul, kui nad ei ole 
rahul äriühingu poolt piiriülese jagunemise 
lepingu projektis pakutava kaitsega, võivad 
võlausaldajad, keda piiriülene jagunemine 
kahjustab, taotleda jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriigi pädevalt kohtu- või 
haldusasutuselt selliste kaitsemeetmete 
kehtestamist, mida nad peavad piisavaks. 
Võlausaldajate kahjustamise hindamise 
hõlbustamiseks tuleks ette näha teatavad 
eeldused, mille kohaselt piiriülene 
jagunemine ei kahjusta võlausaldajaid, kui 
võlausaldaja kahju saamise risk on väike. 
Eeldus peaks tekkima juhul, kui 
võlausaldajatele antakse õigus esitada nõue 
võlausaldaja algse nõude väärtuses 
jagunemise tulemusena tekkiva äriühingu 
või kolmandast isikust tagatise andja vastu, 
tingimusel et selle nõude saab anda 
samasse kohtusse nagu algse nõude. 
Käesolevas direktiivis sätestatud 
võlausaldajate kaitse ei piira nende 
jaguneva äriühingu asukohaliikmesriigi 
õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad 
avaliku sektori asutustele tehtavaid 
makseid, sealhulgas makse ja 
sotsiaalkindlustusmakseid.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Jagunemiseelse tõendi väljaandmist 
jaguneva äriühingu asukohaliikmesriigi 
poolt tuleks kontrollida, et tagada piiriülese 
jagunemise õiguspärasus. Pädev asutus 
peaks tegema otsuse jagunemiseelse tõendi 
väljaandmise kohta ühe kuu jooksul pärast 
äriühingu poolt taotluse esitamist, välja 
arvatud juhul, kui tal on tõsised kahtlused, 
et tegemist on fiktiivse skeemiga, mille 
eesmärk on saada alusetu maksueelis või 
kahjustada põhjendamatult töötajate, 
võlausaldajate või liikmete seadusest või 
lepingust tulenevaid õigusi. Sellisel juhul 
peaks pädev asutus tegema põhjaliku 
hindamise. Põhjalik hindamine ei tohiks 
toimuda süstemaatiliselt, vaid see tuleks 
teha üksikjuhtumi alusel, kui on tõsine
kahtlus, et tegemist on fiktiivse skeemiga. 
Pädevad asutused peaksid võtma 
hindamisel arvesse vähemalt mõningaid 
käesolevas direktiivis sätestatud tegureid, 
mida tuleks üldhinnangus kaaluda siiski 
ainult soovituslike teguritena ning neid ei 
tohiks käsitleda eraldi. Selleks et 
äriühinguid liiga pika menetlusega mitte 
koormata, tuleks see põhjalik hindamine 
igal juhul lõpule viia kahe kuu jooksul 
alates äriühingu teavitamisest põhjaliku 
hindamise tegemise kohta.

(52) Jagunemiseelse tõendi väljaandmist 
jaguneva äriühingu asukohaliikmesriigi 
poolt tuleks kontrollida, et tagada piiriülese 
jagunemise õiguspärasus. Pädev asutus 
peaks tegema otsuse jagunemiseelse tõendi 
väljaandmise kohta kahe kuu jooksul 
pärast äriühingu poolt taotluse esitamist, 
välja arvatud juhul, kui tal on tõsised 
kahtlused, et tegemist on fiktiivse 
skeemiga. Sellisel juhul peaks pädev asutus 
tegema põhjaliku hindamise. Põhjalik 
hindamine ei tohiks toimuda 
süstemaatiliselt, vaid see tuleks teha 
üksikjuhtumi alusel, kui on kahtlus, et 
tegemist on fiktiivse skeemiga. Pädevad 
asutused peaksid võtma hindamisel arvesse 
vähemalt mõningaid käesolevas direktiivis 
sätestatud tegureid, mida tuleks 
üldhinnangus kaaluda siiski ainult 
soovituslike teguritena ning neid ei tohiks 
käsitleda eraldi. Selleks et äriühinguid liiga 
pika menetlusega mitte koormata, tuleks 
see põhjalik hindamine igal juhul lõpule 
viia kolme kuu jooksul alates äriühingu 
teavitamisest põhjaliku hindamise tegemise 
kohta. Lähteliikmesriigi antud hinnangut 
jagatakse lõplikul kujul sihtliikmesriigi 
pädeva asutusega.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Käesoleva direktiivi sätted ei 
mõjuta liikmesriikide või nende 
territoriaalsete või halduslike allüksuste 
maksualaseid õigus- ega haldusnorme, 
sealhulgas maksueeskirjade täitmist 
piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja 
jagunemise korral.

(58) Käesoleva direktiivi sätted ei 
mõjuta liikmesriikide või nende 
territoriaalsete või halduslike allüksuste 
maksualaseid õigus- ega haldusnorme, 
sealhulgas maksueeskirjade täitmist 
piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja 
jagunemise korral. Näiteks on 
lähteliikmesriikidel kooskõlas Euroopa 
Kohtu kohtupraktikaga õigus kehtestada 
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maksud oma jurisdiktsioonist lahkuvate 
äriühingute varjatud reservidele, mida ei 
ole lähteliikmesriigis veel maksustatud.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Komisjon peaks käesolevat 
direktiivi hindama. Vastavalt 13. aprillil 
2016 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe13 punktile 22 
peaks hindamine põhinema viiel 
kriteeriumil, milleks on tõhusus, mõjusus, 
asjakohasus, sidusus ja lisaväärtus, ning 
moodustama aluse võimalike edasiste 
meetmete mõju hindamiseks.

(63) Komisjon peaks käesolevat 
direktiivi hindama. Hindamisel tuleks 
erilist tähelepanu pöörata käesoleva 
direktiivi mõjule piiriülese 
ümberkujundamise, ühinemise või 
jagunemise fiktiivsete skeemide 
tuvastamisel ja ärahoidmisel. Komisjon 
peaks konsulteerima Euroopa tööturu 
osapooltega. Vastavalt 13. aprillil 2016 
Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe13 punktile 22 
peaks hindamine põhinema viiel 
kriteeriumil, milleks on tõhusus, mõjusus, 
asjakohasus, sidusus ja lisaväärtus, ning 
moodustama aluse võimalike edasiste 
meetmete mõju hindamiseks.

__________________ __________________

13 ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1. 13 ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) I peatükki lisatakse artikkel 1a:

„Artikkel 1a 

Äriühingu huvi
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Äriühingu juht- või haldusorgan vastutab 
äriühingu juhtimise eest äriühingu ja 
ühiskonna parimates huvides, mis 
tähendab seda, et ta arvestab 
tasakaalustatult sidusrühmade, nt osanike 
või aktsionäride, töötajate ja keskkonna 
vajadustega eesmärgiga luua 
jätkusuutlikke väärtusi.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32017L1132)

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86b – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „fiktiivne skeem“ – struktuur, mis 
on loodud eelkõige kõrvalehoidmiseks 
äriühingu kohustustest, mis tulenevad 
töötajate, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride seaduslikest ja 
lepingulistest õigustest, või 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmise 
kohustuse täitmata jätmiseks või kasumi 
ümberpaigutamiseks, et vähendada 
äriühingu maksukoormust, ning millel ei 
ole sihtliikmesriigis sisulist või tegelikku 
majandustegevust.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86c – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kohus või pädev asutus on 
kindlaks teinud töötajate õiguste 
seaduslikult tõendatud rikkumise;
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86c – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõenäolise maksejõuetuse tõttu on 
äriühingu suhtes käimas ennetava 
restruktureerimise menetlus;

välja jäetud

Selgitus

Keelata kõigi selliste äriühingute ümberkujundamine või jagunemine, mille suhtes on käimas 
restruktureerimise menetlus, oleks liiga karm nõue, sest ümberkujundamine või jagunemine 
võib toimuda restruktureerimise / maksejõuetuse vältimise huvides.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86c – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) äriühing on mõistetud viimase 
kolme aasta jooksul süüdi sotsiaal- või 
maksupettuses, maksudest 
kõrvalehoidumises, rahapesus või mis 
tahes muus finantskuriteos;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86c – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) äriühingu juhtivtöötaja suhtes on 
algatatud distsiplinaarmenetlus, mis on 
seotud tema ametialasega tegevusega 
äriühingus, eriti maksusüütegude tõttu, 
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või talle on määratud selle eest 
kriminaalkaristus või tal on millises tahes 
nendest liikmesriikidest, kus äriühing 
tegutseb, keelatud töötada juhtival kohal;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86c – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) äriühingu töötajate esindajad ei 
ole andnud käesoleva direktiivi artikli 86f 
kohase juhtorgani aruande alusel 
ümberkujundamiseks nõusolekut;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86c – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikide pädevad asutused 
kontrollivad äriühingut, mille suhtes on 
tõenäolise maksejõuetuse tõttu käimas 
ennetava restruktureerimise menetlus, et 
uurida, kas äriühingu 
ümberkujundamine on restruktureerimise 
ja maksejõuetuse vältimise huvides. 
Pärast kontrolli teevad liikmesriikide 
pädevad asutused sõltumatu otsuse selle 
kohta, kas asjaomasel äriühingul 
lubatakse piiriülene ümberkujundamine 
ellu viia või mitte.

Selgitus

Keelata kõigi selliste äriühingute ümberkujundamine või jagunemine, mille suhtes on käimas 
restruktureerimise menetlus, oleks liiga karm nõue, sest ümberkujundamine või jagunemine 
võib toimuda restruktureerimise / maksejõuetuse vältimise huvides.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86c – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
lähteliikmesriigi pädev asutus ei anna 
ümberkujundamiseks luba, kui ta teeb 
pärast konkreetse juhtumi läbivaatamist 
ning kõiki asjaomaseid fakte ja asjaolusid 
arvesse võttes kindlaks, et tegemist on 
fiktiivse skeemiga, mille eesmärk on 
saada alusetult maksusoodustusi või 
põhjendamatult kahjustada töötajate, 
võlausaldajate või vähemusosanike või -
aktsionäride seadusest või lepingust 
tulenevaid õigusi.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
lähteliikmesriigi pädev asutus ei anna 
piiriüleseks ümberkujundamiseks luba, kui 
ta teeb pärast konkreetse juhtumi 
läbivaatamist ning kõiki asjaomaseid fakte 
ja asjaolusid arvesse võttes kindlaks, et 
tegemist on fiktiivse skeemiga. Piiriüleselt 
ümberkujundatav äriühing peab 
tõendama kontrollitavate objektiivsete 
tegurite alusel, et ta on sihtliikmesriigis 
tõepoolest asutatud ning tal on seal 
sisuline ja tegelik majandustegevus.

Seda, et piiriüleselt ümberkujundatav 
äriühing on sihtliikmesriigis tõepoolest 
asutatud ning tal on seal tegelik 
majandustegevus, tuleb eeldada siis, kui 
äriühing viib juhatuse asukoha või 
peamise tegevuskoha sihtliikmesriiki üle, 
tema sealsete toimingutega luuakse 
väärtust ning tal on töötajad, seadmed, 
vara ja ruumid. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86c – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lähteliikmesriigid võivad 
äriühingu piiriülese ümberkujundamise 
ajal realiseerimata kapitalikasumit 
maksustada. Seejärel võib äriühing 
valida, kas tasuda maksusumma 
kooskõlas kohaldatavate riigisiseste 
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õigusaktidega kohe või koos intressiga 
hiljem. Kui äriühing otsustab viimase 
variandi kasuks, võib lähteliikmesriik 
nõuda pangatagatise esitamist.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86d – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kogukäive ja kogu maksustatav 
käive;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86d – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teave peakontori asukoha või 
põhitegevuskoha muutmise kohta;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86d – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) emaettevõtja nimi ja vajaduse 
korral kõigi tema tütarettevõtjate nimed, 
nende tegevuse lühikirjeldus ja nende 
geograafiline asukoht;

Muudatusettepanek 51
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86d – lõige 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) töötajate arv ja täistööaja 
ekvivalendile vastav töötajate arv;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86d – lõige 1 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j c) materiaalne vara, v.a raha ja raha 
ekvivalendid;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86d – lõige 1 – punkt j d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j d) kogunenud (jooksva aasta) 
tulumaksusumma, mille puhul on 
tegemist jooksva maksukuluga, mis 
kajastatakse nende äriühingute ja 
filiaalide majandusaasta maksustatavas 
kasumis või kahjumis, kes on asjaomase 
maksujurisdiktsiooni maksuresidendid;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86d – lõige 1 – punkt j e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j e) makstud tulumaks, mille puhul on 
tegemist nende äriühingute ja filiaalide 
poolt asjaomase majandusaasta jooksul 
tasutud tulumaksuga, kes on asjaomase 
maksujurisdiktsiooni maksuresidendid;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86d – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Osanikele või aktsionäridele, 
töötajatele ja võlausaldajatele antakse 
võimalus kõnealuse lepingu projekti 
kohta märkusi esitada. Märkused 
lisatakse lõpparuandesse. 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele ja töötajatele

Selgitus

Tõhususe seisukohast oleks mõistlikum koondada juht- või haldusorgani aruanded ühte 
aruandesse, eelkõige seetõttu, et mõlemad aruanded tehakse igal juhul kättesaadavaks nii 
osanikele või aktsionäridele kui ka töötajatele.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
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Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu juht- või haldusorgan koostab 
aruande, milles selgitatakse ja 
põhjendatakse äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguslikke ja 
majanduslikke aspekte.

1. Piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu juht- või haldusorgan koostab 
aruande, milles selgitatakse ja 
põhjendatakse äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguslikke ja 
majanduslikke aspekte ning selgitatakse 
selle mõju töötajatele.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) piiriülese ümberkujundamise mõju 
äriühingu tegevusele tulevikus ja 
juhtorgani strateegilisele plaanile;

(a) tehingu põhjendus ning piiriülese
ümberkujundamise mõju äriühingu 
tegevusele tulevikus ja juhtorgani 
strateegilisele plaanile;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise mõju töösuhete 
säilitamisele;

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 2 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) suured muutused töötingimustes, 
sealhulgas töösuhetes ja 
kollektiivlepingutes, ning äriühingu 
tegevuskohtades;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) kas punktides a, c a ja c b esitatud 
tegurid kehtivad äriühingu 
tütarettevõtjate või filiaalide kohta;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
aruandele lisatakse äriühingu juht- või 
haldusorgani avaldus piiriülese 
ümberkujundamise järgsete 
tegevuskohtade kohta, sealhulgas teave 
tegevuse osalise või täieliku jätkumise 
kohta lähteliikmesriigis ning asjakohasel 
juhul märge tegevuse jätkumise kohta 
üksnes lähteliikmesriigis.

