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LÜHISELGITUS

Äriühinguõiguse pakett, mis sisaldab kavandatavat direktiivi äriühingute piiriülese 
ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemise kohta, on tervitatav samm selgete eeskirjade 
kehtestamiseks siseturu piires liikuda soovivate äriühingute jaoks. 

Praegu on eri liikmesriikides kehtivad õigusaktid erinevad, mis põhjustab õiguslikku 
ebakindlust ja takistab äriühingute piiriülest tegevust. Selle vastu võitlemiseks on oluline 
saavutada teatav ühtlustatuse tase liikmesriikide õigusaktides, eriti piiriüleste ühinemiste 
puhul. 

Arvamuse koostaja leiab, et need eeskirjad peaksid olema lihtsad, ühtsed, selged ja kergesti 
jõustatavad, et soodustada liikuvust, kaitstes samas äriühingute sidusrühmade, sealhulgas 
töötajate õigusi. Eeskirjad, mis on segased või mille täitmine on raskesti tagatav, võivad 
panna liikmesriike eeskirju erinevalt tõlgendama ning vähendada nende täitmise tagamise 
tulemuslikkust, mis omakorda võib siseturgu killustada. Ebaselgete eeskirjade täitmist on 
raske tulemuslikult tagada ning need ei aita töötajaid paremini kaitsta.

Vajalik on äriühingute sidusrühmade, sealhulgas töötajate kaitse, kaasa arvatud meetmed 
varifirmade asutamise vastu võitlemiseks kogu siseturul. Sellised kaitsemeetmed peavad siiski 
olema mõistlikud ja proportsionaalsed ega tohi takistada ausatel ettevõtjatel oma äritegevust 
piiriüleselt laiendada.

Piiriülese ümberkujundamise menetlus on äärmiselt keeruline ja aeganõudev nii asjaga seotud 
äriühingute kui ka asjaomaste ametiasutuste jaoks. Lisaks sellele on probleeme ka tundliku 
äriteabega, prognoosimatusega ja õiguskindluse põhimõtetega, mida tuleb arvesse võtta. 

Arvamuse koostaja peab tervitatavaks ja toetab ettepanekus sisalduvaid konkreetseid 
meetmeid, mis tagavad, et ümberkujundamiste puhul võivad liikmesriigid nõuda või viia läbi 
äriühingu põhjaliku hindamise juhul, kui esineb tõsiseid kahtlusi, et äriühing püüab 
konkreetset õigust tahtlikult vältida või rikkuda (varifirmad). Seoses sellega väldivad 
arvamuse koostaja ettepanekud olukorda, kus äriühingud peavad tõendama, et nad ei püüa 
kehtivatest õigusaktidest mööda hiilida ega neid kuritarvitada. Selle asemel sisaldab ettepanek 
nõuet, et lähteliikmesriigi pädev asutus ei anna piiriüleseks ümberkujundamiseks luba, kui ta 
teeb kindlaks, et kõnealune äriühing püüab õigusaktidest teadlikult mööda hiilida või neid 
kuritarvitada. 

Arvamuse koostaja teeb ka ettepaneku, et komisjon arendaks liikmesriikidele välja ühised 
suunised, mis aitaksid pädevatel asutustel kindlaks määrata olukorrad, mille puhul võib nõuda 
ettevõtte tegevuse põhjalikumat analüüsi. 

Mis puudutab juhtimisaruandeid ja aruandeid piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja 
jagunemise korral, soovitab ettekandja lihtsamaid töötajate kaasamist käsitlevaid eeskirju ning 
rõhutab, et kavandatud direktiiv ei tohiks tekitada ettevõtete jaoks täiendavat halduskoormust. 
Seoses sellega on arvamuse koostaja esitanud käesoleva ettepaneku kooskõlas olemasolevate 
ja hästi toimivate teavet ja konsulteerimist käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige 
direktiiviga 2002/14 töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise üldise raamistiku kohta, 
direktiiviga 2001/23 EÜ ettevõtjate ülemineku kohta ja direktiiviga 2009/38 EÜ Euroopa 
töönõukogude kohta. 
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Seoses töötajate osalemisega on arvamuse koostaja püüdnud viia kõnealuse ettepaneku 
kooskõlla kehtivate ühinemisi käsitlevate õigusaktidega (direktiiv 2017/1132), tagades 
sellega, et ühinemiste ja jagunemiste puhul kohaldatakse samu eeskirju. See on vajalik 
selleks, et vältida äriühingute jaoks uute keerukate eeskirjade kehtestamist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Äriühingutel on otsustav osa 
majanduskasvu soodustamisel, 
töökohtade loomisel ja investeeringute 
toomisel Euroopa Liitu. Nad aitavad luua 
suuremat majanduslikku ja sotsiaalset 
väärtust ühiskonnale tervikuna. Selleks et 
saavutada oma potentsiaal paremini, 
peaks neil olema võimalik kasutada ära 
võimalusi, mida ühtne turg üle riigipiiride 
arenemiseks ja laienemiseks pakkuda 
saab. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 
2005/60/EÜ piiratud vastutusega 
äriühingute piiriülese ühinemise kohta on 
liikmesriikidevahelist piiriülest ühinemist 
väga palju mõjutanud, luues ühinemise 
jaoks ühtse üldraamistiku koos 
lihtsustatud menetlustega, millega 
kaasnevad väiksemad kulud ja lühemad 
tähtajad. Need eelised peaksid kanduma 
üle ka äriühingute piiriülese 
ümberkujundamise ja jagunemise 
valdkonda.
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Muudatusettepanek 2

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 
kohtupraktikas42 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 
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.

(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.

__________________ __________________

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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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 
liikmesriikide õigusnormides sätestatud 
riigisisese ümberkujundamise menetlus, 
kuid mitte samaväärne piiriülese 
ümberkujundamise menetlus.

(4) Kohtupraktika selline areng on 
avanud äriühingutele ühtsel turul uued 
võimalused eesmärgiga soodustada 
majanduskasvu, tõhusat konkurentsi ja 
tootlikkust. Samal ajal toimus see areng 
käsikäes varifirmade ja kuritarvitava 
käitumise levikuga, fiktiivsete skeemide 
loomise ning maksu- või 
sotsiaalkindlustuskohustustest 
kõrvalehoidumisega ning samuti töötajate 
õiguste osas allahindluse tegemisega, sest 
puudusid võrdsed tingimused ühtsete 
sotsiaalsete ja maksueeskirjade näol.
Äriühingute jaoks sisepiirideta ühtse turu 
eesmärk peab olema kooskõlas Euroopa 
integratsiooni teiste eesmärkidega, nagu 
sotsiaalkaitse kõigile, töötajate õiguste 
kaitse, võlausaldajate kaitse ning 
aktsionäride kaitse, samuti võitlus näiteks 
rahapesu või maksudest kõrvalehoidumise 
kaudu liidu finantshuvide kahjustamise 
vastu. Kuna konkreetselt piiriülest 
ümberkujundamist käsitlevaid õigusnorme 
ei ole ühtlustatud, on liikmesriigid 
töötanud välja palju erinevaid 
õigusnorme ja haldustavasid. 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 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seepärast on asjakohane sätestada 
piiriülese ümberkujundamise menetlus- ja 

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

materiaalõiguse normid, mis aitavad 
kõrvaldada asutamisvabaduse piirangud 
ning tagavad ühtlasi piisava ja 
proportsionaalse kaitse sellistele 
sidusrühmadele nagu võlausaldajad, 
vähemusaktsionärid või -osanikud, ja 
eelkõige töötajad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Konsulteerimise mõiste 
määratlemisel tuleb silmas pidada 
eesmärki võimaldada arvamuse 
avaldamist, mida saaks 
otsustamisprotsessis arvesse võtta, 
mistõttu peab konsulteerimine toimuma 
asjakohasel ajal ja viisil ning olema 
asjakohase sisuga.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b) Direktiivis sätestatakse kõigis 
liikmesriikides kohaldatavad 
miinimumnõuded ning sellega antakse 
liikmesriikidele võimalus pakkuda 
töötajatele paremat kaitset ning 
julgustatakse neid seda tegema.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õigust muuta liikmesriigis asutatud (7) Õigust ühineda, jagada või muuta 
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olemasolev äriühing äriühinguks, mille 
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.

liikmesriigis asutatud olemasolev äriühing 
äriühinguks, mille suhtes kohaldatakse 
teise liikmesriigi õigust, ei tohiks kunagi
kuritarvitada, näiteks tööstandarditest, 
sotsiaalkindlustusmaksetest, 
maksukohustustest, võlausaldajate, või 
vähemusaktsionäride või -osanike õigustest 
või töötajate osalemise eeskirjadest 
kõrvalehoidmiseks, mida teevad näiteks 
varifirmad. Et võimalike kuritarvitustega 
võidelda, mida näeb ette liidu õiguse 
üldpõhimõte, on liikmesriigid kohustatud 
tagama, et äriühingud ei kasuta piiriülest 
ümberkujundamist, ühinemist või 
jagunemist fiktiivsete skeemide loomiseks, 
mille eesmärk on saada osaline või täielik
maksueelis sotsiaalkindlustussoodustus 
või kahjustada töötajate, võlausaldajate ja 
aktsionäride või osanike seadusest või 
lepingust tulenevaid õigusi. 
Kuritarvitustevastane võitlus 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 ning milles kirjeldatakse 
samal ajal liikmesriikidele jäetud 
kaalutlusõigust ainult juhul, kui see on 
vältimatult vajalik.

Muudatusettepanek 8

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 

(10) Selleks et piiriülese 
ümberkujundamise menetluses saaks 
arvesse võtta kõikide sidusrühmade 
õigustatud huve, peaks äriühing 
avalikustama piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti, mis sisaldab teavet 
kavandatud piiriülese ümberkujundamise 
kohta, sealhulgas uue äriühingu 
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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.

kavandatud vormi, asutamisdokumenti ja 
ümberkujundamise kavandatud ajakava. 
Piiriüleselt ümberkujundatava äriühingu 
aktsionäre või osanikke, võlausaldajaid ja 
töötajaid tuleks teavitada ja neile tuleks 
nimetatud teave õigeaegselt anda, et nad 
saaksid kavandatud ümberkujundamise 
kohta märkusi esitada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Töötajate teavitamiseks peaks 
piiriüleselt ümberkujundatav äriühing 
koostama aruande, milles selgitatakse
kavandatud piiriülese ümberkujundamise 
mõju töötajatele. Aruandes tuleks eelkõige 
selgitada kavandatud piiriülese 
ümberkujundamise mõju töötajate 
töökohtade säilitamisele ja seda, kas 
töösuhetes ja äriühingute tegevuskohtades 
toimub olulisi muutusi ning kuidas need 
tegurid mõjutavad äriühingu 
tütarettevõtjaid. Seda nõuet ei tuleks siiski 
kohaldada, kui äriühingu ainsad töötajad 
on tema haldusorganis. Aruande esitamine 
ei tohiks mõjutada kehtivaid teavitus- ja 
konsultatsioonimenetlusi, mis on pärast 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/14/EÜ või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/38/EÜ43

rakendamist liikmesriigi tasandil 
kasutusele võetud.

(12) Töötajate teavitamiseks tuleks 
nimetatud aruandes samuti selgitada
kavandatud piiriülese ümberkujundamise 
mõju töötajatele ja/või nende esindajatele.
Äriühingud võivad otsustada ühendada 
nimetatud aruande dubleerimise 
vältimiseks aktsionäridele või osanikele 
suunatud aruandega. Aruandes tuleks 
eelkõige selgitada kavandatud piiriülese 
ümberkujundamise mõju töötajate 
töökohtade säilitamisele ja seda, kas 
töösuhetes, kollektiivlepingute 
kohaldamises ja äriühingute keskjuhatuse
tegevuskohtades toimub olulisi muutusi 
ning kuidas need tegurid mõjutavad 
äriühingu tütarettevõtjaid. Konkreetse 
teabe nõuet ei tuleks siiski kohaldada, kui 
äriühingu ainsad töötajad on tema 
haldusorganis, ning see tuleks esitada 
aegsasti. Aruande esitamine ei tohiks 
tekitada tarbetuid haldusnõudeid või 
dubleerida olemasolevaid nõudeid ega 
mõjutada kehtivaid teavitus- ja 
konsultatsioonimenetlusi, mis on pärast 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/14/EÜ43 või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/38/EÜ44

rakendamist liikmesriigi tasandil 
kasutusele võetud.