Selgitus

Lisatud avaldus lihtsustab pädevate asutuste poolset nõuetekohast hindamist, et vältida 
kunstlike skeemide loomist, mille eesmärk on saada põhjendamatuid maksusoodustusi, või 
töötajate, võlausaldajate või vähemusaktsionäride õiguste rikkumist. See on kooskõlas 
kapitalikasumi maksustamisega varade, maksuresidentsuse või püsiva tegevuskoha üleviimise 
korral ning toetab seda, nagu on sätestatud 12. juuli 2016. aasta nõukogu direktiivis (EL) 
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2016/1164.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
aruanne tehakse osanikele või 
aktsionäridele vähemalt elektrooniliselt 
kättesaadavaks hiljemalt kaks kuud enne 
artiklis 86i osutatud osanike koosoleku või 
aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva. 
Aruanne tehakse samamoodi 
kättesaadavaks ümberkujundatava 
äriühingu töötajate esindajatele või nende 
puudumisel töötajatele endile.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
aruanne tehakse äriühingu osanikele või 
aktsionäridele, ametiühingutele ja 
töötajate esindajatele või esindajate 
puudumisel töötajatele endile vähemalt 
elektrooniliselt kättesaadavaks hiljemalt 
kaks kuud enne artiklis 86i osutatud 
osanike koosoleku või aktsionäride 
üldkoosoleku kuupäeva.

Selgitus

Soovitud tähtaeg ei lange kokku piiriülest ühinemist puudutava vastava sättega. Kõigi 
restruktureerimismeetmete tähtaeg tuleks ühtlustada.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu juht- või haldusorgan saab 
riigisiseste õigusaktide kohaselt töötajate 
esindajalt või nende puudumisel 
töötajatelt endilt õigel ajal arvamuse, 
tuleb äriühingu osanikke või aktsionäre 
sellest teavitada ja see arvamus aruandele 
lisada.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Aruande koostamine ei ole aga 
kohustuslik juhul, kui kõik 
ümberkujundatava äriühingu osanikud 
või aktsionärid on kokku leppinud, et selle 
nõude täitmisest loobutakse.

välja jäetud

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui aga piiriüleselt 
ümberkujundataval äriühingul ega ühelgi 
selle võimalikul tütarettevõtjal ei ole teisi 
töötajaid peale nende, kes kuuluvad juht-
või haldusorganisse, võib aruandes 
piirduda lõike 2 punktides a, b ja c 
nimetatud teabega.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86e – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Käesolev artikkel ei piira 
direktiivide 2002/14/EÜ või 2009/38/EÜ 
ülevõtmiseks riigis kehtestatud töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
õiguste ja korra kohaldamist.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86f välja jäetud

1. Piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu juht- või haldusorgan koostab 
aruande, milles selgitatakse äriühingu 
piiriülese ümberkujundamise mõju 
töötajatele. 

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

(a) piiriülese ümberkujundamise mõju 
äriühingu tegevusele tulevikus ja 
juhtorgani strateegilisele plaanile;

(b) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise mõju töösuhete 
säilitamisele;

(c) olulised muutused töötingimustes 
ja äriühingu tegevuskohtade asukohas;

(d) kas punktides a, b ja c esitatud 
tegurid kehtivad ka äriühingu 
tütarettevõtjate kohta.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 
nimetatud aruanne tehakse piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu töötajate 
esindajatele või nende puudumisel 
töötajatele kättesaadavaks hiljemalt kaks 
kuud enne artiklis 86i osutatud osanike 
koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku 
kuupäeva. Aruanne tehakse samamoodi 
kättesaadavaks piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu osanikele 
või aktsionäridele.

4. Kui piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu juht- või haldusorgan saab 
siseriiklike õigusaktide kohaselt töötajate 
esindajalt või nende puudumisel 
töötajatelt õigeaegselt arvamuse, tuleb 
äriühingu osanikke või aktsionäre sellest 
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teavitada ja see arvamus aruandele lisada.

5. Kui aga piiriüleselt 
ümberkujundataval äriühingul ja ühelgi 
selle tütarettevõtjal, kui äriühingul on 
tütarettevõtjad, ei ole muid töötajaid peale 
nende, kes kuuluvad just- või 
haldusorganisse, ei ole lõikes 1 nimetatud 
aruande koostamine kohustuslik.

6. Lõiked 1–6 ei piira direktiivi 
2002/14/EÜ või 2009/38/EÜ ülevõtmiseks 
siseriiklikult kehtestatud töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
õiguste ja korra kohaldamist.

Selgitus

Välja jäetud, sest artikkel 86f liidetakse artikliga 86e.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt Kontrollimine pädeva asutuse poolt

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et piiriüleselt 
ümberkujundatav äriühing taotleb hiljemalt 
kaks kuud enne artiklis 86i osutatud 
osanike koosoleku või aktsionäride 
üldkoosoleku kuupäeva artikli 86m lõike 1 
kohaselt nimetatud pädevalt asutuselt
eksperdi nimetamist, kes vaataks läbi ja

Liikmesriigid tagavad, et piiriüleselt 
ümberkujundatav äriühing taotleb hiljemalt 
kaks kuud enne artiklis 86i osutatud 
osanike koosoleku või aktsionäride 
üldkoosoleku kuupäeva artikli 86m lõike 1 
kohaselt nimetatud pädevalt asutuselt, et 
see asutus hindaks piiriülese 
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hindaks piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti ning artiklites 86e ja 86f
nimetatud aruandeid, võttes arvesse 
käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud 
tingimust.

ümberkujundamise otsuse projekti ning 
artiklis 86e nimetatud aruandeid, võttes 
arvesse käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud 
tingimust.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksperdi nimetamise taotlusele lisatakse 
järgmised dokumendid:

Pädevale asutusele esitatavale taotlusele 
lisatakse järgmised dokumendid:

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklites 86e ja 86f osutatud 
aruanded.

(b) artiklis 86e osutatud aruanne.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus nimetab sõltumatu 
eksperdi viie tööpäeva jooksul alates
lõikes 1 nimetatud taotluse ning otsuse 
projekti ja aruannete kättesaamisest.
Ekspert on sõltumatu piiriüleselt 
ümberkujundatavast äriühingust ja võib 
vastavalt lähteliikmesriigi õigusnormidele 

2. Pädev asutus hakkab lõikes 1 
nimetatud taotlusega tegelema kümne 
tööpäeva jooksul alates lepingu projekti ja 
aruande kättesaamisest.
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olla füüsiline või juriidiline isik. 
Liikmesriigid võtavad eksperdi 
sõltumatuse hindamisel arvesse 
direktiivi 2006/43/EÜ artiklitega 22 ja 22b 
kehtestatud raamistikku.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ekspert koostab kirjaliku aruande, 
mis sisaldab vähemalt järgmist:

3. Pärast seda kui pädev asutus on 
konsulteerinud kolmandate isikutega, 
kellel on äriühingu ümberkujundamisel 
põhjendatud huvi, koostab ta kirjaliku 
aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu poolt esitatud aruannete ja teabe 
õigsuse üksikasjalik hinnang;

(a) piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu poolt esitatud aruannete ja teabe 
õigsuse üksikasjalik hinnang nii vormi kui 
ka sisu seisukohast;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigi selliste faktiliste asjaolude 
kirjeldus, mida artikli 86m lõike 1 kohaselt 

(b) kõigi selliste faktiliste asjaolude 
kirjeldus, mida on artikli 86m lõike 1 
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nimetatud pädev asutus vajab selleks, et 
viia läbi põhjalik hindamine, et teha 
kindlaks, kas kavandatav piiriülene 
ümberkujundamine kujutab endast 
fiktiivset skeemi vastavalt artiklile 86n, 
sealhulgas vähemalt järgmine teave: 
üksuse tunnused sihtliikmesriigis, 
sealhulgas eesmärk, sektor, investeering, 
netokäive ning kasum või kahjum, 
töötajate arv, bilansi koosseis, 
maksuresidentsus, vara ja selle asukoht, 
töötajate ja konkreetsete töötajate rühmade 
harilik töötamise koht, koht, kus tuleb 
tasuda sotsiaalmaksed, ning 
ümberkujundatud äriühingu äririskid 
lähteliikmesriigis ja sihtliikmesriigis.

kohaselt vaja, et viia läbi põhjalik 
hindamine, et teha kindlaks, kas 
kavandatav piiriülene ümberkujundamine 
kujutab endast fiktiivset skeemi vastavalt 
artiklile 86n, sealhulgas vähemalt järgmine 
teave: üksuse tunnused sihtliikmesriigis, 
sealhulgas eesmärk, sektor, investeering, 
netokäive ning kasum või kahjum, 
töötajate arv, bilansi koosseis, 
maksuresidentsus, vara ja selle asukoht, 
töötajate ja konkreetsete töötajate rühmade 
harilik töötamise koht, koht, kus tuleb 
tasuda sotsiaalmaksed, mõju töötajate 
tööandjapensionile ning ümberkujundatud 
äriühingu äririskid lähteliikmesriigis ja 
sihtliikmesriigis.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
sõltumatul eksperdil on õigus saada
piiriüleselt ümberkujundatavalt äriühingult 
kogu asjassepuutuvat informatsiooni ja 
kasutada kõiki dokumente ning 
korraldada mis tahes vajalikku uurimist 
selleks, et kontrollida otsuse projektis või 
juhtimisaruannetes esitatud andmeid. 
Samuti on eksperdil õigus saada märkusi 
ja arvamusi äriühingu töötajate esindajatelt 
või nende puudumisel töötajatelt ning ka 
äriühingu võlausaldajatelt ja osanikelt või 
aktsionäridelt.

4. Liikmesriigid tagavad, et pädev 
asutus saab piiriüleselt 
ümberkujundatavalt äriühingult kogu 
asjassepuutuva teabe ja kõik 
asjassepuutuvad dokumendid ning 
korraldab kõik uurimised, mida on vaja
otsuse projektis või juhtimisaruandes
esitatud andmete kontrollimiseks. Peale 
selle on pädeval asutusel võimalik 
vajaduse korral esitada küsimusi 
sihtliikmesriigi pädevale asutusele ja tal 
on ka õigus saada märkusi ja arvamusi
ametiühingutelt, äriühingu töötajate 
esindajatelt või nende puudumisel 
töötajatelt endilt ning ka äriühingu 
võlausaldajatelt ja osanikelt või 
aktsionäridelt. Need lisatakse aruandele.
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86g – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
sõltumatule eksperdile esitatud teavet saab 
kasutada ainult eksperdi aruande 
koostamiseks ja et konfidentsiaalset teavet, 
sealhulgas ärisaladusi ei avaldata. 
Vajaduse korral võib ekspert esitada 
artikli 86m lõike 1 kohaselt nimetatud 
pädevale asutusele eraldi dokumendi, mis 
sisaldab konfidentsiaalset teavet, ja see 
eraldi dokument tehakse kättesaadavaks 
üksnes ümberkujundatavale äriühingule 
ja seda ei avaldata ühelegi teisele isikule.

5. Liikmesriigid tagavad, et pädevale 
asutusele esitatud teavet ja arvamusi saab 
kasutada ainult eksperdi aruande 
koostamiseks ja et konfidentsiaalset teavet, 
sealhulgas ärisaladusi ei avaldata.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86h – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 86g osutatud sõltumatu 
eksperdi aruanne, kui see on asjakohane;

(b) artiklis 86g osutatud 
lähteliikmesriigi pädeva asutuse aruanne;

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86h – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu osanikele või aktsionäridele, 
võlausaldajatele ja töötajatele mõeldud 
teade selle kohta, et nad võivad enne 

(c) piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu osanikele või aktsionäridele, 
võlausaldajatele, ametiühingutele ja 
töötajatele mõeldud teade selle kohta, et 



AD\1169158ET.docx 45/106 PE625.345v03-00

ET

üldkoosoleku kuupäeva esitada märkusi 
esimese lõigu punktides a ja b osutatud 
dokumentide kohta äriühingule ja 
artikli 86m lõike 1 kohaselt nimetatud 
pädevale asutusele.

nad võivad enne üldkoosoleku kuupäeva 
esitada märkusi esimese lõigu punktides a 
ja b osutatud dokumentide kohta 
äriühingule ja artikli 86m lõike 1 kohaselt 
nimetatud pädevale asutusele.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86h – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teave tegelike tulusaajate kohta 
enne ja pärast piiriülest 
ümberkujundamist.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86h – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 3 
nimetatud nõudeid saab täielikult täita 
internetis, ilma et oleks vaja isiklikult 
kohale ilmuda lähteliikmesriigi pädevasse 
asutusse.

Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 3
nimetatud nõudeid saab täielikult täita 
internetis, ilma et oleks vaja isiklikult 
kohale ilmuda lähteliikmesriigi pädevasse 
asutusse või muu isiku juurde või 
asutusse, kellele on usaldatud taotluse 
töötlemine.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla ettepanekuga võtta vastu direktiiv 
(COM(2018) 239 final) seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega 
äriühinguõiguses.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86h – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud pettusekahtluse korral võivad 
liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut pädevasse asutusse.

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid siiski nõuda füüsilist 
kohalolekut mis tahes pädevas asutuses 
või mis tahes muu isiku või organi juures, 
kes tegeleb teabe avaldamisega internetis 
või aitab seda teha. 

Selgitus

Mõistel „pettusekahtlus“ on eri liikmesriikides erinev tähendus. Peale selle on kaheldav, kas 
selline sõnastus hõlmab kõiki vastavaid olukordi.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86h – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad lõigetes 1 ja 3 
osutatud dokumentide ja teabe internetis 
avaldamise kohta üksikasjalikud 
eeskirjad. Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 
kohaldatakse vastavalt.

Selgitus

Mõistel „pettusekahtlus“ on eri liikmesriikides erinev tähendus. Peale selle on kaheldav, kas 
selline sõnastus hõlmab kõiki vastavaid olukordi.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86h – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et 
konfidentsiaalset teavet, sealhulgas 
ärisaladusi, ei avaldata, välja arvatud 
töötajate esindajatele, kui see on 
riigisisese õiguse alusel nõutav.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86i – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heakskiitmine osanike koosolekul või 
aktsionäride üldkoosolekul

Heakskiitmine osanike koosolekul või 
aktsionäride üldkoosolekul ja töötajate 
üldkoosolekul

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86i – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artiklites 86e, 86f ja 86g 
osutatud aruannete teatavaks võtmist, kui 
see on asjakohane, teeb ümberkujundatava 
äriühingu osanike koosolek või 
aktsionäride üldkoosolek otsuse piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekti 
heakskiitmise kohta. Äriühing teatab 
artikli 86m lõike 1 kohaselt nimetatud 
pädevale asutusele osanike koosoleku või 
aktsionäride otsusest.