__________________ __________________
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43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2002. aasta direktiiv 
2002/14/EÜ, millega kehtestatakse 
töötajate teavitamise ja nõustamise 
üldraamistik Euroopa Ühenduses 
(EÜT L 80, 23.3.2002, lk 29).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2002. aasta direktiiv 
2002/14/EÜ, millega kehtestatakse 
töötajate teavitamise ja nõustamise 
üldraamistik Euroopa Ühenduses 
(EÜT L 80, 23.3.2002, lk 29).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 
2009. aasta direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
korra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või 
kontsernides (uuesti sõnastatud) 
(ELT L 122, 16.5.2009, lk 28).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 
2009. aasta direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
korra sisseseadmise kohta 
liikmesriigiülestes ettevõtetes või 
kontsernides (uuesti sõnastatud) 
(ELT L 122, 16.5.2009, lk 28).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a) Asutamisvabadus ja siseturu areng 
ei ole liidu eraldiseisvad põhimõtted või 
eesmärgid. Neid tuleks alati ja eelkõige 
käesoleva direktiivi kontekstis 
tasakaalustada Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 3 ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 9 sätestatud ELi 
põhimõtete ja eesmärkidega, milles 
käsitletakse sotsiaalset progressi, kõrge 
tööhõive taseme edendamist ja piisava 
sotsiaalkaitse tagamist. Seega on selge, et 
siseturu areng peaks toetama sotsiaalset 
ühtekuuluvust ja ülespoole suunatud 
sotsiaalset lähenemist ning et see ei tohiks 
suurendada sotsiaalsüsteemide 
omavahelist konkurentsi, mis survestaks 
süsteeme oma standardeid leebemaks 
muutma.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 b) Liidu poliitika peaks toetama ka 
sotsiaaldialoogi tugevdamist ja 
edendamist kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 151. Seega on 
direktiivi eesmärk tagada ka töötajate 
õigus olla teavitatud, konsulteeritud ja 
osaleda, ning tagada, et äriühingute 
piiriülene liikuvus ei põhjusta kunagi 
nende õiguste nõrgenemist. Töötajate 
teavitamise, nendega konsulteerimise ja 
nende osaluse tagamine on oluline, et 
kõik sellised meetmed oleksid edukad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 c) Lisaks ei tohiks asutamisvabadus 
õõnestada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 310 sätestatud 
põhimõtteid, milles käsitletakse pettuste ja 
muu liidu finantshuve kahjustava 
ebaseadusliku tegevuse vastast võitlust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 d) Äriühingute ja töötajate jaoks 
tuleb tagada järjepidevus, et vältida liidu 
kehtivate õigusaktide dubleerimist. 
Direktiivis 2002/14/EÜ, direktiivis 
2001/23/EÜ1a ja direktiivis 2009/38/EÜ on 
juba sätestatud töötajate teavitamise ja 
nendega konsulteerimise nõuded, mida 
kohaldatakse piiriülese 
ümberkujundamise, ühinemise ja 
jagunemise korral. On oluline, et käesolev 
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direktiiv täiendaks neid olemasolevaid 
direktiive, et vältida tarbetut 
halduskoormust ja mitte nõrgestada 
praegu juba kehtivaid sätteid töötajate 
teavitamise, nendega konsulteerimise ja 
nende osaluse kohta.

__________________

1a 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 14

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 

(13) Selleks et hinnata 
ümberkujundamise otsuse projektis ja 
aktsionäridele või osanikele ning
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. Sõltumatute ekspertide 
nimetamine peaks nende sõltumatuse 
tagamiseks põhinema objektiivsetel 
kriteeriumidel. 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 
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koostamiseks kooskõlas liidu ja 
liikmesriikide õigusega. Konfidentsiaalse 
teabe, sealhulgas äriühingu ärisaladuste 
kaitsmiseks ei tohi seda teavet siiski 
esitada eksperdi lõpparuandes, mis tehakse 
avalikult kättesaadavaks.

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 tehakse 
avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 15

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/EÜ45 määratletud 
mikro- ja väikeettevõtjad vabastada 
sõltumatu eksperdi aruande koostamise 
kohustusest. Need äriühingud võivad 
kasutada sõltumatu eksperdi aruannet 
siiski selleks, et vältida kohtuvaidlusi 
võlausaldajatega.

välja jäetud

__________________

45 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 16

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 

(15) Äriühingu osanike koosolek või 
aktsionäride üldkoosolek peaks 
ümberkujundamise otsuse projekti ja
aruannete alusel otsustama, kas kiita see 
otsuseprojekt heaks või mitte. Selleks et 
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kollektiivne, on oluline, et nõutav 
häälteenamus oleks piisavalt suur. Peale 
selle peaks liikmetel olema õigus 
hääletada töötajate osalemise korralduse 
üle, kui neile on osanike koosolekul või 
aktsionäride üldkoosolekul selline õigus 
jäetud.

ümberkujundamise otsus oleks 
kollektiivne, on oluline, et nõutav 
häälteenamus oleks piisavalt suur.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a) Tuleks austada ja tunnistada 
liikmesriikides esinevat eeskirjade ja 
tavade suurt mitmekesisust seoses viisiga, 
kuidas töötajate esindajad on 
äriühingutes kaasatud otsusetegemisse.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 b) Siiski tuleks kõikides piiriülese 
ümberkujundamise või ühinemise 
tulemusena tekkivates äriühingutes 
tagada riigi ja riikidevahelise tasandi 
teavitus- ja nõuandemenetlused.

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 

(20) Selleks et vältida töötajate 
osalusõigustest kõrvalehoidmist piiriülese 
ümberkujundamise abil, ei tohiks 
ümberkujundataval äriühingul, mis on 
kantud selle liikmesriigi registrisse, kus on 
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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.

ette nähtud töötajate osalusõigused, olla 
võimalik end piiriüleselt ümber kujundada, 
ilma et ta kõigepealt alustaks läbirääkimisi 
oma töötajatega või nende esindajatega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Piiriülese ühinemise eeskirjade 
rakendamise hindamine liikmesriikides on 
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.

(26) Piiriülese ühinemise eeskirjade 
rakendamise hindamine liikmesriikides on 
näidanud, et piiriüleste ühinemiste arv on 
liidus oluliselt kasvanud. Ometi näitas 
hindamine ka teatavaid puudusi, mis on 
eelkõige seotud töötajate, võlausaldajate ja 
aktsionäride kaitsega ning sellega, et 
lihtsustatud menetluse puudumine pärsib 
piiriülese ühinemise eeskirjade täielikku 
tõhusust ja tulemuslikkust. Kuigi 
kättesaadavate andmete põhjal ei olnud 
võimalik selgelt kindlaks teha, et töötajate 
osalemise menetlus on ebaefektiivne, 
ilmnes hindamise käigus, et äriühingud 
pidasid seda liiga keerukaks ja leidsid, et 
see põhjustab ühinemisel tarbetuid 
kulusid ja viivitusi.

Muudatusettepanek 21

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 

(28) Olemasoleva piiriülese ühinemise 
menetluse täiustamiseks tuleb neid 
ühinemise eeskirju vajaduse korral 
lihtsustada, tagades samal ajal, et 
aktsionärid, osanikud, võlausaldajad ja 
eelkõige töötajad on piisavalt kaitstud. 
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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.

Seepärast tuleks kehtivaid piiriülese 
ühinemise eeskirju muuta, et kohustada 
ühinevate äriühingute juht- või 
haldusorganeid koostama üksikasjalikku 
aruannet, milles selgitatakse nii osanikele
või aktsionäridele, eelkõige 
vähemusosanikele või -aktsionäridele, kui 
ka töötajatele piiriülese ühinemise 
õiguslikke ja majanduslikke aspekte, 
austades seejuures täielikult 
sotsiaalpartnerite sõltumatust. Äriühingu 
juht- või haldusorgani kohustusest anda
osanikele või aktsionäridele teatavat 
konkreetset teavet võib siiski loobuda, kui 
neid liikmeid on kavandatud ühinemise 
õiguslikest ja majanduslikest aspektidest 
juba teavitatud. Töötajatega seotud teatava 
konkreetse teabe andmisest võib aga 
loobuda ainult siis, kui ühinevatel 
äriühingutel ja nende tütarettevõtjatel ei ole 
ühtegi töötajat peale nende, kes kuuluvad 
juht- või haldusorgani koosseisu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

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, direktiivi 
2002/14/EÜ48 või direktiivi 2009/38/EÜ 
rakendamist liikmesriigi tasandil 
kasutusele võetud.

(29) Ühineva äriühingu või ühinevate 
äriühingute töötajate kaitse tõhustamiseks 
võivad töötajad või nende esindajad esitada 
enne ühinemist oma arvamuse, mis 
lisatakse aruandesse, milles käsitletakse
piiriülese ühinemise mõju töötajatele. 
Aruande esitamine ei tohiks mõjutada 
kehtivaid teavitus- ja 
konsultatsioonimenetlusi, mis on pärast 
nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ, direktiivi 
2002/14/EÜ48 või direktiivi 2009/38/EÜ 
rakendamist liikmesriigi tasandil 
kasutusele võetud.

__________________ __________________

48 Nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 
2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või 
nende osade üleminekul töötajate õigusi 

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

kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, 
lk 16).

Muudatusettepanek 23

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 
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).

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

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

(40) Äriühingute piiriülese jagunemise 
õigust võidakse teatavates olukordades 
kuritarvitada, näiteks tööstandarditest, 
sotsiaalkindlustusmaksetest, 
maksukohustustest, võlausaldajate ja 
aktsionäride või -osanike 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 
õigusnormide kuritarvitamiseks ega 
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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.

pettuste toimepanemiseks. 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.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(41) Võttes arvesse piiriülese 
jagunemise keerukust ja sellega seotud 
huvide paljusust, on õiguskindluse 
tagamiseks asjakohane ette näha eel- ja 
järelkontroll. Selleks tuleks kehtestada 
struktureeritud ja mitmetasandiline 
menetlus, millega nii jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriigi pädevad asutused kui 
ka omandavate äriühingute 
asukohaliikmesriigi pädevad asutused 
tagavad, et otsus piiriülese jagunemise 
heakskiitmise kohta tehakse õiglaselt, 
objektiivselt ja mittediskrimineerivalt, 
tuginedes kõikidele asjakohastele 
asjaoludele ning võttes arvesse kõiki 
õigustatud avalikke huve, eelkõige 
töötajate, aktsionäride ja võlausaldajate 
kaitset.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Liikmete teavitamiseks peaks 
jagunev äriühing koostama aruande. 
Aruandes tuleks selgitada ja põhjendada 
kavandatud piiriülese jagunemise 
õiguslikke ja majanduslikke aspekte, 
selgitades eelkõige piiriülese jagunemise 
mõju liikmetele seoses äriühingu tulevase 
äritegevuse ja juhtorganite strateegilise 
plaaniga. Samuti tuleks vajaduse korral 
selgitada aktsiate asendussuhet, aktsiate
jaotamise kriteeriume ja võimalikke 
õiguskaitsevahendeid, mis on liikmetele
kättesaadavad, kui nad ei nõustu piiriülese 
jagunemise otsusega.

(43) Osanike või aktsionäride ja 
töötajate teavitamiseks peaks jagunev 
äriühing koostama aruande, austades 
seejuures täielikult sotsiaalpartnerite 
sõltumatust. Pidades silmas osanike või 
aktsionäride ja eelkõige vähemusosanike 
või -aktsionäride huve, tuleks aruandes
selgitada ja põhjendada kavandatud 
piiriülese jagunemise õiguslikke ja 
majanduslikke aspekte, selgitades eelkõige 
piiriülese jagunemise mõju osanikele või 
aktsionäridele seoses äriühingu tulevase 
äritegevuse ja juhtorganite strateegilise 
plaaniga. Samuti tuleks vajaduse korral 
selgitada aktsiate või osade asendussuhet, 
nende jaotamise kriteeriume ja võimalikke 
õiguskaitsevahendeid, mis on osanikele või 
aktsionäridele kättesaadavad, kui nad ei 
nõustu piiriülese jagunemise otsusega.

Muudatusettepanek 27

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 
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.

(44) Aruandes tuleks samuti selgitada
kavandatud piiriülese jagunemise mõju 
töötajatele. Aruandes tuleks eelkõige 
selgitada kavandatud piiriülese jagunemise 
mõju töötajate töökohtade säilitamisele ja 
seda, kas töötingimustes (sh 
õigusnormides või kollektiivlepingus 
sätestatud tingimustes) ja äriühingute 
tegevuskohtades toimub olulisi muutusi 
ning kuidas need tegurid mõjutavad 
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, 
samas tuleb vältida aruandlusnõuete 
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dubleerimist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

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 ühe kuu jooksul pärast 
äriühingu poolt taotluse esitamist, välja 
arvatud juhul, kui tal on tõsised kahtlused, 
et kavatsetakse kuritarvitada õigusnorme
või toime panna pettus. 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.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56
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(56) Selleks et vältida töötajate 
osalemisõigustest kõrvalehoidmist 
piiriülese jagunemise abil, ei tohiks 
jaguneval äriühingul, mis on kantud selle 
liikmesriigi registrisse, kus on ette nähtud 
töötajate osalemisõigused, olla võimalik 
piiriüleselt jaguneda, 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.

(56) Selleks et vältida töötajate 
osalusõigustest kõrvalehoidmist piiriülese 
jagunemise abil, ei tohiks jaguneval 
äriühingul, mis on kantud selle liikmesriigi 
registrisse, kus on ette nähtud töötajate 
osalusõigused, olla võimalik piiriüleselt 
jaguneda, ilma et ta kõigepealt alustaks 
läbirääkimisi oma töötajatega või nende 
esindajatega, kui selle äriühingu keskmine 
töötajate arv võrdub VKEde puhul
liikmesriigis kehtestatud töötajate 
osalemise künnisega või teiste ettevõtete 
puhul nelja viiendikuga sellest künnisest. 