1. Pärast artiklites 86e, 86f ja 86g 
osutatud aruannete teatavaks võtmist, kui 
see on asjakohane, teeb ümberkujundatava 
äriühingu osanike koosolek või 
aktsionäride üldkoosolek ja töötajate 
üldkoosolek otsuse piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekti 
heakskiitmise kohta. Äriühing teatab 
artikli 86m lõike 1 kohaselt nimetatud 
pädevale asutusele osanike koosoleku või 
aktsionäride ja töötajate üldkoosoleku
otsusest.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86i – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ümberkujundatava äriühingu 
osanike koosolekul või aktsionäride 
üldkoosolekul on õigus seada piiriülese 
ümberkujundamise rakendamine 
sõltuvusse sellest, et artiklis 86l osutatud 
kord tema poolt sõnaselgelt kinnitatakse.

2. Ümberkujundatava äriühingu 
osanike koosolekul või aktsionäride 
üldkoosolekul ja töötajate üldkoosolekul 
on õigus seada piiriülese 
ümberkujundamise rakendamine 
sõltuvusse sellest, et artiklis 86l osutatud 
kord tema poolt sõnaselgelt kinnitatakse.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86j – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
piiriüleselt ümberkujundatava äriühingu 
järgmistel osanikel või aktsionäridel on 
õigus oma osalus võõrandada lõigetes 2–6 
sätestatud tingimustel:

1. Liikmesriigid tagavad, et äriühingu 
piiriülese ümberkujundamise vastu 
olevatel osanikel või aktsionäridel on õigus 
oma osalus võõrandada lõigetes 2–6 
sätestatud tingimustel:

Selgitus

Õigem on piirata hüvituse saamise õigust nende osanike ja aktsionäridega, kes on selgelt 
selle vastu, et otsustada ümberkujundamine heaks kiita, nagu on juba sätestatud artikli 86e 
lõike 2 punktis c.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86j – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid sätestavad, et 
aktsionäril või osanikul, kes on võtnud 
vastu lõikes 3 osutatud rahalise hüvituse 

5. Liikmesriigid sätestavad, et 
aktsionäril või osanikul, kes ei ole lõikes 3 
osutatud rahalise hüvituse pakkumist vastu 



AD\1169158ET.docx 49/106 PE625.345v03-00

ET

pakkumise, kuid kes leiab, et hüvitus ei ole 
piisav, on õigus ühe kuu jooksul alates 
pakkumise vastuvõtmisest pöörduda 
liikmesriigi kohtusse nõudega pakutud 
rahalise hüvituse ümberarvutamiseks .

võtnud ja kes leiab, et hüvitus ei ole piisav, 
on õigus ühe kuu jooksul alates pakkumise 
vastuvõtmise tähtaja algusest pöörduda 
liikmesriigi kohtusse nõudega pakutud 
rahalise hüvituse ümberarvutamiseks.

Selgitus

Mõistlikum oleks kehtestada kõigile osanikele ja aktsionäridele ühesugune tähtaeg. Peale 
selle ei ole selge, mis peaks osanikul või aktsionäril, kes on rahalise hüvituse pakkumise vastu 
võtnud, olema õigus nõuda kohtulikku kontrolli, hoolimata sellest, et see osanik või aktsionär 
lahkub pärast pakkumise vastuvõtmist äriühingust.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86k – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
piiriüleselt ümberkujundatava äriühingu 
juht- või haldusorgan esitab artiklis 86d 
nimetatud piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti osana avalduse, milles on 
täpselt kirjeldatud äriühingu 
finantsseisundit. Avalduses kinnitatakse, et 
tuginedes äriühingu juht- või 
haldusorganile avalduse tegemise 
kuupäeval kättesaadavale teabele ja olles 
teinud mõistlikke päringuid, ei tea nad 
ühtegi põhjust, miks äriühing ei peaks 
pärast ümberkujundamise jõustumist 
suutma täita oma kohustusi nende täitmise 
tähtaja jooksul. Avaldust ei tohi teha varem 
kui üks kuu enne piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekti 
avaldamist vastavalt artiklile 86h.

1. Piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu juht- või haldusorgan esitab 
artiklis 86d nimetatud piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekti osana 
avalduse, milles on täpselt kirjeldatud 
äriühingu finantsseisundit. Avalduses 
kinnitatakse, et tuginedes äriühingu juht-
või haldusorganile avalduse tegemise 
kuupäeval kättesaadavale teabele ja olles 
teinud mõistlikke päringuid, ei tea nad 
ühtegi põhjust, miks äriühing ei peaks 
pärast ümberkujundamise jõustumist 
suutma täita oma kohustusi nende täitmise 
tähtaja jooksul. Avaldust ei tohi teha varem 
kui üks kuu enne piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekti 
avaldamist vastavalt artiklile 86h.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
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Artikkel 86k – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
võlausaldajad, kes ei ole rahul sellega, 
kuidas nende huvid on artikli 86d punkti f 
alusel piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projektis kaitstud, võivad taotleda 
asjakohaselt haldus- või kohtuorganilt 
piisavaid tagatisi ühe kuu jooksul alates 
artiklis 86h osutatud avalikustamisest.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
võlausaldajad võivad taotleda asjakohaselt 
haldus- või kohtuorganilt piisavaid tagatisi 
ühe kuu jooksul alates artiklis 86h osutatud 
avalikustamisest, kui nad on arvamusel, et 
nende huvisid kahjustatakse, vaatamata 
nende huvide kaitsele vastavalt artikli 86d 
punktile f.

Selgitus

Mõiste „ei ole rahul“ jätab ruumi võlausaldaja subjektiivsele otsusele. Parem oleks kasutada 
mõistet „kahjustatakse“.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86k – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui äriühing avaldab koos 
ümberkujundamisotsuse projektiga 
sõltumatu eksperdi aruande, milles on 
leitud, et puudub mõistlik tõenäosus, et 
ümberkujundamine võlausaldajate õigusi 
põhjendamatult kahjustaks. Sõltumatu 
eksperdi peaks olema nimetanud või heaks 
kiitnud pädev asutus ja ta peab vastama 
artikli 86g lõikes 2 sätestatud nõuetele;

(a) kui äriühing avaldab koos 
ümberkujundamisotsuse projektiga 
sõltumatu eksperdi aruande, milles on 
leitud, et puudub mõistlik tõenäosus, et 
ümberkujundamine võlausaldajate õigusi 
põhjendamatult kahjustaks. Sõltumatu 
eksperdi peaks olema nimetanud või heaks 
kiitnud pädev asutus ja ta peab olema 
piiriüleselt ümberkujundatavast 
äriühingust sõltumatu, tal ei tohi olla 
huvide konflikti ja ta võib vastavalt 
lähteliikmesriigi õigusnormidele olla 
füüsiline või juriidiline isik;

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
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Artikkel 86l – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annavad liikmesriigid spetsiaalsele 
läbirääkimisorganile õiguse otsustada kahe 
kolmandiku liikmete häälteenamusega, kes 
esindavad vähemalt kahte kolmandikku 
töötajatest, mitte alustada läbirääkimisi või 
lõpetada juba alustatud läbirääkimised ning 
tugineda sihtliikmesriigis kehtivatele 
õigusnormidele, mis käsitlevad töötajate 
osalust;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Eestikeelses versioonis on õigesti „sihtliikmesriik“.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad pädeva 
asutuse, kes kontrollib piiriülese 
ümberkujundamise õiguspärasust 
menetluse selles osas, mida reguleerib 
lähteliikmesriigi õigus, ja annab välja 
ümberkujundamiseelse tõendi, mis kinnitab 
vastavust kõigile asjaomastele tingimustele 
ning kõigi menetluste ja vorminõuete 
nõuetekohast täitmist lähteliikmesriigis.

1. Liikmesriigid nimetavad kohtu, 
notari või muu pädeva asutuse, kes 
kontrollib piiriülese ümberkujundamise 
õiguspärasust menetluse selles osas, mida 
reguleerib lähteliikmesriigi õigus, ja annab 
välja ümberkujundamiseelse tõendi, mis 
kinnitab vastavust kõigile asjaomastele 
tingimustele ning kõigi menetluste ja 
vorminõuete nõuetekohast täitmist 
lähteliikmesriigis.

Selgitus

Kooskõla direktiiviga (EL) 2017/1132 (eriti selle artikli 127 lõikega 1) piiriülese ühinemise 
küsimuses.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklites 86e, 86f ja 86g osutatud 
aruanded, kui see on vajalik;

(b) artiklites 86e ja 86g osutatud 
aruanded;

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 86g kohaselt esitatud otsuse projekti 
ja aruandeid ei tule pädevale asutusele 
uuesti esitada.

Artikli 86h kohaselt esitatud otsuse 
projekti ja aruandeid ei tule pädevale 
asutusele uuesti esitada.

Selgitus

Asjakohasem on viidata artiklile 86h.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud 
taotlust on võimalik täielikult täita ja 
vajalikku teavet ja vajalikke dokumente on 
võimalik terviklikult esitada internetis, 
ilma et oleks vaja isiklikult kohale ilmuda 
lõikes 1 osutatud pädevasse asutusse.

Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud 
taotlust on võimalik täielikult täita ning 
kogu teavet ja kõiki vajalikke dokumente 
on võimalik terviklikult esitada internetis, 
ilma et oleks vaja isiklikult kohale ilmuda 
pädevasse asutusse või muu isiku juurde 
või asutusse, kellele on usaldatud taotluse 
töötlemine.
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla ettepanekuga võtta vastu direktiiv 
(COM(2018) 239 final) seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega 
äriühinguõiguses.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud pettusekahtluse korral
võivad liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut pädevasse asutusse, kus 
tuleb esitada asjaomane teave ja
asjaomased dokumendid.

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid siiski nõuda füüsilist 
kohalolekut mis tahes pädevas asutuses 
või mis tahes muu isiku või organi juures, 
kes tegeleb teabe avaldamisega internetis 
või aitab seda teha, kus tuleb esitada 
asjaomane teave või asjaomased 
dokumendid. Liikmesriigid kehtestavad 
lõigetes 1 ja 3 osutatud dokumentide ja 
teabe internetis avaldamise üksikasjalikud 
eeskirjad. Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 
kohaldatakse vastavalt.

Selgitus

Mõistel „pettusekahtlus“ on eri liikmesriikides erinev tähendus. On kaheldav, kas kavandatav 
artikkel hõlmab kõiki selliseid olukordi.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 86l sätestatud töötajate 
osalust käsitlevate õigusnormide järgimise 
osas kontrollib lähteliikmesriik seda, kas 

4. Artiklis 86l sätestatud töötajate 
osalust käsitlevate õigusnormide järgimise 
osas kontrollib lähteliikmesriik seda, kas 
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käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
piiriülese ümberkujundamise otsuse projekt 
sisaldab andmeid menetluste kohta, mille 
kohaselt asjaomane kord kindlaks 
määratakse, ja selle kohta, millised on selle 
korra puhul võimalikud variandid.

käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
piiriülese ümberkujundamise otsuse projekt 
ja aruanded sisaldavad andmeid 
menetluste kohta, mille kohaselt asjaomane 
kord kindlaks määratakse, ja selle kohta, 
millised on selle korra puhul võimalikud 
variandid.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 
kohaselt nimetatud pädevad asutused 
võivad konsulteerida teiste asjaomaste 
asutustega, kes on pädevad eri 
valdkondades, mida piiriülene 
ümberkujundamine puudutab.

6. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 
kohaselt nimetatud pädevad asutused 
võivad konsulteerida nii lähteliikmesriigis 
kui ka sihtliikmesriigis asuvate teiste 
asjaomaste asutustega, kes on pädevad eri 
valdkondades, mida piiriülene 
ümberkujundamine puudutab.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et pädev 
asutus viib hindamise lõpule ühe kuu 
jooksul alates kuupäevast, mil ta saab teabe 
selle kohta, et äriühingu osanike koosolek 
või aktsionäride üldkoosolek on äriühingu 
ümberkujundamise heaks kiitnud. 
Hindamise tulemusena jõutakse ühele 
järgmistest järeldustest:

7. Liikmesriigid tagavad, et pädev 
asutus viib hindamise lõpule kahe kuu 
jooksul alates kuupäevast, mil ta saab teabe 
selle kohta, et äriühingu osanike koosolek 
või aktsionäride üldkoosolek on äriühingu 
ümberkujundamise heaks kiitnud. 
Hindamise tulemusena jõutakse ühele 
järgmistest järeldustest:
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Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86m – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui pädeval asutusel on tõsiseid 
kahtlusi selles osas, et äriühingu piiriülene 
ümberkujundamine kujutab endast 
artikli 86c lõikes 3 osutatud fiktiivset 
skeemi, võib ta teha otsuse viia läbi 
põhjalik hindamine vastavalt artiklile 86n 
ning teavitab äriühingut oma otsusest viia 
läbi hindamine ja hindamise tulemusest.

(c) kui pädeval asutusel on tõsiseid 
kahtlusi selles osas, et äriühingu piiriülene 
ümberkujundamine kujutab endast 
fiktiivset skeemi, teeb ta otsuse viia läbi 
põhjalik hindamine vastavalt artiklile 86n 
ning teavitab äriühingut oma otsusest viia 
läbi hindamine ja hindamise tulemusest.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86n – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et selleks, et 
otsustada, kas äriühingu piiriülene 
ümberkujundamine kujutab endast 
fiktiivset skeemi artikli 86c lõike 3 
tähenduses, viib lähteliikmesriigi pädev 
asutus läbi kõigi asjaomaste faktide ja 
asjaolude põhjaliku hindamise ja võtab 
arvesse vähemalt järgmist: üksuse 
tunnused sihtliikmesriigis, sealhulgas
eesmärk, sektor, investeering, netokäive 
ning kasum või kahjum, töötajate arv, 
bilansi koosseis, maksuresidentsus, vara ja 
selle asukoht, töötajate ja konkreetsete 
töötajate rühmade harilik töötamise koht, 
koht, kus tuleb tasuda sotsiaalmaksed, ning 
ümberkujundatud äriühingu äririskid 
lähteliikmesriigis ja sihtliikmesriigis.

Liikmesriigid tagavad, et selleks, et 
otsustada, kas äriühingu piiriülene 
ümberkujundamine kujutab endast 
fiktiivset skeemi, viib lähteliikmesriigi 
pädev asutus läbi kõigi asjaomaste faktide 
ja asjaolude põhjaliku hindamise ja võtab 
arvesse vähemalt järgmist: üksuse 
tunnused sihtliikmesriigis, sealhulgas 
sektor, investeering, netokäive ning kasum 
või kahjum, töötajate arv, bilansi koosseis, 
maksuresidentsus, vara ja selle asukoht, 
töötajate ja konkreetsete töötajate rühmade 
harilik töötamise koht, koht, kus tuleb 
tasuda sotsiaalmaksed, ning 
ümberkujundatud äriühingu äririskid 
lähteliikmesriigis ja sihtliikmesriigis.
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Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86n – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui 
lõikes 1 osutatud pädev asutus otsustab läbi 
viia põhjaliku hindamise, saab ta ära 
kuulata äriühingu ja kõik isikud, kes on 
artikli 86h lõike 1 punkti c kohaselt 
tähelepanekuid esitanud, vastavalt 
siseriiklikele õigusnormidele. Lõikes 1 
osutatud pädev asutus võib ära kuulata ka 
muid kolmandaid isikuid vastavalt 
siseriiklikele õigusnormidele. Pädev asutus 
teeb lõpliku otsuse ümberkujundamiseelse 
tõendi väljaandmise kohta kahe kuu 
jooksul alates põhjaliku hindamise 
algusest.

2. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui 
lõikes 1 osutatud pädev asutus otsustab läbi 
viia põhjaliku hindamise, saab ta ära 
kuulata äriühingu ja kõik isikud, kes on 
artikli 86h lõike 1 punkti c kohaselt 
tähelepanekuid esitanud, vastavalt 
siseriiklikele õigusnormidele. Lõikes 1 
osutatud pädev asutus võib ära kuulata ka 
muid kolmandaid isikuid vastavalt 
siseriiklikele õigusnormidele. Pädev asutus 
teeb lõpliku otsuse ümberkujundamiseelse 
tõendi väljaandmise kohta kolme kuu 
jooksul alates põhjaliku hindamise 
algusest.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86o – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui 
lähteliikmesriigi pädev asutus ei ole 
kohus, kohaldatakse pädeva asutuse 
otsuse suhtes ümberkujundamiseelne tõend 
välja anda või keelduda selle 
väljaandmisest kohtulikku kontrolli 
vastavalt siseriiklikele õigusnormidele. 
Lisaks tagavad liikmesriigid, et 
ümberkujundamiseelne tõend ei muutu 
kehtivaks enne teatava tähtaja möödumist, 
mis annab isikutele võimaluse esitada 
pädevasse kohtusse hagi ja saavutada 
vajaduse korral ajutiste meetmete 
kohaldamine.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädeva 
asutuse otsusele ümberkujundamiseelne 
tõend välja anda või selle väljaandmisest
keelduda kohaldatakse kohtulikku 
kontrolli vastavalt siseriiklikele 
õigusnormidele. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et ümberkujundamiseelne 
tõend ei muutu kehtivaks enne teatava 
tähtaja möödumist, mis annab isikutele 
võimaluse esitada pädevasse kohtusse hagi 
ja saavutada vajaduse korral ajutiste 
meetmete kohaldamine.
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Selgitus

Ei ole selge, miks ei tuleks kohtuliku kontrolli võimalust kohaldada ka sel juhul, kui 
jagunemiseelne tõend on välja antud kohtu poolt.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86o – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmise otsus saadetakse artikli 86m
lõikes 1 osutatud ametiasutusele ja et 
otsused ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmise või selle väljaandmisest 
keeldumise kohta tehakse kättesaadavaks 
artikli 22 kohaselt loodud registrite 
sidestamise süsteemi kaudu.

2. Liikmesriigid tagavad, et 
ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmise otsus saadetakse artikli 86p
lõikes 1 osutatud ametiasutusele ning 
kõigile, kes on esitanud artikli 86h lõike 1 
punkti c ja siseriikliku õiguse kohaselt 
märkusi, ja et otsused 
ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmise või selle väljaandmisest 
keeldumise kohta tehakse kättesaadavaks 
artikli 22 kohaselt loodud registrite 
sidestamise süsteemi kaudu. 

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86p – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nimetavad pädeva asutuse, 
kes kontrollib piiriülese ümberkujundamise 
õiguspärasust menetluse selles osas, mida 
reguleerib sihtliikmesriigi õigus, ja kiidab 
piiriülese ümberkujundamise heaks, kui see 
vastab kõigile asjaomastele tingimustele 
ning kõik menetlused ja vorminõuded on 
sihtliikmesriigis nõuetekohaselt täidetud.

Liikmesriigid nimetavad kohtu, notari või 
muu pädeva asutuse, kes kontrollib 
piiriülese ümberkujundamise õiguspärasust 
menetluse selles osas, mida reguleerib 
sihtliikmesriigi õigus, ja kiidab piiriülese 
ümberkujundamise heaks, kui see vastab 
kõigile asjaomastele tingimustele ning kõik 
menetlused ja vorminõuded on 
sihtliikmesriigis nõuetekohaselt täidetud.
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Selgitus

Kooskõla direktiiviga (EL) 2017/1132 (eriti selle artikli 127 lõikega 1) piiriülese ühinemise 
küsimuses.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86p – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu taotluse, 
millele on osutatud lõikes 1, saab täielikult 
täita ning nõutud teavet ja dokumente on 
võimalik terviklikult esitada internetis, 
ilma et oleks vaja isiklikult kohale ilmuda 
lõikes 1 osutatud pädevasse asutusse.

Liikmesriigid tagavad, et piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu taotluse, 
millele on osutatud lõikes 1, saab täielikult 
täita ning nõutud teavet ja dokumente on 
võimalik terviklikult esitada internetis, 
ilma et oleks vaja isiklikult kohale ilmuda 
pädevasse asutusse või muu isiku juurde 
või asutusse, kellele on usaldatud taotluse 
töötlemine.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla ettepanekuga võtta vastu direktiiv 
(COM(2018) 239 final) seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega 
äriühinguõiguses.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86p – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud pettusekahtluse korral
võivad liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut liikmesriigi pädevasse 
asutusse, kus tuleb esitada asjaomane teave 
ja asjaomased dokumendid.

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut pädevasse asutusse või mis 
tahes muu isiku või organi juurde, kes 
tegeleb teabe avaldamisega internetis või 
aitab seda teha, selles liikmesriigis, kus 
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tuleb esitada asjaomane teave ja 
asjaomased dokumendid.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86p – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad lõigetes 1 ja 3 
osutatud dokumentide ja teabe internetis 
avaldamise üksikasjalikud eeskirjad. 
Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse 
vastavalt.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86s a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86s a

Ümberkujundatava äriühingu haldus- või 
juhtorgani liikmete tsiviilvastutus

Liikmesriikide õigusaktides tuleb 
sätestada vähemalt eeskirjad, mis 
reguleerivad piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu haldus- või 
juhtorganite liikmete tsiviilvastutust selle 
äriühingu aktsionäride ja võlausaldajate 
ees, kui organite liikmed käituvad 
ümberkujundamise ettevalmistamisel ja 
elluviimisel vääralt, muu hulgas esitavad 
valeväite artikli 86e lõikes 2 a osutatud 
tegevuskoha kohta.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86t – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad normid, mis 
reguleerivad vähemalt artiklis 86g ja 
artikli 86k lõike 2 punktis a osutatud 
aruannete koostamise eest vastutavate 
sõltumatute ekspertide tsiviilvastutust, 
kaasa arvatud nende poolt tööülesannete 
täitmisel toime pandud rikkumiste eest.

Liikmesriigid kehtestavad normid, mis 
reguleerivad vähemalt artikli 86k lõike 3
punktis a osutatud aruande koostamise 
eest vastutavate sõltumatute ekspertide 
tsiviilvastutust võlausaldajate ees nende 
poolt tööülesannete täitmisel toime pandud 
rikkumiste eest. 

Selgitus

Vaja on täpsustada, et vastutuse all peetakse silmas vastutust aktsionäride ja võlausaldajate 
ees.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86t – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad normid, mis 
reguleerivad vähemalt artiklis 86g ja 
artikli 86k lõike 2 punktis a osutatud 
aruannete koostamise eest vastutavate 
sõltumatute ekspertide tsiviilvastutust, 
kaasa arvatud nende poolt tööülesannete 
täitmisel toime pandud rikkumiste eest.

Liikmesriigid kehtestavad normid, mis 
reguleerivad vähemalt artikli 86k lõike 3
punktis a osutatud aruande koostamise 
eest vastutavate sõltumatute ekspertide 
tsiviilvastutust, kaasa arvatud nende poolt 
tööülesannete täitmisel toime pandud 
rikkumiste eest.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86u – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui aga kahe aasta jooksul pärast 
piiriülese ümberkujundamise jõustumise 
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kuupäeva on pädevad asutused saanud 
selle piiriülese ümberkujundamise kohta 
uut teavet, mis viitab põhjendatud 
pettusekahtlusele, hindavad pädevad 
asutused juhtumi asjaolusid uuesti ning 
võivad fiktiivsete skeemide puhul 
kehtestada tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi.

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 119 – lõik 1 – punkt 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) artiklisse 119 lisatakse järgmine 
punkt:

2a) „fiktiivne skeem“ – struktuur, mis 
on loodud eelkõige kõrvalehoidmiseks 
äriühingu kohustustest, mis tulenevad 
töötajate, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride seaduslikest ja 
lepingulistest õigustest, või 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmise 
kohustuse täitmata jätmiseks või kasumi 
ümberpaigutamiseks, et vähendada 
äriühingu maksukoormust, ning millel ei 
ole sihtliikmesriigis sisulist või tegelikku 
majandustegevust.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32017L1132)

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 120 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kohus või pädev asutus on 
fikseerinud töötajate õiguste seaduslikult 
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tõendatud rikkumise;

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 120 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõenäolise maksejõuetuse tõttu on 
äriühingu suhtes käimas ennetava 
restruktureerimise menetlus;

välja jäetud

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 120 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) äriühing on mõistetud viimase 
kolme aasta jooksul süüdi sotsiaal- või 
maksupettuses, maksudest 
kõrvalehoidumises, rahapesus või mis 
tahes muus finantskuriteos;

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 120 – lõige 4 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) äriühingu juhtivtöötaja suhtes on 
algatatud distsiplinaarmenetlus, mis on 
seotud tema ametialasega tegevusega 
äriühingus, eriti maksusüütegude või 
maksukuritegude tõttu, või talle on 
määratud selle eest kriminaalkaristus või 
tal on mis tahes nendest liikmesriikidest, 
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kus äriühing tegutseb, keelatud töötada 
juhtival kohal;

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 120 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) artiklisse 120 lisatakse järgmine 
lõige 4 a:

4 a. Liikmesriikide pädevad asutused 
kontrollivad äriühingut, mille suhtes on 
tõenäolise maksejõuetuse tõttu käimas 
ennetava restruktureerimise menetlus, et 
uurida, kas äriühingu ühinemine võib 
tuua kaasa restruktureerimise ja 
maksejõuetuse vältimise. Pärast kontrolli 
teevad liikmesriikide pädevad asutused 
sõltumatu otsuse selle kohta, kas 
asjaomasel äriühingul lubatakse 
piiriülene ühinemine ellu viia või mitte.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 122 – lõik 1 – punktid l a kuni l f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lisatakse järgmised punktid l a – l 
f:

l a) kogukäive ja kogu maksustatav 
käive;

l b) emaettevõtja nimi ja vajaduse 
korral kõigi tema tütarettevõtjate nimed, 
nende tegevuste iseloomu lühikirjeldus ja 
nende geograafilised asukohad;

l c) töötajate arv täistööaja ekvivalendi 
alusel;
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l d) materiaalne vara, v.a raha või 
raha ekvivalendid;

l e) kogunenud (jooksva aasta) 
tulumaksusumma, mille puhul on 
tegemist praeguse maksukuluga, mis 
kajastatakse nende äriühingute ja 
filiaalide majandusaasta maksustatavas 
kasumis või kahjumis, kes on asjaomase 
maksujurisdiktsiooni maksuresidendid;

l f) makstud tulumaks, mille puhul on 
tegemist nende äriühingute ja filiaalide 
poolt asjaomase majandusaasta jooksul 
tasutud tulumaksuga, kes on asjaomase 
maksujurisdiktsiooni maksuresidendid;

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 122 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lisatakse järgmine lõik:

Osanikele või aktsionäridele, töötajatele ja 
võlausaldajatele antakse võimalus 
kõnealuse lepingu projekti kohta märkusi 
esitada. Märkused lisatakse 
lõpparuandesse.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 122a – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, käsitatakse piiriülese 
ühinemise lepingu ühises projektis 
sätestatud arvestuskuupäevana kuupäeva, 
mil piiriülene ühinemine jõustub, nagu 
on osutatud artiklis 129, v. a kui ühinevad 

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, käsitatakse piiriülese 
ühinemise lepingu ühises projektis 
sätestatud arvestuskuupäevana kuupäeva, 
mil äriühing, mille õiguslik vorm muutub, 
esitab oma viimase finantsaruande, v. a 
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äriühingud määravad muu kuupäeva, et 
ühinemisprotsessi lihtsustada. Niisugusel 
juhul peab arvestuskuupäev vastama 
järgmistele nõuetele:

kui ühinevad äriühingud määravad muu 
kuupäeva, et ühinemisprotsessi lihtsustada. 
Niisugusel juhul peab arvestuskuupäev 
vastama järgmistele nõuetele:

Selgitus

Arvestuskuupäev peab olema enne ühinemise jõustumist, kuna ühendava äriühingu organid 
peavad jätkuvalt olema võimelised toimima.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 123 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teave tegelike tulusaajate kohta enne 
ja pärast piiriülest ühinemist.

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 123 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 3 
nimetatud nõudeid saab täielikult täita 
internetis, ilma et üheski asjaomases 
liikmesriigis oleks vaja pädevasse asutusse 
isiklikult kohale ilmuda.

Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 3 
nimetatud nõudeid saab täielikult täita 
internetis, ilma et üheski asjaomases 
liikmesriigis oleks vaja isiklikult kohale 
ilmuda pädevasse asutusse või muu isiku 
juurde või asutusse, kellele on usaldatud 
taotluse töötlemine.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 123 – lõige 4 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud pettusekahtluse korral
võivad liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut pädevasse asutusse.

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut mis tahes pädevasse asutusse
või mis tahes muu isiku või organi juurde, 
kes tegeleb teabe avaldamisega internetis 
või aitab seda teha.

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 123 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad lõigetes 1 ja 3 
osutatud dokumentide ja teabe internetis 
avaldamise üksikasjalikud eeskirjad. 
Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse 
vastavalt.