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) I jaotise I peatükki lisatakse 
artikkel 1a järgmises sõnastuses:

„Artikkel 1a

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

1) „töötajate esindajad” – siseriikliku 
õiguse ja/või tavaga ettenähtud töötajate 
esindajad;

2) „töötajate kaasamine“ – mis tahes 
mehhanism, sealhulgas teavitamine, 
konsulteerimine ja osalus, mille kaudu 
töötajate esindajad saavad mõjutada 
äriühingus tehtavaid otsuseid;

3) „teavitamine“ – äriühingu pädev 
organ teavitab töötajate esindajat ja/või 
töötajate esindajaid küsimustest, mis 
puudutavad äriühingut ennast või tema 
teises liikmesriigis asuvaid tütarettevõtjaid 
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või üksusi, või küsimustest, mis ületavad 
ühe liikmesriigi otsuseid langetavate 
organite pädevuse, sellisel ajal, viisil ja 
niisuguse sisuga, et töötajate esindajad 
saaksid võimalikke mõjusid põhjalikult 
hinnata ja vajaduse korral ette valmistada 
konsulteerimise äriühingu pädeva 
organiga;

4) „konsulteerimine“ – arutelu 
korraldamine ja arvamuste vahetamine 
töötajate esindusorgani ja/või töötajate 
usaldusisikute ja äriühingu pädeva organi 
vahel sellisel ajal, viisil ja niisuguse 
sisuga, et töötajate usaldusisikud saaksid 
esitatud teabe põhjal avaldada arvamust 
pädeva organi kavandatavate meetmete 
kohta, mida võib äriühingusiseses 
otsustamisprotsessis arvesse võtta;

5) „osalus“ – töötajate esindusorgani 
ja/või töötajate usaldusisikute mõju 
äriühingu tegevusele järgmiste õiguste 
kasutamise kaudu: õigus valida või 
nimetada ametisse äriühingu juht- või 
järelevalveorgani liikmeid või õigus 
soovitada mitmeid või kõiki äriühingu 
juht- või järelevalveorgani liikmeid ja/või 
olla nende nimetamise vastu;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sihtliikmesriik võib nõuda, et 
äriühing, kes viib oma registrijärgse 
asukoha üle sihtliikmesriigi 
territooriumile, viiks samal ajal üle ka 
juhatuse asukoha, kui selline nõue on 
liikmesriigi õiguses sätestatud liikmesriigi 
territooriumil asutatud äriühingute kohta.
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Muudatusettepanek 32

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) „teavitamine“ – tööandja poolt 
asjaomase tasandi töötajatele ja/või 
töötajate esindajatele andmete edastamine 
seoses äriühingu ja tema tütarettevõtjate 
või asutustega, mis asuvad teises 
liikmesriigis, et nad saaksid ise teemaga 
tutvuda ja seda uurida. See toimub ajal, 
viisil ja sisuga, mis võimaldab töötajatel ja 
esindajatel põhjalikult hinnata 
võimalikku mõju ja vajaduse korral 
valmistada ette konsultatsioone äriühingu 
pädeva organiga;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b) „töötajate osalus“ – töötajate
ja/või töötajate esindajate mõju äriühingu 
tegevuses, kasutades õigust valida või 
nimetada mõned äriühingu järelevalve-
või haldusorgani liikmed;

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c) „peakontor“ – koht, kus tehakse 
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tegelikult peamised juhtimisalased ja 
ärilised otsused, mis on vajalikud 
äriühingu äritegevuse kui terviku 
juhtimiseks;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 d) „fiktiivne skeem“ – struktuur, mis 
on loodud eelkõige kõrvalehoidmiseks 
äriühingu kohustustest, mis tulenevad 
töötajate, võlausaldajate, või 
vähemusaktsionäride või -osanike 
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 36

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) võetud on distsiplinaar- või 
haldusmeetmeid, määratud 
kriminaalkaristus või tehtud otsus, milles 
käsitletakse äriühingu pädevuste või 
usaldusväärsusega otseselt seotud pettusi.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) äriühingul on maksu- või 
sotsiaalkindlustusmaksete võlg;

Muudatusettepanek38

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 või tal on 
tõsiseid kahtlusi, et tegemist võib olla 
sellise skeemiga.

Piiriüleselt ümberkujundatav äriühing 
peab tõendama objektiivsete 
kontrollitavate tegurite alusel, et ta on 
sihtliikmesriigis tõepoolest tähtajatult 
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.
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Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 86d Artikkel 86d

Piiriülese ümberkujundamise otsuse 
projekt

Piiriülese ümberkujundamise otsuse 
projekt

1. Piiriülest ümberkujundamist 
kavandava äriühingu juht- või haldusorgan
koostab piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti. Piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekt peab 
sisaldama vähemalt järgmist:

1. Piiriülest ümberkujundamist 
kavandava äriühingu juht- või haldusorgan, 
sh töötajate esindajad juhatuse tasandil 
koostavad hiljemalt kaks kuud enne 
artiklis 86i osutatud üldkoosoleku 
kuupäeva piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti. Kui äriühingu suhtes 
kohaldatakse juhatuse tasandil töötajate 
osalusõigusi, kaasatakse asjaomane 
juhatus otsuse projekti otsustamisse 
kooskõlas siseriikliku õiguse ja tavaga. 
Piiriülese ümberkujundamise otsuse 
projekt peab sisaldama vähemalt järgmist:

(a) äriühingu õiguslik vorm, nimi ja 
registrijärgne asukoht lähteliikmesriigis;

a) äriühingu õiguslik vorm, nimi ja 
registrijärgne asukoht lähteliikmesriigis;

(b) piiriülese ümberkujundamise 
tulemusena tekkiva äriühingu kavandatav 
õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne 
asukoht sihtliikmesriigis;

b) piiriülese ümberkujundamise 
tulemusena tekkiva äriühingu kavandatav 
õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne 
asukoht sihtliikmesriigis;

(c) sihtliikmesriigis äriühingu 
asutamisdokument või -dokumendid;

c) sihtliikmesriigis äriühingu 
asutamisdokument või -dokumendid;

(d) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise kavandatav ajakava;

d) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise kavandatav ajakava;

(e) õigused, mille ümberkujundatud 
äriühing annab eriõigustega osanikele või 
aktsionäridele ja teistele äriühingu kapitali 
esindavate väärtpaberite, mis ei ole osad 
ega aktsiad, omanikele, või nende isikute 
suhtes kavandatud meetmed;

e) õigused, mille ümberkujundatud 
äriühing annab eriõigustega osanikele või 
aktsionäridele ja teistele äriühingu kapitali 
esindavate väärtpaberite, mis ei ole osad 
ega aktsiad, omanikele, või nende isikute 
suhtes kavandatud meetmed;

(f) üksikasjalik teave võlausaldajatele 
pakutavate tagatiste kohta;

f) üksikasjalik teave võlausaldajatele 
pakutavate tagatiste kohta;

(g) kuupäev, millest alates 
lähteliikmesriigis asutatud ja registreeritud 

g) kuupäev, millest alates 
lähteliikmesriigis asutatud ja registreeritud 
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äriühingu tehinguid käsitatakse 
raamatupidamises ümberkujundatud 
äriühingu tehingutena;

äriühingu tehinguid käsitatakse 
raamatupidamises ümberkujundatud 
äriühingu tehingutena;

(h) kõik erisoodustused, mis antakse 
ümberkujundatud äriühingu haldus-, juht-, 
järelvalve- või kontrollorgani liikmetele;

h) kõik erisoodustused, mis antakse 
ümberkujundatud äriühingu haldus-, juht-, 
järelvalve- või kontrollorgani liikmetele;

(i) üksikasjalik teave äriühingu 
piiriülese ümberkujundamise vastu 
olevatele osanikele või aktsionäridele 
vastavalt artiklile 86j pakutava rahalise 
hüvituse kohta;

i) üksikasjalik teave äriühingu 
piiriülese ümberkujundamise vastu 
olevatele osanikele või aktsionäridele 
vastavalt artiklile 86j pakutava rahalise 
hüvituse kohta;

i a) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise tagajärjed töötajatele;

(j) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise eeldatav mõju 
tööhõivele;

j) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise eeldatav mõju 
tööhõivele;

(k) vajaduse korral andmed menetluse 
kohta, millega reguleeritakse vastavalt 
artiklile 86l töötajate kaasamise kord nende 
osalusõiguse kindlaksmääramisel 
ümberkujundatud äriühingus ja selle kohta, 
millised on selle korra puhul võimalikud 
variandid.

k) vajaduse korral andmed menetluse 
kohta, millega reguleeritakse vastavalt 
artiklile 86l töötajate kaasamise kord nende 
osalusõiguse kindlaksmääramisel 
ümberkujundatud äriühingus ja selle kohta, 
millised on selle korra puhul võimalikud 
variandid.

1 a. Enne kui juht- või haldusorgan 
otsustab piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti üle, tuleb Euroopa 
töönõukogu ning töötajate esindajaid, kes 
viivad piiriülest ümberkujundamist ellu, 
või kui asjaomaseid esindajaid ei ole, 
töötajaid ennast ja esindatud 
ametiühinguid teavitada ning nendega 
konsulteerida asukoha kavandatava 
muutmise teemal kooskõlas direktiivi 
2002/14/EÜ artikliga 4. 

2. Lisaks lähte- ja sihtliikmesriigi 
ametlikele keeltele lubavad liikmesriigi 
piiriüleselt ümberkujundataval äriühingul 
koostada piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti ja kõik muud seotud 
dokumendid rahvusvahelises äri- ja 
finantstegevuses tavapäraselt kasutatavas 
keeles. Liikmesriigid täpsustavad, millisele 
keelele tuginetakse juhul, kui dokumentide 
erinevate keeleversioonide vahel on 
lahknevusi.

2. Lisaks lähte- ja sihtliikmesriigi 
ametlikele keeltele lubavad liikmesriigi 
piiriüleselt ümberkujundataval äriühingul 
koostada piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti ja kõik muud seotud 
dokumendid rahvusvahelises äri- ja 
finantstegevuses tavapäraselt kasutatavas 
keeles. Liikmesriigid täpsustavad, millisele 
keelele tuginetakse juhul, kui dokumentide
erinevate keeleversioonide vahel on 
lahknevusi. Osanikele või aktsionäridele, 
või võlausaldajatele antakse võimalus 
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kõnealuse lepingu projekti kohta märkusi 
esitada. Märkused lisatakse 
lõpparuandele ja avalikustatakse.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86e välja jäetud

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele

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

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

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

(b) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise mõju osanikele või 
aktsionäridele;

(c) äriühingu ümberkujundamise 
vastu olevate osanike või aktsionäride 
õigused ja neile kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid vastavalt artiklile 
86j.

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 
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puudumisel töötajatele endile.

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

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86f Artikkel 86f

Juht- või haldusorgani aruanne töötajatele Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele ja töötajate esindajatele 
või, kui selliseid esindajaid ei ole, 
töötajaile endile.

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 
direktiivi 2002/14/EÜ ja direktiivi 
2001/23/EÜ kohta ühtse aruande, milles 
põhjendatakse osanikele või 
aktsionäridele äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguslikke ja 
majanduslikke aspekte ning selgitatakse 
töötajate esindajatele või, kui selliseid 
esindajaid ei ole, siis töötajatele endile, 
millised tagajärgi toob neile kaasa 
piiriülene ümberkujundamise.

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

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

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

a a) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise mõju osanikele või 
aktsionäridele;

a b) äriühingu ümberkujundamise 
vastu olevate osanike või aktsionäride 
õigused ja neile kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid vastavalt artiklile 
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86j;

a c) piiriülese ümberkujundamise 
põhjused;

(b) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise mõju töösuhete 
säilitamisele;

b) äriühingu piiriülese ümberkujundamise 
mõju töösuhete säilitamisele;

(c) olulised muutused töötingimustes ja 
äriühingu tegevuskohtade asukohas;

c) olulised muutused töötingimustes, 
sealhulgas õigusaktides ja 
kollektiivlepingutes sätestatud 
tingimustes, ja äriühingu tegevuskohtade 
asukohas;

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

d) kas punktides a, b ja c esitatud tegurid 
kehtivad ka äriühingu tütarettevõtjate, 
filiaalide või vastavalt direktiivi 
2009/38/EÜ artiklile 3 kontrollitavate 
ettevõtete 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.

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

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 teavitada ja 
see arvamus aruandele lisada.

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 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.

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, ja kui kõik piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu osanikud 
või aktsionärid on nõus sellest nõudest 
loobuma, ei ole lõikes 1 nimetatud aruande 
koostamine kohustuslik.

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

2002/14/EÜ või 2009/38/EÜ ülevõtmiseks 
siseriiklikult kehtestatud töötajate 
teavitamise ja nendega konsulteerimise 
õiguste ja korra kohaldamist, vältides 
samas aruandlusnõuete dubleerimist.

6 a. Liikmesriigid näevad erijuhtudel 
ning siseriiklike õigusaktidega sätestatud 
piirides ja tingimustel ette, et äriühing ei 
ole kohustatud edastama teavet, kui selle 
teabe olemus võiks objektiivsete 
kriteeriumide järgi ettevõtte või üksuse 
tegutsemist tõsiselt kahjustada või seda 
ohustada.

Muudatusettepanek 42

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 43

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
hindaks piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti ning artiklites 86e ja 86f 
nimetatud aruandeid, võttes arvesse 
käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud 
tingimust.

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 
ümberkujundamise otsuse projekti ning 
artiklis 86f nimetatud aruannet, võttes 
arvesse käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud 
tingimust.
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Muudatusettepanek 44

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 45

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 
olla füüsiline või juriidiline isik. 
Liikmesriigid võtavad eksperdi 
sõltumatuse hindamisel arvesse 
direktiivi 2006/43/EÜ artiklitega 22 ja 22b 
kehtestatud raamistikku.

2. Kui pädev asutus peab seda 
vajalikuks, võib ta pöörduda sõltumatu 
eksperdi poole viie tööpäeva jooksul alates 
lõikes 1 nimetatud taotluse ning otsuse 
projekti ja aruande kättesaamisest. Ekspert 
on sõltumatu piiriüleselt 
ümberkujundatavast äriühingust ja võib 
vastavalt lähteliikmesriigi õigusnormidele 
olla füüsiline või juriidiline isik. 
Liikmesriigid võtavad eksperdi 
sõltumatuse hindamisel arvesse 
direktiivi 2006/43/EÜ artiklitega 22 ja 22b 
kehtestatud raamistikku.

Muudatusettepanek 46

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, 3. Kui piiriülese ümberkujundamise 
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mis sisaldab vähemalt järgmist: tegeliku põhjuse suhtes on põhjendatud 
kahtlusi, koostab pädev asutus kirjaliku 
aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek 47

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 pädeval 
asutusel 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 pädeval 
asutusel õigus saada märkusi ja arvamusi 
äriühingu töötajate esindajatelt või nende 
puudumisel töötajatelt ning ka äriühingu 
võlausaldajatelt ja osanikelt või 
aktsionäridelt.

Muudatusettepanek 48

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 

5. Liikmesriigid tagavad, et pädeva 
asutuse kogutud teavet saab kasutada 
ainult tema aruande koostamiseks ja et 
konfidentsiaalset teavet, sealhulgas 
ärisaladusi ei avaldata. Vajaduse korral 
võib pädev asutus 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 
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avaldata ühelegi teisele isikule. avaldata ühelegi teisele isikule.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu osanikele või aktsionäridele, 
võlausaldajatele ja töötajatele ja/või 
ümberkujundatavas äriühingus liikmeid 
omavatele ametiühingutele mõeldud teade 
selle kohta, et 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 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et teave punktis c 
osutatud teate avaldamise kohta tehakse 
kättesaadavaks ka üldises kuulutuses, mis 
avaldatakse piiriüleselt 
ümberkorraldatavas äriühingus selleks 
sobivas kohas.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86i – lõige 1
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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 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. Enne otsuse tegemist 
peavad kõik eelnevad kohaldatavad 
teavitamise ja konsulteerimise õigused 
olema täidetud sellisel viisil ja ajal, et 
töötajate esindajate arvamust oleks 
võimalik arvesse võtta. Äriühing teatab 
artikli 86m lõike 1 kohaselt nimetatud 
pädevale asutusele osanike koosoleku või 
aktsionäride otsusest.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) osanikud või aktsionärid, kellele 
kuuluvad hääleõigusega aktsiad, kes ei 
hääletanud äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekti 
heakskiitmise poolt;

a) osanikud või aktsionärid, kellele 
kuuluvad hääleõigusega aktsiad või osad ja
kes hääletasid äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekti 
heakskiitmise vastu;

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
nimetatud aktsionärid või osanikud võivad 
oma osaluse võõrandada piisava rahalise 
hüvituse eest pärast piiriülese 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
nimetatud aktsionärid või osanikud võivad 
oma osaluse võõrandada sobiva rahalise 
hüvituse eest pärast piiriülese 
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ümberkujundamise jõustumist vastavalt 
artiklile 86r ühele või mitmele järgmistest 
isikutest:

ümberkujundamise jõustumist vastavalt 
artiklile 86r ühele või mitmele järgmistest 
isikutest:

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
piiriüleselt ümberkujundatav äriühing teeb 
piiriülese ümberkujundamise otsuse 
projektis vastavalt artikli 86d lõike 1 
punktile i piisava hüvituse pakkumise 
käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
aktsionäridele või osanikele, kes soovivad 
teostada oma õigust osaluse 
võõrandamiseks. Liikmesriigid 
kehtestavad pakkumise vastuvõtmiseks ka 
tähtaja, mis ei tohi ületada ühte kuud 
alates artiklis 86i osutatud osanike 
koosolekust või aktsionäride 
üldkoosolekust. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et äriühing on suuteline 
võtma vastu pakkumise, mis saadetakse 
elektrooniliselt äriühingu poolt selle jaoks 
esitatud aadressile.

3. Liikmesriigid tagavad, et 
piiriüleselt ümberkujundatav äriühing teeb 
piiriülese ümberkujundamise otsuse
projektis vastavalt artikli 86d lõike 1 
punktile i piisava hüvituse pakkumise 
käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
aktsionäridele või osanikele, kes soovivad 
teostada oma õigust osaluse 
võõrandamiseks. Osanikud või aktsionärid 
peavad väljendama oma kavatsust osaluse 
võõrandamise õigust kasutada enne 
üldkoosolekut. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et äriühing on suuteline 
võtma vastu pakkumise, mis saadetakse 
elektrooniliselt äriühingu poolt selle jaoks 
esitatud aadressile.

Muudatusettepanek 55

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

2. Liikmesriigid tagavad, et 
võlausaldajad, kes ei ole rahul sellega, 
kuidas nende huvid on artikli 86d punkti f 
alusel piiriülese ümberkujundamise otsuse 
projektis kaitstud ja kes on esitanud oma 
vastuväited enne piiriülest 
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piisavaid tagatisi ühe kuu jooksul alates 
artiklis 86h osutatud avalikustamisest.

ümberkujundamist, võivad taotleda 
asjakohaselt haldus- või kohtuorganilt 
piisavaid tagatisi ühe kuu jooksul alates 
artiklis 86h osutatud avalikustamisest.

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86l Artikkel 86l

Töötajate osalus Töötajate teavitamine, nendega 
konsulteerimine ja nende osalus

-1. Käesoleva artikli oluline põhimõte ja 
deklareeritud eesmärk on tagada töötajate 
osalusõigused. Seetõttu peavad piiriülese 
ümberkujundamise tulemusena tekkivas 
äriühingus kehtima töötajate 
osalusõigused vähemalt samas ulatuses, 
nagu enne ümberkujundamist, ning 
samuti peavad kehtima kõik töötajate 
osalusõiguste elemendid, mis kehtisid 
enne seda. Sellise taseme mõõtmisel 
võetakse aluseks töötajate esindajate 
osakaal haldus- või järelevalveorganis, 
nende komiteedes või kui see on 
asjakohane, äriühingu kasumiüksusi 
hõlmavas juhtrühmas.

1. Ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist, kohaldatakse piiriülese 
ümberkujundamise tulemusena tekkiva 
äriühingu suhtes sihtliikmesriigis 
kehtivaid töötajate osalust käsitlevaid 
õigusnorme, kui need on olemas.

1. Kui osalevate äriühingute juht- või 
haldusorganid koostavad 
ümberkujundamise kava, võtavad nad 
pärast ümberkujundamise otsuse projekti 
avaldamist niipea kui võimalik vajalikud 
meetmed, et alustada äriühingute 
töötajate esindajatega läbirääkimisi 
ümberkujundamise tulemusena tekkiva 
äriühingu või tekkivate äriühingute 
töötajate kaasamise korra üle.

2. Ent sihtliikmesriigis kehtivaid 
õigusnorme töötajate osaluse kohta, kui 
need on olemas, ei kohaldata, kui 
ümberkujundatava äriühingu keskmine 
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töötajate arv kuue kuu jooksul enne 
piiriülese ümberkujundamise otsuse 
projekti avaldamist vastavalt käesoleva 
direktiivi artiklile 86d on vastanud neljale 
viiendikule lähteliikmesriigi õiguses 
sätestatud kohaldatavast künnisest, 
millest alates hakkab toimima töötajate 
osalus vastavalt direktiivi 2001/86/EÜ 
artikli 2 punktile k, või kui sihtliikmesriigi 
siseriiklik õigus ei näe ette:

(a) vähemalt samal tasemel töötajate 
osalust nagu see on olemas äriühingus 
enne ümberkujundamist ning mida 
mõõdetakse töötajate esindajate osakaalu 
alusel äriühingu, mille suhtes 
kohaldatakse töötajate osalusõigusi, 
haldus- või järelevalveorganite või nende 
komiteede või kasumiüksusi hõlmava 
juhtrühma liikmete hulgas, või

(b) ümberkujundamise tulemusena 
tekkiva äriühingu koosseisulistele 
töötajatele, kes asuvad mõnes teises 
liikmesriigis, samasuguseid osalusõigusi 
nagu on nendel töötajatel, kes töötavad 
sihtliikmesriigis.

3. Käesoleva artikli lõikes 2 
nimetatud juhtudel reguleerivad
liikmesriigid töötajate osalust 
ümberkujundatud äriühingus ja töötajate 
kaasamist selliste õiguste 
kindlaksmääramisse mutatis mutandis ja 
käesoleva artikli lõigetes 4–7 sätestatut 
arvestades kooskõlas põhimõtete ja 
menetlustega, mis on sätestatud määruse 
(EÜ) nr 2157/2001 artikli 12 lõigetes 2, 3 
ja 4 ning direktiivi 2001/86/EÜ järgmistes 
sätetes:

3. Töötajate teavitamine, nendega 
konsulteerimine ja nende osalus 
ümberkujundatud äriühingus ning nende 
osalemine selliste õiguste määratlemisel 
määratakse töötajate ja juhtkonna 
vahelise kokkuleppega. Liikmesriigid 
reguleerivad töötajate teavitamist, 
nendega konsulteerimist ja nende osalust 
ümberkujundatud äriühingus ja töötajate 
kaasamist selliste õiguste 
kindlaksmääramisse mutatis mutandis ja 
käesoleva artikli lõigetes 4–7 sätestatut 
arvestades kooskõlas põhimõtete ja 
menetlustega, mis on sätestatud määruse 
(EÜ) nr 2157/2001 artikli 12 lõigetes 2, 3 
ja 4 ning direktiivi 2001/86/EÜ järgmistes 
sätetes:

(a) artikli 3 lõige 1, lõike 2 punkti a 
alapunkt i, lõike 2 punkt b ja lõige 3, 
artikli 3 lõike 4 esimese lõigu esimene 
taane ja teine lõik, artikli 3 lõige 5, artikli 3 
lõike 6 kolmas lõik ja artikli 3 lõige 7;

a) artikli 3 lõige 1, lõike 2 punkti a 
alapunkt i, lõike 2 punkt b ja lõige 3, 
artikli 3 lõike 4 esimese lõigu esimene 
taane ja teine lõik, artikli 3 lõige 5, artikli 3 
lõike 6 kolmas lõik ja artikli 3 lõige 7;
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(b) artikli 4 lõige 1, artikli 4 lõike 2 
punktid a, g ja h ning artikli 4 lõiked 3 ja 4;

b) artikli 4 lõige 1, artikli 4 lõike 2 
punktid a, b, c, d, e, g; ja h ning artikli 4 
lõiked 3 ja 4;

(c) artikkel 5; c) artikkel 5;

(d) artikkel 6; d) artikkel 6;

(e) artikli 7 lõike 1 esimene lõik; e) artikli 7 lõige 1;

(f) artiklid 8, 9, 10 ja 12; f) artiklid 8, 9, 10 ja 12;

(g) lisa 3. osa punkt a. g) Direktiivi 2001/86/EÜ lisa, välja 
arvatud 3. osa punktid a ja b ning teine 
lõik, mille asemel kohaldatakse järgmisi 
reegleid:

i) töötajate esindatuse loomiseks 
ettevõtte juhatuses on äriühingu, selle 
tütarettevõtjate ja asutuste töötajatel ja/või 
esindusorganil õigus valida ja nimetada 
ümberkujundatud äriühingu haldus- või 
järelevalveorgani liikmeid arvul, mis on 
võrdne kahe esindajaga äriühingutes, kus 
töötab vähemalt 50 töötajat, ühe 
kolmandikuga äriühingutes, kus töötab 
250 kuni 1000 töötajat, ja pariteediga 
enam kui 1000 töötajaga äriühingutes;

ii) riikidevahelise teavitamise ja 
konsulteerimise sisseseadmiseks 
kohaldatakse direktiivi 2009/38/EÜ 
sätteid.

4. Lõikes 3 osutatud põhimõtteid ja 
menetlusi sätestades:

4. Lõikes 2 osutatud põhimõtteid ja 
menetlusi sätestades tagavad liikmesriigid, 
et enne äriühingu piiriülest 
ümberkujundamist kohaldatud töötajate 
osalust käsitlevate normide kohaldamine 
jätkub kuni edaspidi kokkulepitud 
normide kohaldamise kuupäevani või 
kokkulepitud normide puudumisel kuni 
standardnormide kohaldamiseni vastavalt 
lõike 2 punktile g.