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 123 – lõige 4 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et konfidentsiaalset 
teavet, sealhulgas ärisaladusi, ei avaldata, 
välja arvatud töötajate esindajatele, kui 
see on siseriikliku õiguse alusel nõutav.

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 123 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 123 a

Huvide konfliktide vältimine seoses 
juhtkonna hüvitistega

Et vältida huvide konflikti tekkimist juht-
või haldusorgani liikmete ja äriühingu 
huvide vahel, ei tohi nad (käesoleva 
direktiivi artikli 1 a (uus) valguses) saada 
ühinemisest rahalist kasu nende 
muutuvhüvitiste paketti kuuluvate 
aktsiahindade tõusu või preemiate näol. 
Kui juht- või haldusorgani liikmetele 
makstakse esimese aasta jooksul pärast 
ühinemist aktsiates hüvitist, arvestatakse 
ühinemisest tingitud aktsiahindade tõus 
juhtorganile makstavast summast maha, 
võttes aluseks aktsiahinna sellel päeval,
kui ühinemisest esmakordselt teada anti.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele ja töötajatele

Selgitus

Tõhususe seisukohast oleks mõistlikum koondada juht- või haldusorgani aruanded ühte 
aruandesse, eelkõige seetõttu, et mõlemad aruanded tehakse igal juhul kättesaadavaks nii 
osanikele või aktsionäridele kui ka töötajatele.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 2 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) piiriülese ühinemise mõju 
töösuhete säilitamisele;

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) olulised muutused töötingimustes, 
sh kollektiivlepingutes ja äriühingute 
tegevuskohtade asukohtades;

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) kuidas punktides a, e a ja e c 
esitatud tegurid puudutavad ühinevate 
äriühingute tütarettevõtjaid.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
aruandele lisatakse iga ühineva 
äriühingu juht- või haldusorgani avaldus 
piiriülese ühinemise järgsete 
tegevuskohtade kohta, sealhulgas teave 
tegevuse osalise või täieliku jätkumise 
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kohta lähteliikmesriigis ning asjakohasel 
juhul märge tegevuse jätkumise kohta 
üksnes lähteliikmesriigis.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aruanne tehakse osanikele või 
aktsionäridele ja töötajate esindajatele või 
nende puudumisel töötajatele 
kättesaadavaks hiljemalt üks kuu enne 
artiklis 126 osutatud osanike koosoleku või 
aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva. 
Samuti tehakse aruanne kättesaadavaks 
iga ühineva äriühingu töötajate 
esindajatele või nende puudumisel 
töötajatele endile. Kui aga ühinemise 
heakskiitmine ühendava äriühingu osanike 
koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku 
poolt ei ole artikli 126 lõike 3 kohaselt 
vajalik, tehakse aruanne kättesaadavaks 
vähemalt üks kuu enne teise ühineva 
äriühingu või teiste ühinevate äriühingute 
osanike koosoleku või aktsionäride 
üldkoosoleku kuupäeva.

3. Aruanne tehakse ühinevate 
äriühingute osanikele või aktsionäridele, 
ametiühingutele ja äriühingu töötajate 
esindajatele või nende puudumisel 
töötajatele kättesaadavaks (vähemalt 
elektrooniliselt) hiljemalt kaks kuud enne 
artiklis 126 osutatud osanike koosoleku või 
aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva. Kui 
aga ühinemise heakskiitmine ühendava 
äriühingu osanike koosoleku või 
aktsionäride üldkoosoleku poolt ei ole 
artikli 126 lõike 3 kohaselt vajalik, tehakse 
aruanne kättesaadavaks vähemalt üks kuu 
enne teise ühineva äriühingu või teiste 
ühinevate äriühingute osanike koosoleku 
või aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva.

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui mõne ühineva äriühingu juht-
või haldusorgan saab siseriiklike 
õigusaktide kohaselt töötajate esindajalt 
või nende puudumisel töötajatelt 
õigeaegselt arvamuse, tuleb osanikke või 
aktsionäre sellest teavitada ja see arvamus 
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aruandele lisada. 

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 nimetatud aruande 
koostamine ei ole aga kohustuslik juhul, 
kui kõik ühinevate äriühingute osanikud 
või aktsionärid on kokku leppinud, et selle 
nõude täitmisest loobutakse.“;

välja jäetud

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui aga ühinevatel äriühingutel ja 
nende tütarettevõtjatel, juhul kui neid on, 
ei ole teisi töötajaid peale nende, kes 
kuuluvad juht- või haldusorganisse, võib 
aruandes piirduda lõike 2 punktides a, b, 
c, d ja e nimetatud teabega.

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Aruande esitamine ei piira 
direktiivi 2001/23/EÜ, 2002/14/EÜ või 
2009/38/EÜ rakendamiseks siseriiklikult 
kehtestatud töötajate teavitamise ja 
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nendega konsulteerimise õiguste ja korra 
kohaldamist.“;

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) artikli 125 lõikele 1 lisatakse teine 
lõik:

välja jäetud

„Liikmesriigid võtavad eksperdi 
sõltumatuse hindamisel arvesse 
direktiivi 2006/43/EÜ artiklitega 22 ja 22b 
kehtestatud raamistikku.“;

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 125

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(11 a) artikkel 125 asendatakse 
järgmisega:

Sõltumatu eksperdi aruanne Kontrollimine pädevate asutuste poolt

1. Iga ühineva äriühingu kohta 
koostatakse osanikele või aktsionäridele 
mõeldud sõltumatu ekspertaruanne, mis 

1.Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused koostavad iga ühineva 
äriühingu kohta hindamisaruande, mis 
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peab olema esitatud hiljemalt üks kuu enne 
artiklis 126 osutatud osanike koosoleku või 
aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva. 
Sõltuvalt liikmesriigi õigusest võivad 
ekspertideks olla füüsilised või juriidilised 
isikud.

peab olema esitatud hiljemalt kaks kuud
enne artiklis 126 osutatud osanike 
koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku 
kuupäeva. Kui äriühingud seda ühiselt 
taotlevad, võib pädev asutus olla ühe 
ühineva äriühingu liikmesriigi pädev 
asutus või piiriülese ühinemise 
tulemusena tekkiva äriühingu liikmesriigi 
pädev asutus.

2. Alternatiivina ekspertide iga ühineva 
äriühingu nimel tegutsevate ekspertide 
kaasamisele, võivad piiriülese ühinemise 
lepingu ühist projekti kontrollida ja 
kõikidele osanikele või aktsionäridele 
määratud ühise kirjaliku aruande 
koostada üks või mitu sõltumatut eksperti, 
kes on nimetatud äriühingute ühise 
taotluse alusel selle liikmesriigi, mille 
õigus ühele ühinevatest äriühingutest või 
piiriülese ühinemise tulemusena tekkivale 
äriühingule kohaldub, kohtu või 
haldusasutuse poolt või kellele vastava 
asutuse poolt selleks luba anti.

2. Pädeval asutusel on õigus nõuda igalt 
ühinevalt äriühingult kogu teavet, mida 
nad oma hinnangu esitamiseks vajalikuks 
peavad. Samuti on pädeval asutusel õigus 
saada märkusi ja arvamusi ühinevate 
äriühingute töötajate esindajatelt või 
nende puudumisel töötajatelt ning ka 
äriühingu võlausaldajatelt ja osanikelt või 
aktsionäridelt.

3. Eksperdiaruanne sisaldab vähemalt 
artikli 96 lõikele 2 vastavaid andmeid. 
Ekspertidel on õigus nõuda igalt 
ühinevalt äriühingult kogu teavet, mida 
nad oma ülesande täitmiseks vajalikuks 
peavad.

3. Pädev asutus koostab kirjaliku 
aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist:

a) piiriüleselt ühineva äriühingu 
poolt esitatud aruannete ja teabe õigsuse 
üksikasjalik hinnang;

b) kõigi selliste faktiliste asjaolude 
kirjeldus, mille alusel põhjalikult hinnata 
ja kindlaks teha, kas kavandatav 
piiriülene ühinemine kujutab endast 
fiktiivset skeemi vastavalt käesolevale 
direktiivile või mitte.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=ET)

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv (EL) 2017/1132
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Artikkel 126 a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et osanikul 
või aktsionäril, kes on võtnud vastu 
lõikes 3 osutatud rahalise hüvituse 
pakkumise, kuid kes leiab, et rahaline 
hüvitus ei ole piisav, on õigus pöörduda 
ühe kuu jooksul alates pakkumise 
vastuvõtmisest liikmesriigi kohtusse 
nõudega pakutud rahalise hüvituse 
ümberarvutamiseks .

6. Liikmesriigid tagavad, et osanikul 
või aktsionäril, kes on võtnud vastu lõikes
3 osutatud rahalise hüvituse pakkumise, 
kuid kes leiab, et rahaline hüvitus ei ole 
piisav, on õigus pöörduda ühe kuu jooksul 
alates pakkumise vastuvõtmisest 
liikmesriigi kohtusse või vahekohtusse 
nõudega pakutud rahalise hüvituse 
ümberarvutamiseks.

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 126b – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui ühinevad äriühingud 
avaldavad koos piiriülese ühinemise 
lepingu projektiga sõltumatu eksperdi 
aruande, milles leitakse, et puudub 
mõistlik tõenäosus, et ühinemine 
võlausaldajate õigusi põhjendamatult 
kahjustaks. Sõltumatu eksperdi peaks 
olema nimetanud või heaks kiitnud pädev 
asutus ja ta peab vastama artikli 125 
lõikes 1 sätestatud nõuetele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 127 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Iga liikmesriik nimetab kohtu, notari või 
muu pädeva asutuse, kes kontrollivad 
piiriülese ühinemise õiguspärasust 

„1. Iga liikmesriik nimetab kohtu, notari 
või muu pädeva asutuse, kes kontrollivad 
piiriülese ühinemise õiguspärasust 
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menetluse nendes osades, mis puudutavad 
ühinevaid äriühinguid, millele kohaldub 
tema siseriiklik õigus.

menetluse nendes osades, mis puudutavad 
ühinevaid äriühinguid, millele kohaldub 
tema siseriiklik õigus. Liikmesriigid 
tagavad, et pädev asutus ei anna 
piiriüleseks ühinemiseks luba, kui ta teeb 
pärast konkreetse juhtumi läbivaatamist 
ning kõiki fakte ja asjaolusid arvesse 
võttes kindlaks, et tegemist on fiktiivse 
skeemiga.“;

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 127 – lõige 1 – lõigud 1 a ja 1 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid tagavad, et ühineva 
äriühingu taotlust ühinemiseelse tõendi 
saamiseks on võimalik täielikult täita ning 
vajalikku teavet ja vajalikke dokumente on 
võimalik terviklikult esitada internetis, 
ilma et oleks vaja isiklikult kohale ilmuda 
lõikes 1 osutatud pädevasse asutusse.

„Liikmesriigid tagavad, et ühineva 
äriühingu taotlust ühinemiseelse tõendi 
saamiseks on võimalik täielikult täita ning 
vajalikku teavet ja vajalikke dokumente on 
võimalik terviklikult esitada internetis, 
ilma et oleks vaja isiklikult kohale ilmuda 
pädevasse asutusse või mujale lõikes 1 
osutatud isiku juurde või asutusse, kellele 
on usaldatud taotluse töötlemine.

Põhjendatud pettusekahtluse korral
võivad liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut pädevasse asutusse, kus 
tuleb esitada asjaomane teave ja
asjaomased dokumendid.“;

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid siiski nõuda füüsilist 
kohalolekut mis tahes pädevas asutuses 
või mis tahes muu isiku või organi juures, 
kes tegeleb teabe avaldamisega internetis 
või aitab seda teha, kus tuleb esitada 
asjaomane teave või asjaomased 
dokumendid. Liikmesriigid kehtestavad 
lõigetes 1 ja 3 osutatud dokumentide ja 
teabe internetis avaldamise üksikasjalikud 
eeskirjad. Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 
kohaldatakse vastavalt. “;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32017L1132)
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Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 128 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Iga liikmesriik tagab, et ühineva 
äriühingu taotlust menetluse lõpetamiseks, 
millele on osutatud lõikes 1, on võimalik 
täielikult täita ja et sellega seotud teavet ja 
dokumente on võimalik terviklikult esitada 
internetis, ilma et oleks vaja isiklikult 
kohale ilmuda pädevasse asutusse.

„3. Iga liikmesriik tagab, et ühineva 
äriühingu taotlust menetluse lõpetamiseks, 
millele on osutatud lõikes 1, on võimalik 
täielikult täita ja et sellega seotud teavet ja 
dokumente on võimalik terviklikult esitada 
internetis, ilma et oleks vaja isiklikult 
kohale ilmuda pädevasse asutusse või muu 
isiku juurde või asutusse, kellele on 
usaldatud taotluse töötlemine.

Põhjendatud pettusekahtluse korral
võivad liikmesriigid aga võtta meetmeid, 
mille kohaselt on ette nähtud füüsiline 
kohaletulek liikmesriigi pädevasse 
asutusse, kus tuleb esitada asjaomane 
teave ja asjaomased dokumendid.

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid siiski nõuda füüsilist 
kohalolekut liikmesriigi mis tahes pädevas 
asutuses või muu isiku või organi juures, 
kes tegeleb teabe avaldamisega internetis 
või aitab seda teha, kus tuleb esitada 
asjaomane teave või asjaomased 
dokumendid. Liikmesriigid kehtestavad 
lõigetes 1 ja 3 osutatud dokumentide ja 
teabe internetis avaldamise üksikasjalikud 
eeskirjad. Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 
kohaldatakse vastavalt.“;

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad normid, mis 
reguleerivad artiklis 125 ja artikli 126b 
lõikes 2 osutatud aruande koostamise eest 
vastutavate sõltumatute ekspertide 
tsiviilvastutust, sealhulgas nende poolt 
tööülesannete täitmisel toime pandud 

Liikmesriigid kehtestavad normid, mis 
reguleerivad artikli 126b lõike 2 punktis a 
osutatud aruande koostamise eest 
vastutavate sõltumatute ekspertide 
tsiviilvastutust võlausaldajate ees, 
sealhulgas seoses nende poolt 
tööülesannete täitmisel toime pandud 
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rikkumiste eest.“; rikkumistega.“;

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) lisatakse artikkel 133b järgmises 
sõnastuses:

Artikkel 133b

Ühinevate äriühingute haldus- või 
juhtorganite liikmete tsiviilvastutus

Liikmesriikide õigusaktides tuleb 
sätestada vähemalt eeskirjad, mis 
reguleerivad piiriüleselt ühinevate 
äriühingute haldus- või juhtorganite 
liikmete tsiviilvastutust äriühingute 
aktsionäride ja võlausaldajate ees, kui 
organite liikmed käituvad ühinemise 
ettevalmistamisel ja elluviimisel vääralt, 
muu hulgas esitavad valeväite artikli 124 
lõikes 2 a osutatud tegevuskoha kohta.

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160b – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „fiktiivne skeem“ – struktuur, mis 
on loodud eelkõige kõrvalehoidmiseks 
äriühingu kohustustest, mis tulenevad 
töötajate, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride seaduslikest ja 
lepingulistest õigustest, või 
sotsiaalkindlustusmaksete maksmise 
kohustuse täitmata jätmiseks või kasumi 
ümberpaigutamiseks, et vähendada 
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äriühingu maksukoormust, ning millel ei 
ole sihtliikmesriigis sisulist või tegelikku 
majandustegevust.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160d – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõenäolise maksejõuetuse tõttu on 
äriühingu suhtes käimas ennetava 
restruktureerimise menetlus;

välja jäetud

Selgitus

Keelata kõigi selliste äriühingute ümberkujundamine või jagunemine, mille suhtes on käimas 
restruktureerimise menetlus, oleks liiga karm nõue, sest ümberkujundamine või jagunemine 
võib toimuda restruktureerimise / maksejõuetuse vältimise huvides.

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160d – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikide pädevad asutused 
kontrollivad äriühingut, mille suhtes on 
tõenäolise maksejõuetuse tõttu käimas 
ennetava restruktureerimise menetlus, et 
uurida, kas äriühingu jagunemine on 
restruktureerimise ja maksejõuetuse 
vältimise huvides. Pärast kontrolli teevad 
liikmesriikide pädevad asutused sõltumatu 
otsuse selle kohta, kas asjaomasel 
äriühingul lubatakse piiriülene 
jagunemine ellu viia või mitte.
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Selgitus

Keelata kõigi selliste äriühingute ümberkujundamine või jagunemine, mille suhtes on käimas 
restruktureerimise menetlus, oleks liiga karm nõue, sest ümberkujundamine või jagunemine 
võib toimuda restruktureerimise / maksejõuetuse vältimise huvides.

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160d – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriik tagab, et pädev asutus 
ei anna jagunemiseks luba, kui ta teeb selle 
juhtumi uurimise järel ning kõiki 
asjaomaseid fakte ja asjaolusid arvesse 
võttes kindlaks, et tegemist on fiktiivse 
skeemiga, mille eesmärk on saada alusetult 
maksusoodustusi või põhjendamatult 
kahjustada töötajate, võlausaldajate või 
vähemusosanike või -aktsionäride 
seadusest või lepingust tulenevaid õigusi.

3. Jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriik tagab, et pädev asutus 
ei anna jagunemiseks luba, kui ta teeb selle 
juhtumi uurimise järel ning kõiki 
asjaomaseid fakte ja asjaolusid arvesse 
võttes kindlaks, et tegemist on fiktiivse 
skeemiga. Piiriüleselt jagunev äriühing 
peab tõendama kontrollitavate 
objektiivsete tegurite alusel, et ta on 
sihtliikmesriigis tõepoolest asutatud ning 
tal on seal sisuline ja tegelik 
majandustegevus.

Seda, et piiriüleselt jagunev äriühing on 
sihtliikmesriigis tõepoolest asutatud ning 
tal on seal tegelik majandustegevus, tuleb 
eeldada siis, kui äriühing viib juhatuse 
asukoha või peamise tegevuskoha 
sihtliikmesriiki üle.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160d – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lähteliikmesriigid võivad 
äriühingu piiriülese jagunemise ajal 
realiseerimata kapitalikasumit 
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maksustada. Seejärel võib äriühing valida 
maksusumma kohese tasumise ja 
maksusumma koos intressiga tasumise 
edasilükkamise vahel kooskõlas 
kohaldatavate siseriiklike õigusaktidega. 
Kui äriühing otsustab viimase variandi 
kasuks, võib liikmesriik nõuda 
pangatagatise esitamist.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160e – lõige 1 – punktid r a kuni r g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r a) kogukäive ja kogu maksustatav 
käive;

(r b) teave peakontori asukoha või 
põhitegevuskoha muutmise kohta;

(r c) emaettevõtja nimi ja vajaduse 
korral kõigi tema tütarettevõtjate nimed, 
nende tegevuse iseloomu lühikirjeldus ja 
nende geograafiline paiknemine;

(r d) töötajate arv täistööaja ekvivalendi 
alusel; 

(r e) materiaalne vara, v.a raha või 
raha ekvivalendid;

(r f) kogunenud (jooksva aasta) 
tulumaksusumma, mille puhul on 
tegemist praeguse maksukuluga, mis 
kajastatakse nende äriühingute ja 
filiaalide majandusaasta maksustatavas 
kasumis või kahjumis, kes on 
maksuresidendid asjaomases 
maksujurisdiktsioonis;

(r g) makstud tulumaks, mille puhul on 
tegemist nende äriühingute ja filiaalide 
poolt asjaomase majandusaasta jooksul 
tasutud tulumaksuga, kes on 
maksuresidendid asjaomases 
maksujurisdiktsioonis; 
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Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160e – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisaks omandavate äriühingute 
asukohaliikmesriikide ja jaguneva 
äriühingu asukohaliikmesriigi ametlikele 
keeltele lubavad liikmesriigid piiriüleselt 
jaguneval äriühingul koostada piiriülese 
jagunemise lepingu projekti ja kõik muud 
seotud dokumendid rahvusvahelises äri- ja 
finantstegevuses tavapäraselt kasutatavas 
keeles. Liikmesriigid täpsustavad, millist 
keelt tuleb kasutada juhul, kui nende 
dokumentide erinevate keeleversioonide 
vahel on lahknevusi.

4. Lisaks omandavate äriühingute 
asukohaliikmesriikide ja jaguneva 
äriühingu asukohaliikmesriigi ametlikele 
keeltele lubavad liikmesriigid piiriüleselt 
jaguneval äriühingul koostada piiriülese 
jagunemise lepingu projekti ja kõik muud 
seotud dokumendid rahvusvahelises äri- ja 
finantstegevuses tavapäraselt kasutatavas 
keeles. Liikmesriigid täpsustavad, millist 
keelt tuleb kasutada juhul, kui nende 
dokumentide erinevate keeleversioonide 
vahel on lahknevusi. Osanikele või 
aktsionäridele, töötajatele ja 
võlausaldajatele antakse võimalus 
kõnealuse lepingu projekti kohta märkusi 
esitada. Märkused lisatakse 
lõpparuandesse.

Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160f – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriülese jagunemise lepingu projektis 
sätestatud arvestuskuupäev on kuupäev, 
mil piiriülene jagunemine jõustub, nagu 
on osutatud artiklis 160t, v. a kui äriühing 
määrab muud kuupäevad, et jagunemise 
protsessi lihtsustada.

Piiriülese jagunemise lepingu projektis 
sätestatud arvestuskuupäev on kuupäev, 
mil jagunev äriühing esitab oma viimase 
finantsaruande, v. a kui äriühing määrab 
muud kuupäevad, et jagunemise protsessi 
lihtsustada.

Selgitus

Arvestuskuupäev peab olema enne jagunemise jõustumist, kuna tulemuseks oleva äriühingu 
organid peavad jätkuvalt olema võimelised toimima.
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Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele ja töötajatele

Selgitus

Tõhususe seisukohast oleks mõistlikum koondada juht- või haldusorgani aruanded ühte 
aruandesse, eelkõige seetõttu, et mõlemad aruanded tehakse igal juhul kättesaadavaks nii 
osanikele või aktsionäridele kui ka töötajatele.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Jaguneva äriühingu juht- või 
haldusorgan koostab aruande, milles 
selgitatakse ja põhjendatakse äriühingu 
piiriülese jagunemise õiguslikke ja 
majanduslikke aspekte. 

1. Jaguneva äriühingu juht- või 
haldusorgan koostab aruande, milles 
selgitatakse ja põhjendatakse äriühingu 
piiriülese jagunemise õiguslikke ja 
majanduslikke aspekte ning selgitatakse 
selle mõju töötajatele.

Selgitus

Aruannete eesmärk ei ole ainult aktsionäride huvide kaitsmine, vaid see võib aidata hinnata 
ka seda, kas kunstlik struktuur on loodud selleks, et saada põhjendamatuid maksusoodustusi 
või rikkuda töötajate, võlausaldajate või vähemusaktsionäride kohaldatavaid õigusi, mis 
põhinevad seadussätetel ning artikli 86c lõikes 3 ja artikli 160d lõikes 3 osutatud lepingulistel 
õigustel.

Muudatusettepanek 161
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) piiriülese jagunemise mõju 
omandavate äriühingute edasisele 
tegevusele, ja eraldumise korral jaguneva 
äriühingu tegevusele, ning juhtorgani 
strateegilisele plaanile;

(a) tehingu põhjendus ning piiriülese
jagunemise mõju omandavate äriühingute 
edasisele tegevusele, ja eraldumise korral 
jaguneva äriühingu tegevusele, ning 
juhtorgani strateegilisele plaanile;

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) äriühingu piiriülese jagunemise 
mõju töösuhete säilitamisele;

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) olulised muutused töötingimustes 
ja äriühingu tegevuskohtade asukohtades;

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(e c) kas punktides a, e a ja e b esitatud 
tegurid kehtivad ka jaguneva äriühingu 
tütarettevõtjate kohta. 

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
aruandele lisatakse äriühingu juht- või 
haldusorgani avaldus piiriülese 
jagunemise järgsete tegevuskohtade 
kohta, sealhulgas teave tegevuse osalise 
või täieliku jätkumise kohta 
lähteliikmesriigis ning asjakohasel juhul 
märge tegevuse jätkumise kohta üksnes 
lähteliikmesriigis.

Selgitus

Lisakinnitus lihtsustab ametiasutuste poolset nõuetekohast hindamist, et vältida kunstlike 
skeemide loomist, mille eesmärk on saada põhjendamatuid maksusoodustusi, või töötajate, 
võlausaldajate või vähemusaktsionäride õiguste rikkumist. See on kooskõlas ja toetab 
kapitalikasumi maksustamist varade, maksuresidentsuse või püsiva tegevuskoha üleviimise 
korral, nagu on sätestatud 12. juuli 2016. aasta nõukogu direktiivis (EL) 2016/1164.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
aruanne tehakse jaguneva äriühingu 
osanikele või aktsionäridele vähemalt 
elektrooniliselt kättesaadavaks hiljemalt 
kaks kuud enne artiklis 160k osutatud 
osanike koosoleku või aktsionäride 

3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
aruanne tehakse jaguneva äriühingu 
osanikele või aktsionäridele, 
ametiühingutele ja töötajate esindajatele 
või esindajate puudumisel töötajatele
endile vähemalt elektrooniliselt 



PE625.345v03-00 84/106 AD\1169158ET.docx

ET

üldkoosoleku kuupäeva. Aruanne tehakse 
ka kättesaadavaks jaguneva äriühingu 
töötajate esindajatele või nende 
puudumisel töötajatele endile.

kättesaadavaks hiljemalt kaks kuud enne 
artiklis 160k osutatud osanike koosoleku 
või aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva. 

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui piiriüleselt jaguneva 
äriühingu juht- või haldusorgan saab 
siseriiklike õigusaktide kohaselt töötajate 
esindajalt või nende puudumisel 
töötajatelt endilt õigeaegselt arvamuse, 
tuleb äriühingu osanikke või aktsionäre 
sellest teavitada ja see arvamus aruandele 
lisada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud aruande 
esitamist ei nõuta juhul, kui kõik 
jaguneva äriühingu osanikud või 
aktsionärid on kokku leppinud aruande 
koostamisest loobumises.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 4 a (uus)



AD\1169158ET.docx 85/106 PE625.345v03-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui aga jaguneval äriühingul ja 
ühelgi selle tütarettevõtjal, juhul kui 
äriühingul on tütarettevõtjad, ei ole teisi 
töötajaid peale nende, kes kuuluvad juht-
või haldusorganisse, võib aruandes 
piirduda lõike 2 punktides a, b, c, d ja e 
nimetatud teabega.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160g – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Käesolev artikkel ei piira 
direktiivide 2001/23/EÜ, 2002/14/EÜ või 
2009/38/EÜ ülevõtmiseks siseriiklikult 
kehtestatud töötajate teavitamise ja 
nendega konsulteerimise õiguste ja korra 
kohaldamist.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Selgitus

Välja jäetud, sest artikkel 160h ühendatakse artikliga 160g.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
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Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt Kontrollimine pädeva asutuse poolt

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et piiriüleselt 
jagunev äriühing taotleb hiljemalt kaks 
kuud enne artikli 160k osutatud osanike 
koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku 
kuupäeva artikli 160o lõike 1 kohaselt 
nimetatud pädeval asutusel nimetada 
eksperdi, kes vaataks läbi ja hindaks
piiriülese jagunemise projekti ning 
artiklites 160g ja 160h nimetatud 
aruandeid, võttes arvesse käesoleva artikli 
lõikes 6 sätestatud tingimust.

Liikmesriigid tagavad, et piiriüleselt 
jagunev äriühing esitab hiljemalt kaks 
kuud enne artikli 160k osutatud osanike 
koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku 
kuupäeva taotluse artikli 160o lõike 1 
kohaselt nimetatud pädevale asutusele.
Pädev asutus vaatab läbi ja hindab
piiriülese jagunemise projekti ning 
artiklis 160g nimetatud aruannet, võttes 
arvesse käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud 
tingimust.

Selgitus

Direktiivis (EL) 2017/1132 ei ole veel kehtestatud tähtaega eksperdi ametisse nimetamiseks. 
Tähtaegu käsitlevad eeskirjad tuleks ühtlustada ka siin.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksperdi nimetamise taotlusele lisatakse 
järgmised dokumendid:

Pädevale asutusele esitatavale taotlusele 
lisatakse järgmised dokumendid:
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Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklites 160g ja 160h osutatud 
aruanded.

(b) artiklis 160g osutatud aruanne.

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus nimetab sõltumatu 
eksperdi viie tööpäeva jooksul alates
lõikes 1 nimetatud taotluse ning lepingu 
projekti ja aruannete kättesaamisest.
Ekspert on piiriüleselt jagunevast 
äriühingust sõltumatu ja võib vastavalt 
asjaomase liikmesriigi õigusnormidele 
olla füüsiline või juriidiline isik. 
Liikmesriigid võtavad eksperdi 
sõltumatuse hindamisel arvesse 
direktiivi 2006/43/EÜ artiklitega 22 ja 22b 
kehtestatud raamistikku.