(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 
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osalust;

(b) võivad liikmesriigid juhul, kui 
eelnevate läbirääkimiste järel 
kohaldatakse osalust käsitlevaid 
tavanorme, ning nendest normidest 
olenemata määrata töötajate esindajate 
osakaalu piirmäära ümberkujundatud 
äriühingu haldusorganis. Kui aga 
töötajate esindajad moodustasid 
ümberkujundatavas äriühingus haldus-
või järelevalveorgani koosseisust 
vähemalt ühe kolmandiku, ei või piirangu 
tulemuseks mingil juhul olla olukord, kus 
töötajate esindajate osakaal 
haldusorganis on väiksem kui üks 
kolmandik;

(c) tagavad liikmesriigid, et enne 
äriühingu piiriülest ümberkujundamist 
kohaldatud töötajate osalust käsitlevate 
normide kohaldamine jätkub kuni 
edaspidi kokkulepitud normide 
kohaldamise kuupäevani või kokkulepitud 
normide puudumisel kuni 
standardnormide kohaldamiseni vastavalt 
lisa 3. osa punktile a.

5. Osalusõiguste laiendamine 
ümberkujundatud äriühingu teistes 
liikmesriikides töötavatele töötajatele, 
millele on osutatud lõike 2 punktis b, ei 
too osalusõigust sel viisil laiendada 
otsustanud liikmesriikidele kaasa 
kohustust võtta neid töötajaid arvesse 
töötajate osaluskünniste arvutamisel, 
millest lähtutakse osalusõiguste 
määratlemisel siseriiklikus õiguses.

6. Kui ümberkujundatav äriühing 
kasutab töötajate osaluse süsteemi, tuleb 
kõnealune äriühing muuta sellist liiki 
äriühinguks, mis võimaldab osalusõigusi 
rakendada.

6. Kui ümberkujundatav äriühing 
kasutab töötajate osaluse süsteemi, tuleb 
kõnealune äriühing muuta sellist liiki 
äriühinguks, mis võimaldab osalusõigusi 
rakendada.

7. Kui ümberkujundatud äriühingus 
kasutatakse töötajate osaluse süsteemi, on 
kõnealune äriühing kohustatud rakendama 
meetmeid, et tagada töötajate osalusõiguste 
kaitse edaspidiste piiriüleste või siseriiklike 
ühinemiste, jagunemiste või 
ümberkujundamiste korral kolme aasta 

7. Kui ümberkujundatud äriühingus 
kasutatakse töötajate osaluse süsteemi, on 
kõnealune äriühing kohustatud rakendama 
meetmeid, et tagada töötajate osalusõiguste 
kaitse ka edaspidiste piiriüleste või 
siseriiklike ühinemiste, jagunemiste või 
ümberkujundamiste korral kuue aasta 
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jooksul pärast piiriülese ümberkujundamise 
jõustumist ning kohaldades mutatis 
mutandis lõigetes 1–6 sätestatud korda.

jooksul pärast piiriülese ümberkujundamise 
jõustumist ning kohaldades mutatis 
mutandis lõigetes 1–6 sätestatud korda.

7 a. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
direktiivi 2002/14/EÜ artikliga 6, et 
töötajate esindajatel on oma ülesannete 
täitmisel piisav kaitse ja tagatised, mis 
võimaldab neil täita nõuetekohaselt neile 
pandud kohustusi.

8. Äriühing teavitab oma töötajaid 
töötajate osalust käsitlevate läbirääkimiste 
tulemusest põhjendamatu viivituseta.

8. Äriühing teavitab oma töötajaid 
töötajate osalust käsitlevate läbirääkimiste 
tulemusest põhjendamatu viivituseta.

8 a. Liikmesriigid näevad käesolevas 
artiklis ette asjakohased meetmed 
mittevastavuse juhtudeks 
ümberkujundatava äriühingu puhul. 
Eelkõige tagavad nad piisavate haldus- ja 
kohtumenetluste kättesaadavuse, mis 
võimaldaks tagada käesolevast artiklist 
tulenevate kohustuste täitmise.

8 b. Liikmesriigid tagavad ka piisavad 
sanktsioonid, mida kohaldatakse juhul, 
kui ümberkujundatav äriühing rikub 
käesolevat artiklit. Need sanktsioonid 
peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.

8 c. Niipea kui ületatakse 
lähteliikmesriigi künnis, tuleb alustada
uusi läbirääkimisi vastavalt käesoleva 
artikli sätetele. Sellistel juhtudel 
osutatakse liikmesriikide kohaldatud 
standardeeskirjades töötaja osaluse 
tasemele, mis nähakse õiguspäraselt ette 
päritoluliikmesriigi äriühingule, mis on 
ülevalpool künnist, kui äriühing ei oleks 
teinud läbi piiriülest ümberkujundamist.

Muudatusettepanek 57

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

b a) töötajate esindajate arvamus 
vastavalt artikli 86f lõikele 4.

Muudatusettepanek 58

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 
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.

4. Artiklis 86l sätestatud töötajate 
osalust käsitlevate õigusnormide järgimise 
osas kontrollib lähteliikmesriik seda, kas 
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 vastavalt 
kehtivatele liidu õigusaktidele, piirates 
mis tahes tarbetut halduskoormust.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõik huvitatud isikute poolt 
artikli 86h lõike 1 kohaselt esitatud 
märkused ja arvamused;

b) kõik huvitatud isikute poolt 
artikli 86h lõike 1 kohaselt esitatud 
märkused ja arvamused, eelkõige artikli 
86f lõikes 4 osutatud arvamus;

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui pädev asutus teeb kindlaks, et 
äriühingu piiriülene ümberkujundamine 
kuulub käesolevat direktiivi üle võtvate 
siseriiklike õigusnormide 
kohaldamisalasse, vastab kõigile 
asjaomastele tingimustele ning et kõik 
menetlused ja vorminõuded on täidetud, 
annab pädev asutus välja 
ümberkujundamiseelse tõendi;

a) kui pädev asutus teeb kindlaks, et 
äriühingu piiriülene ümberkujundamine 
kuulub käesolevat direktiivi üle võtvate 
siseriiklike õigusnormide 
kohaldamisalasse, vastab kõigile 
asjaomastele tingimustele ning et kõik 
menetlused ja vorminõuded on täidetud, ja 
kui miski ei osuta töötajate osalust 
käsitlevate eeskirjade eiramisele, annab 
pädev asutus välja ümberkujundamiseelse 
tõendi;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86n – lõige1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. 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:

i) üksuse asutamise tunnused 
sihtliikmesriigis, sealhulgas eesmärk, 
sektor, investeering, netokäive ning 
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kasum või kahjum;

ii) sihtriigis töötavate töötajate arv, 
muus riigis töötavate töötajate arv, 
rühmitatuna töökohariigi alusel, 
ümberkujundamisele eelnenud aastal 
määruse (EÜ) nr 883/2004 ja direktiivi 
96/71/EÜ tähenduses lähetatud töötajate 
arv, määruse (EÜ) nr 883/2004 
tähenduses samaaegselt rohkem kui ühes 
liikmesriigis töötavate töötajate arv, 
bilansi koosseis;

iii) maksuresidentsus;

iv) vara ja selle asukoht;

v) töötajate ja konkreetsete töötajate 
rühmade harilik töötamise koht;

vi) kohad, kus tuleb tasuda 
sotsiaalmaksed;

vii) ümberkujundatud äriühingu äririskid 
sihtliikmesriigis ja lähteliikmesriigis; ning

viii) bilansi ja finantsaruande koosseis 
sihtliikmesriigis ning kõigis 
liikmesriikides, kus äriühing on viimasel 
kahel eelarveaastal tegutsenud.

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
punkt:

„(2 a) „töötajate esindajad“ – liidu ja 
siseriikliku õiguse ja/või tavaga 
ettenähtud töötajate esindajad;“;

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
punkt:

„(2 b) „töötajate kaasamine“ – mis tahes 
mehhanism, sealhulgas teavitamine, 
konsulteerimine ja osalus, mille kaudu 
töötajate esindajad saavad mõjutada 
äriühingus tehtavaid otsuseid;“;

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
punkt:

„(2 c) „teavitamine“ – äriühingu pädev 
organ teavitab vastava tasandi töötajate 
esindajat ja/või töötajate esindajaid 
küsimustest, mis puudutavad äriühingut 
ennast või tema teises liikmesriigis 
asuvaid tütarettevõtjaid või üksusi, või 
küsimustest, mis ületavad ühe liikmesriigi 
otsuseid langetavate organite pädevuse, 
sellisel ajal, viisil ja niisuguse sisuga, et 
töötajate esindajad saaksid võimalikke 
mõjusid põhjalikult hinnata ja vajaduse 
korral ette valmistada konsulteerimise 
äriühingu pädeva organiga;“;

Muudatusettepanek 65

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

4 d) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
punkt:

„(2 d) „konsulteerimine“ – arutelu 
korraldamine ja arvamuste vahetamine 
töötajate esindusorgani ja/või töötajate 
usaldusisikute ja äriühingu pädeva organi 
vahel sellisel ajal, viisil ja niisuguse 
sisuga, et töötajate usaldusisikud saaksid 
esitatud teabe põhjal avaldada arvamust 
pädeva organi kavandatavate meetmete 
kohta, mida võib äriühingusiseses 
otsustamisprotsessis arvesse võtta;“;

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
punkt:

„(2 e) „töötajate kaasamine“ – töötajate 
ja/või töötajate esindajate mõju äriühingu 
tegevuses, kasutades õigust valida või 
nimetada ametisse äriühingu juht- või 
järelevalveorgani liikmeid või õigust 
soovitada mitmeid või kõiki äriühingu 
juht- või järelevalveorgani liikmeid ja/või 
olla nende nimetamise vastu;“;

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 f) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
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punkt:

„(2 f) „peakontor“ – koht, kus tehakse 
tegelikult peamised juhtimisalased ja 
ärilised otsused, mis on vajalikud 
äriühingu äritegevuse kui terviku 
juhtimiseks.“;

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 g) Artiklisse 119 lisatakse järgmine 
punkt:

„(2 g) „fiktiivne skeem“ – struktuur, mis 
on loodud eelkõige kõrvalehoidmiseks 
äriühingu kohustustest, mis tulenevad 
töötajate, võlausaldajate, või 
vähemusaktsionäride või -osanike 
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 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et 
käesolevat peatükki ei kohaldata 
äriühingule või äriühingutele, kui:

4. Liikmesriigid tagavad, et kui 
äriühing kavandab piiriülest ühinemist, 
kontrollivad asjaomased liikmesriigid, kas 
piiriülene ühinemine vastab käesolevas 
lõikes sätestatud tingimustele. Äriühing ei 
saa piiriüleselt ühineda, kui esineb üks 
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järgmistest asjaoludest:

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) äriühing on uurimise all, talle on 
esitatud süüdistus või ta on viimase kolme 
aasta jooksul süüdi mõistetud tööõiguse 
või töötajate õiguste, sotsiaalsete või 
maksupettuste, maksudest 
kõrvalehoidumise, maksustamise 
vältimise või rahapesu või muude 
finantskuritegude eest;

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) äriühingul on maksu- või 
sotsiaalkindlustusmaksete võlg;

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) äriühing on uurimise all, talle on 
esitatud süüdistus või ta on viimase kolme 
aasta jooksul süüdi mõistetud põhiõiguste 
või inimõiguste rikkumise eest;
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 122 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Lisaks ühinevate äriühingute 
asukohaliikmesriikide ametlikele keeltele 
lubavad liikmesriigid ühinevatel 
äriühingutel koostada piiriülese ühinemise 
lepingu ühise projekti ja kõik muud seotud 
dokumendid rahvusvahelises äri- ja 
finantstegevuses tavapäraselt kasutatavas 
keeles. Liikmesriigid täpsustavad, millisele 
keelele tuginetakse juhul, kui dokumentide 
erinevate keeleversioonide vahel on 
lahknevusi.

„Lisaks ühinevate äriühingute 
asukohaliikmesriikide ametlikele keeltele 
lubavad liikmesriigid ühinevatel 
äriühingutel koostada piiriülese ühinemise 
lepingu ühise projekti ja kõik muud seotud 
dokumendid rahvusvahelises äri- ja 
finantstegevuses tavapäraselt kasutatavas 
keeles. Liikmesriigid täpsustavad, millisele 
keelele tuginetakse juhul, kui dokumentide 
erinevate keeleversioonide vahel on 
lahknevusi. Osanikele või aktsionäridele 
või võlausaldajatele antakse võimalus 
kõnealuse lepingu projekti kohta märkusi 
esitada. Märkused lisatakse 
lõpparuandele ja avalikustatakse.

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124 Artikkel 124

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele ja töötajate esindajatele 
või, kui selliseid esindajaid pole, töötajaile 

endile;

1. Iga ühineva äriühingu juht- või 
haldusorgan koostab aruande, milles 
selgitatakse ja põhjendatakse piiriülese 
ühinemise õiguslikke ja majanduslikke 
aspekte.