2. Pädev asutus hakkab lõikes 1 
nimetatud taotlusega tegelema kümne 
tööpäeva jooksul alates lepingu projekti ja 
aruande kättesaamisest.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ekspert koostab kirjaliku aruande, 
mis sisaldab vähemalt järgmist:

3. Pärast konsulteerimist kolmandate 
isikutega, kellel on põhjendatud huvi 
äriühingu jagunemise vastu, koostab
pädev asutus kirjaliku aruande, mis



PE625.345v03-00 88/106 AD\1169158ET.docx

ET

sisaldab vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 3 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) äriühingu esitatud aruannete ja 
teabe õigsuse üksikasjalik hinnang;

(e) äriühingu esitatud aruannete ja 
teabe õigsuse üksikasjalik hinnang nii 
vormi kui ka sisu seisukohast;

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kõigi selliste faktiliste asjaolude 
kirjeldus, mida artikli 160o lõike 1 
kohaselt nimetatud pädev asutus vajab 
selleks, et viia läbi põhjalik hindamine, et 
teha kindlaks, kas kavandatav piiriülene 
jagunemine kujutab endast fiktiivset 
skeemi vastavalt artiklile 160p, sealhulgas 
vähemalt järgmine teave: omandavate 
äriühingute asjaomastes liikmesriikides 
asuvate üksuste tunnused, sealhulgas 
eesmärk, sektor, investeering, netokäive 
ning kasum või kahjum, töötajate arv, 
bilansi koosseis, maksuresidentsus, vara ja 
selle asukoht, töötajate ja konkreetsete 
töötajate rühmade harilik töötamise koht, 
koht, kus tuleb tasuda sotsiaalmaksed, ning 
jaguneva äriühingu äririskid omandavate 
äriühingute asukohaliikmesriikides.

(f) kõigi selliste faktiliste asjaolude 
kirjeldus artikli 160o lõike 1 kohaselt, et 
viia läbi põhjalik hindamine, et teha 
kindlaks, kas kavandatav piiriülene 
jagunemine kujutab endast fiktiivset 
skeemi vastavalt artiklile 160p, sealhulgas 
vähemalt järgmine teave: omandavate 
äriühingute asjaomastes liikmesriikides 
asuvate üksuste tunnused, sealhulgas 
eesmärk, sektor, investeering, netokäive 
ning kasum või kahjum, töötajate arv, 
bilansi koosseis, maksuresidentsus, vara ja 
selle asukoht, töötajate ja konkreetsete 
töötajate rühmade harilik töötamise koht, 
koht, kus tuleb tasuda sotsiaalmaksed,
mõju töötajate tööandjapensionile ning 
jaguneva äriühingu äririskid omandavate 
äriühingute asukohaliikmesriikides.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
sõltumatul eksperdil on õigus saada
piiriüleselt jagunevalt äriühingult kogu 
asjassepuutuv teave ja kõik dokumendid 
ning korraldada mis tahes vajalikku 
uurimist selleks, et kontrollida kõiki 
lepingu projektis või juhtorganite 
aruannetes esitatud andmeid. Samuti on 
eksperdil õigus saada märkusi ja arvamusi 
äriühingu töötajate esindajatelt või nende 
puudumisel töötajatelt endilt ning ka 
äriühingu võlausaldajatelt ja osanikelt või 
aktsionäridelt.

4. Liikmesriigid tagavad, et pädev 
asutus saab piiriüleselt jagunevalt 
äriühingult kogu asjassepuutuv teave ja 
kõik dokumendid ning korraldab mis tahes 
vajaliku uurimise selleks, et kontrollida 
kõiki lepingu projektis või juhtorganite 
aruandes esitatud andmeid. Lisaks on 
pädeval asutusel võimalik vajaduse korral 
esitada küsimusi sihtliikmesriigi pädevale 
asutusele ja tal on ka õigus saada märkusi 
ja arvamusi ametiühingutelt, äriühingu 
töötajate esindajatelt või nende puudumisel 
töötajatelt endilt ning ka äriühingu 
võlausaldajatelt ja osanikelt või 
aktsionäridelt. Need lisatakse aruandele.

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160i – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
sõltumatule eksperdile esitatud teavet saab 
kasutada ainult eksperdi aruande 
koostamiseks ja et konfidentsiaalset teavet, 
sealhulgas ärisaladusi ei avaldata. 
Vajaduse korral võib ekspert esitada 
artikli 160o lõike 1 kohaselt nimetatud 
pädevale asutusele eraldi dokumendi, mis 
sisaldab konfidentsiaalset teavet, ja see 
eraldi dokument tehakse kättesaadavaks 
üksnes jagunevale äriühingule ja seda ei 
avaldata ühelegi teisele isikule.

5. Liikmesriigid tagavad, et pädevale 
asutusele esitatud teavet ja arvamusi saab 
kasutada ainult eksperdi aruande 
koostamiseks ja et konfidentsiaalset teavet, 
sealhulgas ärisaladusi ei avaldata. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160j – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklis 160i osutatud sõltumatu 
eksperdi aruanne, kui see on vajalik;

(b) artiklis 160i osutatud pädeva 
asutuse aruanne;

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160j – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teave tegelike tulusaajate kohta 
enne ja pärast piiriülest jagunemist.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160j – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 3 
nimetatud nõudeid saab täielikult täita 
internetis, ilma et oleks vaja isiklikult 
kohale ilmuda asjaomase liikmesriigi 
pädevasse asutusse.

Liikmesriigid tagavad, et lõigetes 1 ja 3 
nimetatud nõudeid saab täielikult täita 
internetis, ilma et oleks vaja isiklikult 
kohale ilmuda asjaomase liikmesriigi 
pädevasse asutusse või muu isiku juurde 
või asutusse, kellele on usaldatud taotluse 
töötlemine.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla ettepanekuga võtta vastu direktiiv 
(COM(2018) 239 final) seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega 
äriühinguõiguses.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160j – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud pettusekahtluse korral võivad 
liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut pädevasse asutusse.

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid siiski nõuda füüsilist 
kohalolekut mis tahes pädevas asutuses 
või mis tahes muu isiku või organi juures, 
kes tegeleb teabe avaldamisega internetis 
või aitab seda teha.

Selgitus

Mõistel „pettusekahtlus“ on eri liikmesriikides erinev tähendus. On kaheldav, kas kavandatav 
artikkel hõlmab kõiki selliseid olukordi.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160j – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad lõigetes 1 ja 3 
osutatud dokumentide ja teabe internetis 
avaldamise üksikasjalikud eeskirjad. 
Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse 
vastavalt.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160j – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad, et 
konfidentsiaalset teavet, sealhulgas 
ärisaladusi, ei avaldata, välja arvatud 
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töötajate esindajatele, kui see on 
siseriikliku õiguse alusel nõutav.

Muudatusettepanek 188

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160m – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
jaguneva äriühingu juht- või haldusorgan 
esitab artiklis 160e nimetatud piiriülese 
jagunemise lepingu projekti osana 
avalduse, milles on täpselt kirjeldatud 
äriühingu finantsseisundit. Avalduses 
kinnitatakse, et tuginedes äriühingu juht-
või haldusorganile avalduse tegemise 
kuupäeval kättesaadavale teabele ja olles 
teinud mõistlikke päringuid, ei tea nad 
ühtegi põhjust, miks omandav äriühing, ja 
eraldumise korral jagunev äriühing ei 
peaks pärast jagunemise jõustumist suutma 
talle piiriülese jagunemise lepingu 
projektist tulenevaid kohustusi tähtajaks 
täita. Avaldust ei tohi teha varem kui üks 
kuu enne piiriülese jagunemise lepingu 
projekti avaldamist vastavalt artiklile 160j.

1. Jaguneva äriühingu juht- või 
haldusorgan esitab artiklis 160e nimetatud 
piiriülese jagunemise lepingu projekti 
osana avalduse, milles on täpselt 
kirjeldatud äriühingu finantsseisundit. 
Avalduses kinnitatakse, et tuginedes 
äriühingu juht- või haldusorganile avalduse 
tegemise kuupäeval kättesaadavale teabele 
ja olles teinud mõistlikke päringuid, ei tea 
nad ühtegi põhjust, miks omandav 
äriühing, ja eraldumise korral jagunev 
äriühing ei peaks pärast jagunemise 
jõustumist suutma talle piiriülese 
jagunemise lepingu projektist tulenevaid 
kohustusi tähtajaks täita. Avaldust ei tohi 
teha varem kui üks kuu enne piiriülese 
jagunemise lepingu projekti avaldamist 
vastavalt artiklile 160j.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160m – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et 
võlausaldajad, kes ei ole rahul sellega, 
kuidas nende huvid on kaitstud piiriülese 
jagunemise lepingu projektis, nagu see on 
ette nähtud artikli 160e punktis f, võivad 
taotleda asjakohaselt haldus- või 
kohtuorganilt piisavaid tagatisi ühe kuu 

2. Liikmesriigid tagavad, et 
võlausaldajad võivad taotleda asjakohaselt 
haldus- või kohtuorganilt piisavaid 
tagatisi ühe kuu jooksul alates 
artiklis 160j osutatud avalikustamisest, 
kui nad on arvamusel, et nende huvisid 
kahjustatakse, vaatamata nende huvide 



AD\1169158ET.docx 93/106 PE625.345v03-00

ET

jooksul alates artiklis 160j osutatud 
avalikustamisest.

kaitsele vastavalt artiklile 160e.

Selgitus

Mõiste „ei ole rahul“ jätab ruumi võlausaldaja subjektiivsele otsusele. Eelistatav on kasutada 
objektiivselt kontrollitavat mõistet „kahjustamine“.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160m – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui äriühing avaldab koos 
jagunemislepingu projektiga sõltumatu 
eksperdi aruande, milles leitakse, et 
puudub mõistlik tõenäosus, et jagunemine 
võlausaldajate õigusi põhjendamatult 
kahjustaks. Sõltumatu eksperdi peaks 
olema nimetanud või heaks kiitnud pädev
asutus ja ta peab vastama artikli 160i 
lõikes 2 sätestatud nõuetele.

(a) kui äriühing avaldab koos 
jagunemislepingu projektiga sõltumatu 
eksperdi aruande, milles leitakse, et 
puudub mõistlik tõenäosus, et jagunemine 
võlausaldajate õigusi põhjendamatult 
kahjustaks. Sõltumatu eksperdi peaks 
olema nimetanud või heaks kiitnud pädev 
asutus ja ta peab olema piiriüleselt 
ümberkujundatavast äriühingust 
sõltumatu, tal ei tohi olla huvide konflikti 
ja ta võib vastavalt lähteliikmesriigi 
õigusnormidele olla füüsiline või 
juriidiline isik;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160n – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ent piiriülese jagunemise 
tulemusena tekkiva äriühingu registrijärgse 
asukoha liikmesriigis kehtivaid õigusnorme 
töötajate osaluse kohta, kui need on 
olemas, ei kohaldata, kui jaguneva 
äriühingu keskmine töötajate arv kuue kuu 

2. Ent piiriülese jagunemise 
tulemusena tekkiva äriühingu registrijärgse 
asukoha liikmesriigis kehtivaid õigusnorme 
töötajate osaluse kohta, kui need on 
olemas, ei kohaldata, kui jaguneva 
äriühingu keskmine töötajate arv kuue kuu 
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jooksul enne käesoleva direktiivi 
artikli 160e kohase piiriülese jagunemise 
lepingu projekti avaldamist on vastanud 
neljale viiendikule jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriigi õiguses sätestatud 
kohaldatavast künnisest, millest alates 
tekib töötajatele osalusõigus direktiivi 
2001/86/EÜ artikli 2 punkti k tähenduses, 
või kui omandava äriühingu suhtes 
kohaldatav siseriiklik õigus ei näe ette:

jooksul enne käesoleva direktiivi 
artikli 160e kohase piiriülese jagunemise 
lepingu projekti kättesaadavaks tegemise 
kuupäeva on vastanud neljale viiendikule 
jaguneva äriühingu asukohaliikmesriigi 
õiguses sätestatud kohaldatavast künnisest, 
millest alates tekib töötajatele osalusõigus 
direktiivi 2001/86/EÜ artikli 2 punkti k 
tähenduses, või kui omandava äriühingu 
suhtes kohaldatav siseriiklik õigus ei näe 
ette:

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad pädeva 
asutuse, kes kontrollib piiriülese 
jagunemise õiguspärasust menetluse selles 
osas, mida reguleerib jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriigi õigus, ja annab välja 
jagunemiseelse tõendi, mis kinnitab 
vastavust kõigile asjaomastele tingimustele 
ning kõigi menetluste ja vorminõuete 
nõuetekohast täitmist selles liikmesriigis.

1. Liikmesriigid nimetavad kohtu, 
notari või muu pädeva asutuse, kes 
kontrollib piiriülese jagunemise 
õiguspärasust menetluse selles osas, mida 
reguleerib jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriigi õigus, ja annab välja 
jagunemiseelse tõendi, mis kinnitab 
vastavust kõigile asjaomastele tingimustele 
ning kõigi menetluste ja vorminõuete 
nõuetekohast täitmist selles liikmesriigis.

Selgitus

Kooskõla direktiiviga (EL) 2017/1132 piiriüleste ühinemiste kohta, eriti selle artikli 127 
lõikega 1.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(b) artiklites 160g, 160h ja 160i 
osutatud aruanded, kui see on vajalik;

(b) artiklites 160g ja 160i osutatud 
aruanded;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 2 –lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 160i kohaselt esitatud 
lepinguprojekti ja aruandeid ei tule 
pädevale asutusele uuesti esitada.

Artikli 160j kohaselt esitatud 
lepinguprojekti ja aruandeid ei tule 
pädevale asutusele uuesti esitada.

Selgitus

Asjakohasem on viidata artiklile 86h.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud 
taotlust on võimalik täielikult täita ning 
äriühingut puudutavat teavet ja vajalikke 
dokumente on võimalik terviklikult esitada 
internetis, ilma et oleks vaja isiklikult 
kohale ilmuda lõikes 1 osutatud pädevasse
asutusse.

Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud 
taotlust on võimalik täielikult täita ning 
äriühingut puudutavat teavet ja vajalikke 
dokumente on võimalik terviklikult esitada 
internetis, ilma et oleks vaja isiklikult 
kohale ilmuda pädevasse asutusse või muu 
isiku juurde või asutusse, kellele on 
usaldatud taotluse töötlemine.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla ettepanekuga võtta vastu direktiiv 
(COM(2018) 239 final) seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega 
äriühinguõiguses.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud pettusekahtluse korral võivad 
liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut pädevasse asutusse, kus 
tuleb esitada asjaomane teave ja 
asjaomased dokumendid.