1. Iga ühineva äriühingu juht- või 
haldusorgan koostab aruande, milles 
selgitatakse ja põhjendatakse osanikele või 
aktsionäridele piiriülese ühinemise 
õiguslikke ja majanduslikke aspekte ning 
selgitatakse töötajate esindajatele, või 
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nende puudumise korral töötajatele endile 
mõju, mida piiriülene ühinemine neile 
avaldab.

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

(a) piiriülese ühinemise mõju 
ühinemise tulemusena tekkiva äriühingu 
tegevusele tulevikus ja juhtorgani 
strateegilisele plaanile;

a) piiriülese ühinemise mõju 
ühinemise tulemusena tekkiva äriühingu 
tegevusele tulevikus ja juhtorgani 
strateegilisele plaanile;

a a) ühinemise põhjused;

(b) selgitus osade või aktsiate 
asendussuhte kohta;

b) selgitus osade või aktsiate 
asendussuhte kohta;

(c) hindamisel tekkinud eriliste 
raskuste kirjeldus;

c) hindamisel tekkinud eriliste 
raskuste kirjeldus;

(d) piiriülese ühinemise mõju äriühingu 
osanikele või aktsionäridele;

d) piiriülese ühinemise mõju äriühingu 
osanikele või aktsionäridele;

(e) ühinemise vastu olevate osanike või 
aktsionäride õigused ja neile kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid vastavalt 
artiklile 126a.

e) ühinemise vastu olevate osanike või 
aktsionäride õigused ja neile kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid vastavalt 
artiklile 126a.

e a) piiriülese ühinemise mõju 
töösuhete säilitamisele ja töötajate 
kaasamisele;

e b) olulised muutused töötingimustes, 
sealhulgas õigusaktides ja 
kollektiivlepingutes sätestatud 
tingimustes, ja äriühingu tegevuskohtade 
asukohas;

e c) kas punktides a, e a ja e b esitatud 
tegurid kehtivad ka ühinevate äriühingute 
filiaalide või tütarettevõtjate kohta.

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 

3. Aruanne tehakse osanikele või 
aktsionäridele vähemalt elektrooniliselt
kättesaadavaks hiljemalt kaks kuud enne 
artiklis 126 osutatud osanike koosoleku või 
aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva.
Samuti tehakse aruanne kättesaadavaks iga 
ühineva äriühingu töötajate esindajatele või 
nende puudumisel, vastavalt direktiividele 
2009/38/EÜ, 2001/86/EÜ ja 2002/14/EÜ 
iga ühineva äriühingu töötajate 
esindajatele või nende puudumisel
töötajatele endile ja äriühingu 
ametiühingutele. Kui aga ühinemise 
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aruanne kättesaadavaks vähemalt üks kuu 
enne teise ühineva äriühingu või teiste 
ühinevate äriühingute osanike koosoleku 
või aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva.

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.

3a. 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 
aruandele lisada.

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.“;

4. Lõike 1 punktides b–e nimetatud 
teabe koostamine ei ole aga kohustuslik 
juhul, kui kõik ühinevate äriühingute 
osanikud või aktsionärid on kokku 
leppinud, et selle nõude täitmisest 
loobutakse. Kui ühinevatel äriühingutel ja 
ühelgi nende tütarettevõtjal, kui 
äriühingutel on tütarettevõtjad, ei ole 
muid töötajaid peale nende, kes kuuluvad 
juht- või haldusorganisse, ei ole lõike 1 
punktides f, g ja h nimetatud teave 
nõutav.

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

Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 124a Artikkel 124a

Juht- või haldusorgani aruanne töötajatele Juht- või haldusorgani aruanne töötajatele
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1. Iga ühineva äriühingu juht- või 
haldusorgan koostab aruande, milles 
selgitatakse piiriülese ühinemise mõju 
töötajatele.

1. Iga ühineva äriühingu juht- või 
haldusorgan koostab aruande, milles 
selgitatakse piiriülese ühinemise mõju 
töötajatele.

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

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

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

a a) ühinemise põhjused;

(b) piiriülese ühinemise mõju töösuhete 
säilitamisele;

b) piiriülese ühinemise mõju töösuhete 
säilitamisele ja töötajate kaasamisele, 
samuti nende säilitamiseks võetavad 
meetmed;

(c) olulised muutused töötingimustes ja 
äriühingute tegevuskohtade asukohtades;

c) olulised muutused töötingimustes, 
sealhulgas õigusaktides ja 
kollektiivlepingutes sätestatud tingimused,
ja äriühingute tegevuskohtade asukohtades;

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

d) kas punktides a, b, c ja c a 
uusesitatud tegurid kehtivad ka ühinevate 
äriühingute filiaalide või tütarettevõtjate 
kohta.

d a) andmed menetluse kohta, millega 
reguleeritakse töötajate kord nende 
teavitamis-, konsulteerimis- ja 
osalusõiguste kindlaksmääramisel 
piiriülese ühinemise tulemusena tekkivas 
äriühingus kooskõlas käesoleva direktiivi 
sätetega;

d b) ühinemise vastu olevate osanike 
või aktsionäride õigused ja neile 
kättesaadavad õiguskaitsevahendid 
vastavalt artiklile 126a.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
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. 
Aruanne tehakse kättesaadavaks ka iga 
ühineva äriühingu osanikele või 
aktsionäridele.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
aruanne tehakse vastavalt direktiividele 
2009/38/EÜ, 2001/86/EÜ ja 2002/14/EÜ 
iga ühineva äriühingu töötajate 
esindajatele, või nende puudumisel 
töötajatele endile ja äriühingu 
ametiühingutele vähemalt elektrooniliselt
kättesaadavaks hiljemalt üks kuu enne 
artiklis 126 osutatud osanike koosoleku või 
aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva. 
Aruanne tehakse kättesaadavaks ka iga 
ühineva äriühingu osanikele või 
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aktsionäridele.

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.

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 a. Euroopa töönõukogudel, kui see 
on asjakohane, töötajaid esindavatel 
riiklikel organitel ja äriühingus esindatud 
ametiühingutel peavad olema asjakohased 
vahendid aruande põhjalikuks 
analüüsimiseks.

4. 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 
aruandele lisada.

4. 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 
aruandele lisada.

4 a. Piiriülest ühinemist kavandava 
äriühingu tegevjuhtkond või haldusorgan 
esitab kirjalikult põhjendatud vastuse 
töötaja arvamusele enne artiklis 126 
osutatud üldkoosoleku toimumise 
kuupäeva.

5. Kui aga ühinevatel äriühingutel ja 
ühelgi nende tütarettevõtjal, kui 
äriühingutel on tütarettevõtjad, ei ole muid 
töötajaid peale nende, kes kuuluvad juht-
või haldusorganisse, ei ole lõikes 1 
nimetatud aruande koostamine kohustuslik.

5. Kui aga ühinevatel äriühingutel ja 
ühelgi nende tütarettevõtjal, kui 
äriühingutel on tütarettevõtjad, ei ole muid 
töötajaid peale nende, kes kuuluvad juht-
või haldusorganisse, ei ole lõikes 1 
nimetatud aruande koostamine kohustuslik.

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

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

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 – alapunkt a
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Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast artiklites 124, 124a ja 125 
osutatud aruannete teatavaks võtmist 
otsustab iga ühineva äriühingu osanike 
koosolek või aktsionäride üldkoosolek 
piiriülese ühinemise lepingu ühise projekti 
heakskiitmise üle.“;

1. Pärast artiklites 124, 124a ja 125 
osutatud aruannete teatavaks võtmist 
otsustab iga ühineva äriühingu osanike 
koosolek või aktsionäride üldkoosolek 
piiriülese ühinemise lepingu ühise projekti 
heakskiitmise üle. Enne otsuse tegemist 
peavad kõik eelnevad kohaldatavad 
teavitamise ja konsulteerimise õigused 
olema täidetud sellisel viisil ja ajal, et 
töötajate esindajate arvamust oleks 
võimalik arvesse võtta;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 126a – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõikes 1 nimetatud osanikud või 
aktsionärid võivad oma osaluse 
võõrandada piisava rahalise hüvituse eest 
pärast piiriülese ühinemise jõustumist 
vastavalt artiklile 129 ühele või mitmele 
järgmistest isikutest:

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli lõikes 1 nimetatud osanikud või 
aktsionärid võivad oma osaluse 
võõrandada asjakohase rahalise hüvituse 
eest pärast piiriülese ühinemise jõustumist 
vastavalt artiklile 129 ühele või mitmele 
järgmistest isikutest:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 126a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et iga ühinev 
äriühing näeb piiriülese ühinemise lepingu 
ühises projektis vastavalt artikli 122 lõike 1 
punktile m ette piisava hüvituse pakkumise 

3. Liikmesriigid tagavad, et iga ühinev 
äriühing näeb piiriülese ühinemise lepingu 
ühises projektis vastavalt artikli 122 lõike 1 
punktile m ette asjakohase hüvituse 
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käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud 
nendele osanikele või aktsionäridele, kes 
soovivad teostada oma õigust osaluse 
võõrandamiseks. Liikmesriigid 
kehtestavad pakkumise vastuvõtmiseks ka 
tähtaja, mis ei tohi ületada ühte kuud 
alates artiklis 126 osutatud osanike 
koosolekust või aktsionäride 
üldkoosolekust või, juhul kui 
heakskiitmine osanike koosoleku või 
aktsionäride üldkoosoleku poolt ei ole 
vajalik, kahte kuud alates artiklis 123 
osutatud ühinemislepingu ühise projekti 
avalikustamisest. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et ühinevad äriühingud on 
suutelised võtma vastu pakkumise, mis 
saadetakse elektrooniliselt äriühingute 
poolt selle jaoks esitatud aadressile.

pakkumise käesoleva artikli lõikes 1 
nimetatud nendele osanikele või 
aktsionäridele, kes soovivad teostada oma 
õigust osaluse võõrandamiseks. Osanikud 
või aktsionärid väljendavad oma 
väljumisõiguse kasutamise kavatsust enne
osanike koosolekut või aktsionäride 
üldkoosolekut või, juhul kui heakskiitmine 
osanike koosoleku või aktsionäride 
üldkoosoleku poolt ei ole vajalik, ühe kuu 
jooksul alates artiklis 123 osutatud 
ühinemislepingu ühise projekti 
avalikustamisest. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et ühinevad äriühingud on 
suutelised võtma vastu pakkumise, mis 
saadetakse elektrooniliselt äriühingute 
poolt selle jaoks esitatud aadressile.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) Artikli 133 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist, kohaldatakse piiriülese 
ühinemise tulemusena tekkiva äriühingu 
suhtes selle registrijärgses asukoha 
liikmesriigis kehtivaid töötajate osalust 
käsitlevaid õigusnorme, kui need on 
olemas.

„1. Käesoleva artikli oluline põhimõte 
ja deklareeritud eesmärk on tagada 
töötajate osalusõigused. Seetõttu peavad 
piiriülese ümberkujundamise tulemusena 
tekkivas äriühingus kehtima töötajate 
osalusõigused vähemalt samas ulatuses, 
nagu enne ühinemist, ning samuti peavad 
kehtima kõik töötajate osalusõiguste 
elemendid, mis kehtisid enne seda. Sellise 
taseme mõõtmisel võetakse aluseks 
töötajate esindajate osakaal haldus- või 
järelevalveorganis, nende komiteedes või 
kui see on asjakohane, äriühingu 
kasumiüksusi hõlmavas juhtrühmas.“;
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) Artiklisse 133 lisatakse lõige 1a:

„1 a. Kui osalevate äriühingute juht- või 
haldusorganid koostavad ühinemise kava, 
võtavad nad pärast ühinemise otsuse 
projekti avaldamist niipea kui võimalik 
vajalikud meetmeid, et alustada 
äriühingute töötajate esindajatega 
läbirääkimisi ühinemise tulemusena 
tekkiva äriühingu või tekkivate 
äriühingute töötajate kaasamise korra 
üle.“;

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18– alapunkt -a b (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a b) Artikli 133 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Piiriülese ühinemise tulemusena 
tekkiva äriühingu registrijärgse asukoha 
liikmesriigis kehtivaid õigusnorme 
töötajate osaluse kohta, kui need on 
olemas, ei kohaldata, kui vähemalt ühe 
ühineva äriühingu keskmine töötajate arv 
kuue kuu jooksul enne piiriülese 
ühinemise lepingu projekti artikli 123 
kohast avaldamist on suurem kui 500 ja 
selles äriühingus on kasutusel ja toimib 
töötajate osaluse süsteem vastavalt 
direktiivi 2001/86/EÜ artikli 2 punktile k 
või kui piiriülese ühinemise tulemusena 
tekkiva äriühingu suhtes kohaldatav
siseriiklik õigus ei näe ette:

„2. Sihtliikmesriigis kehtivaid 
õigusnorme töötajate osaluse kohta, kui 
need on olemas, ei kohaldata, kui vähemalt 
ühel ühinevatest äriühingutest on
keskmine töötajate arv kuue kuu jooksul 
enne piiriülese ümberkujundamise otsuse
projekti avaldamist vastavalt käesoleva 
direktiivi artiklile 86d vastanud kahele 
kolmandikule lähteliikmesriigi õiguses 
sätestatud kohaldatavast künnisest, 
millest alates hakkab toimima töötajate 
osalus vastavalt direktiivi 2001/86/EÜ 
artikli 2 punktile k, või kui piiriülese 
ühinemise tulemusel tekkinud äriühingule 
kehtiv siseriiklik õigus ei näe ette:
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(a) vähemalt samal tasemel töötajate 
osalust nagu see oli jagunevas äriühingus 
olemas enne jagunemist ning mida 
mõõdetakse töötajate esindajate osakaalu 
alusel äriühingu, mille suhtes kohaldatakse 
töötajate osalusõigusi, haldus- või 
järelevalveorganite või nende komiteede 
või kasumiüksusi hõlmava juhtrühma 
liikmete hulgas, või

a) vähemalt samal tasemel ja samade 
elementidega töötajate osalust nagu see on 
olemas ühes osalevatest äriühingutest
enne ühinemist ning mida mõõdetakse 
töötajate esindajate osakaalu alusel 
äriühingu, mille suhtes kohaldatakse 
töötajate osalusõigusi, haldus- või 
järelevalveorganite või nende komiteede 
või kasumiüksusi hõlmava juhtrühma 
liikmete hulgas; või

(b) omandavate äriühingute teistes 
liikmesriikides asuvate üksuste töötajatele
samasuguseid osalusõigusi nagu on nendel 
töötajatel, kes töötavad omandava 
äriühingu registrijärgse asukoha 
liikmesriigis.

b) ühinemise tulemusena tekkiva 
äriühingu koosseisulistele töötajatele, kes 
asuvad mõnes teises liikmesriigis,
samasuguseid osalusõigusi nagu on nendel 
töötajatel, kes töötavad sihtliikmesriigis.“;

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt -a c (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a c) Artikli 133 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Lõikes 2 nimetatud juhtudel 
reguleerivad liikmesriigid töötajate 
osavõttu piiriülese ühinemise tulemuseks 
olevas äriühingus ja töötajate kaasamist
selliste õiguste kindlaksmääramisse
mutatis mutandis ja lõigetes 4 kuni 7 
sätestatut arvestades kooskõlas põhimõtete 
ja menetlustega, mis on sätestatud määruse 
(EÜ) nr 2157/2001 artikli 12 lõigetes 2, 3 
ja 4 ning direktiivi 2001/86/EÜ järgmistes 
sätetes:

„3. Töötajate teavitamist, nendega
konsulteerimist ja nende osalust 
ühinemise tulemusena tekkinud 
äriühingus ning nende osalemist selliste 
õiguste kindlaksmääramises käesoleva 
artikli lõikes 2 nimetatud juhtudel 
reguleeritakse töötajate ja juhtkonna 
vahelise kokkuleppega, ning töötajate 
teavitamist, nendega konsulteerimist ja 
nende osalust ühinemise tulemusena 
tekkinud äriühingus ning nende osalemist
selliste õiguste kindlaksmääramises 
reguleerivad liikmesriigid mutatis 
mutandis ja käesoleva artikli lõigetes 4–7 
sätestatut arvestades kooskõlas põhimõtete 
ja menetlustega, mis on sätestatud määruse 
(EÜ) nr 2157/2001 artikli 12 lõigetes 2, 3 
ja 4 ning direktiivi 2001/86/EÜ järgmistes 
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sätetes:

(a) artikli 3 lõiked 1, 2 ja 3, artikli 3 
lõike 4 esimese lõigu esimene taane ja 
teine lõik, artikli 3 lõiked 5 ja 7; 

a) artikli 3 lõige 1, lõike 2 punkti a 
alapunkt i, lõike 2 punkt b ja lõige 3, 
artikli 3 lõike 4 esimese lõigu esimene 
taane ja teine lõik, artikli 3 lõige 5, artikli 3 
lõike 6 kolmas lõik ja artikli 3 lõige 7;

(b) artikli 4 lõige 1, artikli 4 lõike 2 
punktid a, g ja h ning artikli 4 lõige 3; 

b) artikli 4 lõige 1, artikli 4 lõike 2 
punktid a, b, c, d, e, g ja h ning artikli 4 
lõiked 3 ja 4;

(c) artikkel 5; c) artikkel 5;

(d) artikkel 6; d) artikkel 6;

(e) artikli 7 lõige 1, artikli 7 lõike 2 
esimese lõigu punkt b, artikli 7 lõike 2 
teine lõik ning artikli 7 lõige 3. Käesoleva 
peatüki kohaldamiseks suurendatakse 
siiski vastavalt direktiivi 2001/86/EÜ 
artikli 7 lõike 2 esimese lõigu punktis b 
sätestatud protsentuaalset osakaalu, mis 
on vajalik nimetatud direktiivi lisa 3. osas 
toodud standardreeglite rakendamiseks 25 
%lt 33 1/3 %-ni; 

e) artikli 7 lõige 1;

(f) artiklid 8, 10 ja 12; f) artiklid 8, 9, 10 ja 12;

(g) artikli 13 lõige 4; g) direktiivi 2001/86/EÜ lisa,

(h) lisa 3. osa punkt b. 

Riikidevahelise teavitamise ja 
konsulteerimise sisseseadmiseks 
kohaldatakse direktiivi 2009/38/EÜ
sätteid.“;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt -a d (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a d) Artikli 133 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

4. Lõikes 3 osutatud põhimõtteid ja 
menetlusi sätestades:

„4. Lõigetes 2 ja 3 osutatud 
põhimõtteid ja menetlusi sätestades
tagavad liikmesriigid, et enne äriühingu 
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piiriülest ühinemist kohaldatud töötajate 
teavitamist, nendega konsulteerimist ja 
nende osalust käsitlevate normide 
kohaldamine jätkub kuni edaspidi 
kokkulepitud normide kohaldamise 
kuupäevani või kokkulepitud normide 
puudumisel kuni standardnormide 
kohaldamiseni vastavalt direktiivi 
2001/86/EÜ lisale.“;

(a) annavad liikmesriigid ühinevate 
äriühingute asjaomastele organitele 
õiguse otsustada ilma eelnevate 
läbirääkimisteta selle kasuks, et nende 
suhtes kohaldatakse lõike 3 punktis h 
osutatud osalust käsitlevaid tavanorme, 
mis on sätestatud piiriülese ühinemise
tulemusena tekkiva äriühingu 
registrijärgse asukoha liikmesriigi 
õiguses, ning pidada nendest normidest 
kinni registrisse kandmise kuupäevast 
alates; 

(b) annavad liikmesriigid spetsiaalsele 
läbirääkimisorganile õiguse otsustada 
kahe kolmandiku liikmete 
häälteenamusega, kes esindavad vähemalt 
kahte kolmandikku töötajatest –
sealhulgas nende liikmete hääled, kes 
esindavad töötajaid vähemalt kahes eri 
liikmesriigis –, mitte alustada 
läbirääkimisi või lõpetada juba alustatud 
läbirääkimised ning toetuda piiriülese 
ühinemise tulemusena tekkiva äriühingu 
registrijärgse asukoha liikmesriigis 
kehtivatele õigusnormidele, mis käsitlevad 
töötajate osalust; 

(c) võivad liikmesriigid juhul, kui 
eelnevate läbirääkimiste järel 
kohaldatakse osalust käsitlevaid 
tavanorme, ning nendest normidest 
olenemata määrata töötajate esindajate 
osakaalu piirmäära piiriülese ühinemise 
tulemusena tekkiva äriühingu 
haldusorganis. Kui siiski ühes ühinevas 
äriühingus moodustasid töötajate 
esindajad haldus- või järelevalveorgani 
koosseisust vähemalt ühe kolmandiku, ei 
või piirangu tulemuseks mingil juhul olla 
madalam töötajate esindajate osakaal 
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haldusorganis kui üks kolmandik. 

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt -a e (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a e) Artikli 133 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

5. Osalusõiguste laiendamine 
piiriülese ühinemise tulemusena tekkiva 
äriühingu teistes liikmesriikides 
töötavatele töötajatele, millele on osutatud 
lõike 2 punktis b, ei too osalusõigust sel 
viisil laiendada otsustanud 
liikmesriikidele kaasa kohustust võtta 
neid töötajaid arvesse töötajate 
osaluskünniste arvutamisel, millest 
lähtutakse osalusõiguste määratlemisel 
siseriiklikus õiguses.

„5. Ühinemise tulemusena tekkiv 
äriühing tuleb muuta sellist liiki 
äriühinguks, mis võimaldab osalusõigusi 
rakendada.“;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 8– alapunkt -a f (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 6

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a f) Artikli 133 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:

6. Kui vähemalt üks ühinevatest 
äriühingutest kasutab töötajate osaluse 
süsteemi ja piiriülese ühinemise 
tulemusena tekkivat äriühingut tuleb 
vastavalt lõikes 2 osutatud õigusnormidele 
juhtida sellise süsteemi alusel, tuleb 
kõnealune äriühing muuta sellist liiki 
äriühinguks, mis võimaldab osalusõigusi 
rakendada.

„6. Kui ühinemise tulemusel tekkinud 
äriühingus kasutatakse töötajate osaluse 
süsteemi, on kõnealune äriühing 
kohustatud rakendama meetmeid, et 
tagada töötajate osalusõiguste kaitse ka 
edaspidiste piiriüleste või siseriiklike 
ühinemiste, jagunemiste või 
ümberkujundamiste korral kuue aasta 
jooksul pärast piiriülese 
ümberkujundamise jõustumist ning 
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kohaldades mutatis mutandis lõigetes 1–4 
sätestatud korda.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt a
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui piiriülese ühinemise 
tulemusena tekkivas äriühingus 
kasutatakse töötajate osaluse süsteemi, on 
kõnealune äriühing kohustatud 
rakendama meetmeid, et tagada töötajate 
osalusõiguste kaitse edaspidiste piiriüleste 
või siseriiklike ühinemiste, jagunemiste 
või ümberkujundamiste korral kolme 
aasta jooksul pärast ühinemise jõustumist 
ning kohaldades mutatis mutandis 
lõigetes 1–6 sätestatud korda.“;

7. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
direktiivi 2002/14/EÜ artikliga 6, et 
töötajate esindajatel on oma ülesannete 
täitmisel piisav kaitse ja tagatised, mis 
võimaldab neil täita nõuetekohaselt neile 
pandud kohustusi.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Äriühing teatab oma töötajatele, 
kas ta otsustab kohaldada lõike 3 
punktis h osutatud osavõtu 
standardeeskirju või alustab läbirääkimisi 
spetsiaalses läbirääkimisorganis. Viimasel 
juhul teavitab äriühing oma töötajaid
läbirääkimiste tulemusest põhjendamatu 
viivituseta.“;

8. Äriühing teavitab oma töötajaid 
töötajate osalust käsitlevate läbirääkimiste 
tulemusest põhjendamatu viivituseta.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b a (uus)
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Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Artiklisse 133 lisatakse järgmine 
lõige:

„8a. Liikmesriigid näevad käesolevas 
artiklis ette asjakohased meetmed 
mittevastavuse juhtudeks piiriülese 
ühinemise tulemusena tekkiva äriühingu 
puhul. Eelkõige tagavad nad piisavate 
haldus- ja kohtumenetluste 
kättesaadavuse, mis võimaldaks tagada 
käesolevast artiklist tulenevate kohustuste 
täitmise.“;

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Artiklisse 133 lisatakse järgmine 
lõige:

„8 b. Liikmesriigid tagavad ka piisavad 
sanktsioonid, mida kohaldatakse juhul, 
kui piiriülese ühinemise tulemusena 
tekkiv äriühing rikub käesolevat artiklit. 
Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad."