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid siiski nõuda füüsilist 
kohalolekut mis tahes pädevas asutuses 
või mis tahes muu isiku või organi juures, 
kes tegeleb teabe avaldamisega internetis 
või aitab seda teha. 

Selgitus

Mõistel „pettusekahtlus“ on eri liikmesriikides erinev tähendus. On kaheldav, kas kavandatav 
artikkel hõlmab kõiki selliseid olukordi.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad lõigetes 1 ja 3 
osutatud dokumentide ja teabe internetis 
avaldamise üksikasjalikud eeskirjad. 
Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse 
vastavalt.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 160n sätestatud töötajate 4. Artiklis 160n sätestatud töötajate 
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osalust käsitlevate normide järgimise osas 
kontrollib jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriik, kas artiklis 160e 
osutatud piiriülese jagunemise lepingu 
projekt sisaldab andmeid menetluste kohta, 
mille kohaselt asjaomane kord kindlaks 
määratakse, ja selle kohta, millised on selle 
korra puhul võimalikud variandid.

osalust käsitlevate normide järgimise osas 
kontrollib jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriik, kas artiklis 160e 
osutatud piiriülese jagunemise lepingu 
projekt ja aruanded sisaldavad andmeid 
menetluste kohta, mille kohaselt asjaomane 
kord kindlaks määratakse, ja selle kohta, 
millised on selle korra puhul võimalikud 
variandid.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 
kohaselt nimetatud pädevad asutused 
võivad konsulteerida teiste asjaomaste 
asutustega, kes on pädevad eri 
valdkondades, mida piiriülene jagunemine 
puudutab.

6. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 
kohaselt nimetatud pädevad asutused 
võivad konsulteerida nii lähteliikmesriigis 
kui ka sihtliikmesriigis asuvate teiste 
asjaomaste asutustega, kes on pädevad eri 
valdkondades, mida piiriülene jagunemine 
puudutab.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et pädev 
asutus viib hindamise lõpule ühe kuu 
jooksul alates teabe saamisest selle kohta, 
et äriühingu osanike koosolek või 
aktsionäride üldkoosolek on äriühingu 
piiriülese jagunemise heaks kiitnud. 
Hindamise tulemusena jõutakse ühele 
järgmistest järeldustest:

7. Liikmesriigid tagavad, et pädev 
asutus viib hindamise lõpule kahe kuu 
jooksul alates teabe saamisest selle kohta, 
et äriühingu osanike koosolek või 
aktsionäride üldkoosolek on äriühingu 
piiriülese jagunemise heaks kiitnud. 
Hindamise tulemusena jõutakse ühele 
järgmistest järeldustest:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160o – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui pädeval asutusel on tõsiseid 
kahtlusi selles osas, et äriühingu piiriülene 
jagunemine kujutab endast artikli 160d 
lõikes 3 osutatud fiktiivset skeemi, võib ta
teha otsuse viia läbi põhjalik hindamine 
vastavalt artiklile 160p ning teavitab 
äriühingut oma otsusest viia läbi hindamine 
ja hindamise tulemusest.

(c) kui pädeval asutusel on tõsiseid 
kahtlusi selles osas, et äriühingu piiriülene 
jagunemine kujutab endast fiktiivset 
skeemi, teeb ta otsuse viia läbi põhjalik 
hindamine vastavalt artiklile 160p ning 
teavitab äriühingut oma otsusest viia läbi 
hindamine ja hindamise tulemusest.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160p – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et selleks, et teha 
kindlaks, kas piiriülene jagunemine kujutab 
endast fiktiivset skeemi käesoleva 
direktiivi artikli 160d lõike 3 tähenduses, 
hindab jaguneva äriühingu asukoha pädev 
asutus põhjalikult kõiki asjassepuutuvaid 
fakte ja asjaolusid ning võtab arvesse 
vähemalt järgmist: üksuse tunnused 
asjaomastes liikmesriikides, sealhulgas
eesmärk, sektor, investeering, netokäive 
ning kasum või kahjum, töötajate arv, 
bilansi koosseis, maksuresidentsus, vara ja 
selle asukoht, töötajate ja konkreetsete 
töötajate rühmade harilik töötamise koht, 
koht, kus tuleb tasuda sotsiaalmaksed, ning 
jaguneva äriühingu äririskid selle ühingu 
asukohaliikmesriigis ja omandavate 
äriühingute asulohaliikmesriikides.

Liikmesriigid tagavad, et selleks, et teha 
kindlaks, kas piiriülene jagunemine kujutab 
endast fiktiivset skeemi käesoleva 
direktiivi tähenduses, hindab jaguneva 
äriühingu asukoha pädev asutus põhjalikult 
kõiki asjassepuutuvaid fakte ja asjaolusid 
ning võtab arvesse vähemalt järgmist: 
üksuse tunnused asjaomastes 
liikmesriikides, sealhulgas sektor, 
investeering, netokäive ning kasum või 
kahjum, töötajate arv, bilansi koosseis, 
maksuresidentsus, vara ja selle asukoht, 
töötajate ja konkreetsete töötajate rühmade 
harilik töötamise koht, koht, kus tuleb 
tasuda sotsiaalmaksed, ning jaguneva 
äriühingu äririskid selle ühingu 
asukohaliikmesriigis ja omandavate 
äriühingute asulohaliikmesriikides.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160p – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud pädev asutus 
otsustab teha põhjaliku hindamise, saab ta 
ära kuulata äriühingu ja kõik isikud, kes on 
esitanud artikli 160j lõike 1 kohaselt 
märkusi kooskõlas siseriiklike 
õigusnormidega. Lõikes 1 osutatud pädev 
asutus võib ära kuulata ka muid 
kolmandaid isikuid vastavalt siseriiklikele 
õigusnormidele. Pädev asutus teeb 
jagunemiseelse tõendi kohta lõpliku otsuse 
kahe kuu jooksul põhjaliku hindamise 
algusest.

Liikmesriigid tagavad, et kui käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud pädev asutus 
otsustab teha põhjaliku hindamise, saab ta 
ära kuulata äriühingu ja kõik isikud, kes on 
esitanud artikli 160j lõike 1 kohaselt 
märkusi kooskõlas siseriiklike 
õigusnormidega. Lõikes 1 osutatud pädev 
asutus võib ära kuulata ka muid 
kolmandaid isikuid vastavalt siseriiklikele 
õigusnormidele. Pädev asutus teeb 
jagunemiseelse tõendi kohta lõpliku otsuse 
kolme kuu jooksul põhjaliku hindamise 
algusest.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160q –lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
pädeva asutuse näol ei ole tegemist 
kohtuga, kohaldatakse pädeva asutuse 
otsusele jagunemiseelne tõend välja anda 
või selle välja andmisest keelduda 
kohtulikku kontrolli siseriiklike 
õigusnormide alusel. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et jagunemiseelne tõend ei 
hakka kehtima enne, kui on möödunud 
teatav ajavahemik, mis võimaldab teistel 
osalistel esitada pädevale kohtule kaebus ja 
kui see on asjakohane, saavutada ajutiste 
meetmete kohaldamine.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädeva 
asutuse otsusele jagunemiseelne tõend 
välja anda või selle välja andmisest 
keelduda kohaldatakse kohtulikku 
kontrolli siseriiklike õigusnormide alusel. 
Lisaks tagavad liikmesriigid, et 
jagunemiseelne tõend ei hakka kehtima 
enne, kui on möödunud teatav ajavahemik, 
mis võimaldab teistel osalistel esitada 
pädevale kohtule kaebus.

Selgitus

Ei ole selge, miks ei tuleks kohtuliku kontrolli võimalust kohaldada ka sel juhul, kui 
jagunemiseelne tõend on välja antud kohtu poolt.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160q – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et otsus 
jagunemiseelne tõend välja anda 
saadetakse artikli 160r lõikes 1 osutatud 
asutustele, ja et otsused jagunemiseelne 
tõend välja anda või selle välja andmisest 
keelduda on kättesaadavad registrite 
omavahelise ühendamise süsteemis, mis 
luuakse artikli 22 alusel.

2. Liikmesriik tagab, et otsus 
jagunemiseelne tõend välja anda 
saadetakse artikli 160r lõikes 1 osutatud 
asutustele ning kõigile isikutele, kes on 
esitanud artikli 160j lõike 1 punkti c 
kohaselt märkusi kooskõlas siseriiklike 
õigusnormidega, ja et otsused 
jagunemiseelne tõend välja anda või selle 
välja andmisest keelduda on kättesaadavad 
registrite omavahelise ühendamise 
süsteemis, mis luuakse artikli 22 alusel.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160r – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nimetavad asutuse, kes on 
pädev kontrollima piiriülese jagunemise 
õiguspärasust menetluse selles osas, mida 
reguleerib omandavate äriühingute 
asukohaliikmesriigi õigus, ja kes kiidab 
piiriülese jagunemise heaks, kui see vastab 
kõigile asjaomastele tingimustele ning kui 
kõik menetlused ja vorminõuded on selles 
liikmesriigis nõuetekohaselt täidetud.

Liikmesriigid nimetavad kohtu, notari või 
muu asutuse, kes on pädev kontrollima 
piiriülese jagunemise õiguspärasust 
menetluse selles osas, mida reguleerib 
omandavate äriühingute 
asukohaliikmesriigi õigus, ja kes kiidab 
piiriülese jagunemise heaks, kui see vastab 
kõigile asjaomastele tingimustele ning kui 
kõik menetlused ja vorminõuded on selles 
liikmesriigis nõuetekohaselt täidetud.

Selgitus

Kooskõla direktiiviga (EL) 2017/1132 piiriüleste ühinemiste kohta, eriti selle artikli 127 
lõikega 1.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160r – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik tagab, et omandava 
äriühingu lõikes 1 osutatud taotlust on 
võimalik täielikult täita ja et sellega seotud 
mistahes teavet või dokumente on võimalik 
terviklikult esitada internetis, ilma et oleks 
vaja isiklikult kohale ilmuda lõikes 1 
osutatud pädevasse asutusse.

Iga liikmesriik tagab, et omandava 
äriühingu lõikes 1 osutatud taotlust on 
võimalik täielikult täita ja et sellega seotud 
mistahes teavet või dokumente on võimalik 
terviklikult esitada internetis, ilma et oleks 
vaja isiklikult kohale ilmuda pädevasse 
asutusse või muu isiku juurde või
asutusse, kellele on usaldatud taotluse 
töötlemine.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla ettepanekuga võtta vastu direktiiv 
(COM(2018) 239 final) seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega 
äriühinguõiguses.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160r – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhjendatud pettusekahtluse korral võivad 
liikmesriigid aga nõuda füüsilist 
kohaletulekut liikmesriigi pädevasse 
asutusse, kus tuleb esitada asjaomane 
teave või asjaomased dokumendid. 

Ülekaaluka avaliku huviga seotud 
põhjendatud erandjuhtudel võivad 
liikmesriigid siiski nõuda füüsilist 
kohalolekut mis tahes pädevas asutuses 
või mis tahes muu isiku või organi juures, 
kes tegeleb teabe avaldamisega internetis 
või aitab seda teha, kus tuleb esitada 
asjaomane teave või asjaomased 
dokumendid. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160r – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad lõigetes 1 ja 3 
osutatud dokumentide ja teabe internetis 
avaldamise üksikasjalikud eeskirjad. 
Artikli 13f lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse 
vastavalt.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160s – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teave tegelike tulusaajate kohta 
enne ja pärast piiriülest jagunemist 
vastavalt direktiivile 2015/849.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160u a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 160u a

Jaguneva äriühingu haldus- või 
juhtorganite liikmete tsiviilvastutus

Liikmesriikide õigusaktides tuleb 
sätestada vähemalt sellised eeskirjad, mis 
reguleerivad piiriüleselt jaguneva 
äriühingu haldus- või juhtorganite 
liikmete tsiviilvastutust selle äriühingu 
aktsionäride ja võlausaldajate ees, kui 
organite liikmed käituvad jagunemise 
ettevalmistamisel ja elluviimisel vääralt, 
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muu hulgas esitavad valeväite artikli 160g 
lõikes 2 a osutatud tegevuskoha kohta.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160v – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad normid, mis 
reguleerivad vähemalt artiklis 160i ja 
artikli 160m lõike 2 punktis a osutatud 
aruande koostamise eest vastutavate 
sõltumatute ekspertide tsiviilvastutust, 
sealhulgas nende poolt tööülesannete 
täitmisel toime pandud rikkumiste eest.

Liikmesriigid kehtestavad normid, mis 
reguleerivad vähemalt artikli 160m lõike 3
punktis a osutatud aruande koostamise eest 
vastutavate sõltumatute ekspertide 
tsiviilvastutust võlausaldajate ees nende 
poolt tööülesannete täitmisel toime pandud 
rikkumiste eest.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160v – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui aga kahe aasta jooksul pärast 
piiriülese jagunemise jõustumise 
kuupäeva on pädevad asutused saanud 
selle piiriülese jagunemise kohta uut 
teavet, mis viitab põhjendatud 
pettusekahtlusele, hindavad pädevad 
asutused juhtumi asjaolusid uuesti ning 
võivad kunstlike skeemide puhul 
kehtestada tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon hindab käesolevat 
direktiivi hiljemalt viis aastat pärast 
[Väljaannete talitus – palun lisada 
käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtpäev] ja 
esitab aruande järelduste kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning lisab 
vajaduse korral aruandele seadusandliku 
ettepaneku. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile aruande koostamiseks vajaliku 
teabe, eelkõige teabe piiriüleste 
ümberkujundamiste, ühinemiste ja 
jagunemiste arvu ning nende kestuse ja 
nendega seotud kulude kohta.

1. Komisjon hindab käesolevat 
direktiivi hiljemalt viis aastat pärast 
[Väljaannete talitus – palun lisada 
käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtpäev] ja 
esitab aruande järelduste kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning lisab 
vajaduse korral aruandele seadusandliku 
ettepaneku. Hindamisel tuleks erilist 
tähelepanu pöörata käesoleva direktiivi 
mõjule piiriülese ümberkujundamise, 
ühinemise või jagunemise kunstlike 
skeemide tuvastamisele ja ärahoidmisele. 
Euroopa Komisjon konsulteerib Euroopa 
tööturu osapooltega. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile aruande koostamiseks 
vajaliku teabe, eelkõige teabe piiriüleste 
ümberkujundamiste, ühinemiste ja 
jagunemiste arvu ning nende kestuse ja 
nendega seotud kulude kohta.
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