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 – alapunkt b c (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 133 – lõige 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) Artiklisse 133 lisatakse järgmine 
lõige:
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„8 c. Niipea kui ületatakse 
lähteliikmesriigi künnis, tuleb alustada 
uusi läbirääkimisi vastavalt käesoleva 
artikli sätetele. Sellistel juhtudel 
osutatakse liikmesriikide kohaldatud 
standardeeskirjades töötaja osaluse 
tasemele, mis nähakse õiguspäraselt ette 
päritoluliikmesriigi äriühingule, mis on 
ülevalpool künnist, kui äriühing ei oleks 
teinud läbi piiriülest ühinemist.“;

Muudatusettepanek 91

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) „töötajate esindajad“ – liidu ja 
siseriikliku õiguse ja/või tavaga 
ettenähtud töötajate esindajad;

Muudatusettepanek 92

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) „töötajate kaasamine“ – mis tahes 
mehhanism, sealhulgas teavitamine, 
konsulteerimine ja osalemine, mille 
kaudu töötajate esindajad saavad 
mõjutada äriühingus tehtavaid otsuseid;

Muudatusettepanek 93

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

3 c) „teavitamine“ – äriühingu pädev 
organ teavitab vastava tasandi töötajate 
esindajat ja/või töötajate esindajaid 
küsimustest, mis puudutavad äriühingut 
ennast või tema teises liikmesriigis 
asuvaid tütarettevõtjaid või üksusi, või 
küsimustest, mis ületavad ühe liikmesriigi 
otsuseid langetavate organite pädevuse, 
sellisel ajal, viisil ja niisuguse sisuga, et 
töötajate esindajad saaksid võimalikke 
mõjusid põhjalikult hinnata ja vajaduse 
korral ette valmistada konsulteerimise 
äriühingu pädeva organiga;

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d) „konsulteerimine“ – arutelu 
korraldamine ja arvamuste vahetamine 
töötajate esindusorgani ja/või töötajate 
usaldusisikute ja äriühingu pädeva organi 
vahel sellisel ajal, viisil ja niisuguse 
sisuga, et töötajate usaldusisikud saaksid 
esitatud teabe põhjal avaldada arvamust 
pädeva organi kavandatavate meetmete 
kohta, mida võib äriühingusiseses 
otsustamisprotsessis arvesse võtta;

Muudatusettepanek 95

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

3 e) „töötajate osalus“ – töötajaid 
ja/või töötajate esindajaid esindava organi 
mõju äriühingu tegevuses, kasutades 
õigust valida või nimetada mõned 
äriühingu järelevalve- või haldusorgani 
liikmed;

Muudatusettepanek 96

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 f) „peakontor“ – koht, kus tehakse 
tegelikult peamised juhtimisalased ja 
ärilised otsused, mis on vajalikud 
äriühingu äritegevuse kui terviku 
juhtimiseks;

Muudatusettepanek 97

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) äriühing on uurimise all, talle on 
esitatud süüdistus või ta on viimase kolme 
aasta jooksul süüdi mõistetud tööõiguse 
või töötajate õiguste, sotsiaalsete või 
maksupettuste, maksudest 
kõrvalehoidumise, maksustamise 
vältimise või rahapesu või muude 
finantskuritegude eest;

Muudatusettepanek 98

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) seoses äriühingu pädevuse või 
usaldusväärsust otseselt puudutavate 
pettustega on võetud distsiplinaar- või 
haldusmeetmeid või määratud 
kriminaalkaristusi ja tehtud otsuseid;

Muudatusettepanek 99

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) äriühing on uurimise all, talle on 
esitatud süüdistus või ta on viimase kolme 
aasta jooksul süüdi mõistetud põhiõiguste 
või inimõiguste rikkumise eest.

Muudatusettepanek 100

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 põhjendatud ja 
objektiivsete tõendite alusel 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 
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seadusest või lepingust tulenevaid õigusi.

Muudatusettepanek 101

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Piiriülest jagunemist kavandava 
äriühingu juht- või haldusorgan koostab
piiriülese jagunemise lepingu projekti. 
Piiriülese jagunemise lepingu projekt peab 
sisaldama vähemalt järgmist:

1. Piiriülest jagunemist kavandava 
äriühingu juht- või haldusorgan, sh 
töötajate esindajad juhatuse tasandil 
koostavad piiriülese jagunemise lepingu 
projekti hiljemalt kaks kuud enne 
artiklis 160k osutatud osanike koosoleku 
või aktsionäride üldkoosoleku kuupäeva. 
Piiriülese jagunemise lepingu projekt peab 
sisaldama vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek 102

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) üksikasjalik teave peakontori 
kohta;

Muudatusettepanek 103

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) piiriülese jagunemise eeldatav mõju 
töötajatele;

e) piiriülese jagunemise eeldatav mõju 
töötajatele, palga muutumisele ja 
äriühingu tasandi sotsiaaldialoogile, 
sealhulgas töötajate esindajate 
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esindatusele juhatuse tasandil;

Muudatusettepanek 104

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) vajaduse korral andmed menetluse 
kohta, millega määratakse artikli 160n 
kohaselt kindlaks töötajate kaasamise kord 
nende osalusõiguse kindlaksmääramisel 
omandavates äriühingutes ja selle kohta, 
millised on selle korra puhul võimalikud 
variandid.

l) kui need on olemas, siis andmed 
menetluse kohta, millega määratakse 
artikli 160n kohaselt kindlaks töötajate 
kaasamise kord nende osalusõiguse 
kindlaksmääramisel omandavates 
äriühingutes ja selle kohta, millised on 
selle korra puhul võimalikud variandid.

Muudatusettepanek 105

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 ja võlausaldajatele antakse
võimalus kõnealuse lepingu projekti 
kohta märkusi esitada. Märkused 
lisatakse lõpparuandele ja 
avalikustatakse.
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Muudatusettepanek 106

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 160g Artikkel 160g

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele
või aktsionäridele

Juht- või haldusorgani aruanne osanikele 
või aktsionäridele ja töötajate esindajatele
või, kui selliseid esindajaid pole, töötajaile 

endile.

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 osanikele või 
aktsionäridele äriühingu piiriülese 
jagunemise õiguslikke ja majanduslikke 
aspekte ning selgitatakse töötajate 
esindajatele, või nende puudumise korral 
töötajatele endile mõju, mida piiriülene 
jagunemine neile avaldab.

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

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

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

(b) vajaduse korral selgitus osade või 
aktsiate asendussuhte kohta;

b) vajaduse korral selgitus osade või 
aktsiate asendussuhte kohta;

(c) hindamisel tekkinud eriliste 
raskuste kirjeldus;

c) hindamisel tekkinud eriliste 
raskuste kirjeldus;

(d) äriühingu piiriülese jagunemise 
mõju osanikele või aktsionäridele;

d) äriühingu piiriülese jagunemise 
mõju osanikele või aktsionäridele;

(e) äriühingu piiriülese jagunemise 
vastu olevate osanike või aktsionäride 
õigused ja neile kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid vastavalt artiklile 
160l.

e) äriühingu piiriülese jagunemise 
vastu olevate osanike või aktsionäride 
õigused ja neile kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid vastavalt artiklile 
160l;

e a) piiriülese jagunemise mõju 
töösuhete säilitamisele ja töötajate 
kaasamisele;
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e b) olulised muutused töötingimustes, 
sealhulgas õigusaktides ja 
kollektiivlepingutes sätestatud tingimused, 
ja äriühingute tegevuskohtade 
asukohtades;

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

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

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

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.

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

4. Lõike 1 punktides b–e osutatud 
teabe esitamist ei nõuta juhul, kui kõik 
jaguneva äriühingu osanikud või 
aktsionärid on kokku leppinud aruande 
koostamisest loobumises. Kui jaguneval 
äriühingul ja ühelgi tema tütarettevõtjal, 
juhul kui äriühingul on tütarettevõtjaid, 
ei ole muid töötajaid peale nende, kes 
kuuluvad juht- või haldusorganisse, ei ole 
lõike 1 punktides e a, e b ja e c nimetatud 
teave nõutav.

4 a. Lõiked 1–4 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, dubleerimata samas 
aruandlusnõudeid.

4 b. Liikmesriigid näevad erijuhtudel 
ning siseriiklike õigusaktidega sätestatud 
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piirides ja tingimustel ette, et äriühing ei 
ole kohustatud edastama teavet, kui selle 
teabe olemus võiks objektiivsete 
kriteeriumide järgi ettevõtte või üksuse 
tegutsemist tõsiselt kahjustada või seda 
ohustada.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 160h välja jäetud

Juht- või haldusorgani aruanne 
töötajatele

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

2. Lõikes 1 nimetatud aruandes 
selgitatakse eeskätt järgmist:

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

(b) äriühingu piiriülese jagunemise 
mõju töösuhete säilitamisele;

(c) olulised muutused töötingimustes 
ja äriühingu tegevuskohtade asukohtades;

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

3. Lõikes 1 nimetatud aruanne 
tehakse piiriüleselt jaguneva äriühingu 
töötajate esindajatele või nende 
puudumisel töötajatele endile vähemalt 
elektrooniliselt kättesaadavaks hiljemalt 
kaks kuud enne artiklis 160k osutatud 
osanike koosoleku või aktsionäride 
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üldkoosoleku kuupäeva. Aruanne tehakse 
ka kättesaadavaks piiriüleselt jaguneva 
äriühingu osanikele või aktsionäridele.

4. 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.

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

6. Lõiked 1–5 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 160i – lõik 1 – alalõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
piiriüleselt jagunev äriühing taotleb 
hiljemalt viis 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.
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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, 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:

i)üksuse asutamise tunnused 
sihtliikmesriigis, sealhulgas eesmärk, 
sektor, investeering, netokäive ning 
kasum või kahjum,

ii) sihtriigis töötavate töötajate arv, muus 
riigis töötavate töötajate arv, rühmitatuna 
töökohariigi alusel, ümberkujundamisele 
eelnenud aastal määruse (EÜ) nr 
883/2004 ja direktiivi 96/71/EÜ 
tähenduses lähetatud töötajate arv, 
määruse (EÜ) nr 883/2004 tähenduses 
samaaegselt rohkem kui ühes 
liikmesriigis töötavate töötajate arv,

iii) maksuresidentsus,

iv) vara ja selle asukoht,

v) töötajate ja konkreetsete töötajate 
rühmade harilik töötamise koht,
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vi) kohad, kus tuleb tasuda 
sotsiaalmaksed;

vii) ümberkujundatud äriühingu äririskid 
lähteliikmesriigis ja sihtliikmesriigis,

viii) bilansi ja finantsaruande koosseis 
sihtliikmesriigis ning kõigis 
liikmesriikides, kus äriühing on viimasel 
kahel eelarveaastal tegutsenud.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160k – lõige1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olles vajadusel teatavaks võtnud 
artiklites 160g, 160h ja 160i osutatud 
aruanded, teeb jaguneva äriühingu osanike 
koosolek või aktsionäride üldkoosolek 
otsuse piiriülese jagunemise lepingu 
projekti heakskiitmise kohta. Äriühing 
teatab artikli 160o lõike 1 kohaselt 
nimetatud pädevale asutusele osanike 
koosoleku või aktsionäride otsusest.

1. Olles vajadusel teatavaks võtnud 
artiklites 160g, 160h ja 160i osutatud 
aruanded, teeb jaguneva äriühingu osanike 
koosolek või aktsionäride üldkoosolek 
otsuse piiriülese jagunemise lepingu 
projekti heakskiitmise kohta. Enne otsuse 
tegemist peavad kõik eelnevad 
kohaldatavad teavitamise ja 
konsulteerimise õigused olema täidetud 
sellisel viisil ja ajal, et töötajate esindajate 
arvamust oleks võimalik arvesse võtta.
Äriühing teatab artikli 160o lõike 1 
kohaselt nimetatud pädevale asutusele 
osanike koosoleku või aktsionäride 
otsusest.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160l – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et jagunev 
äriühing näeb piiriülese jagunemise 
lepingu projektis vastavalt artikli 160e 

3. Liikmesriigid tagavad, et jagunev 
äriühing näeb piiriülese jagunemise 
lepingu projektis vastavalt artikli 160e 
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lõike 1 punktile q ette piisava hüvituse 
pakkumise käesoleva artikli lõikes 1 
nimetatud aktsionäridele, kes soovivad 
teostada oma õigust osaluse 
võõrandamiseks. Liikmesriigid kehtestavad 
pakkumise vastuvõtmiseks ka tähtaja, mis 
ei tohi ületada ühte kuud alates 
artiklis 160k osutatud aktsionäride 
üldkoosolekust. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et äriühing on suuteline 
võtma vastu pakkumise, mis saadetakse 
elektrooniliselt äriühingu poolt selle jaoks 
esitatud aadressile.

lõike 1 punktile q ette asjakohase hüvituse 
pakkumise käesoleva artikli lõikes 1 
nimetatud aktsionäridele, kes soovivad 
teostada oma õigust osaluse 
võõrandamiseks. Liikmesriigid kehtestavad 
pakkumise vastuvõtmiseks ka tähtaja, mis 
ei tohi ületada ühte kuud alates 
artiklis 160k osutatud aktsionäride 
üldkoosolekust. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et äriühing on suuteline 
võtma vastu pakkumise, mis saadetakse 
elektrooniliselt äriühingu poolt selle jaoks 
esitatud aadressile.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 160n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 160n Artikkel 160n

Töötajate osalus Töötajate teavitamine, nendega 
konsulteerimine ja nende osalus

1. Ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist, kohaldatakse iga omandava 
äriühingu suhtes selle äriühingu 
registrijärgse asukoha liikmesriigis 
kehtivaid töötajate osalust käsitlevaid 
norme, kui need on olemas.

1. Käesoleva artikli oluline põhimõte 
ja deklareeritud eesmärk on tagada 
töötajate osalusõigused. Seetõttu peavad 
piiriülese jagunemise tulemusena 
tekkivates äriühingutes kehtima töötajate 
osalusõigused vähemalt samas ulatuses, 
nagu enne jagunemist, ning samuti 
peavad kehtima kõik töötajate 
osalusõiguste elemendid, mis kehtisid 
enne seda. Sellise taseme mõõtmisel 
võetakse aluseks töötajate esindajate 
osakaal haldus- või järelevalveorganis, 
nende komiteedes või kui see on 
asjakohane, äriühingu kasumiüksusi 
hõlmavas juhtrühmas.

1 a. Kui osalevate äriühingute juht- või 
haldusorganid koostavad jagunemise 
kava, võtavad nad pärast 
ümberkujundamise otsuse projekti 
avaldamist niipea kui võimalik vajalikud 
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meetmed, et alustada äriühingute 
töötajate esindajatega läbirääkimisi 
ümberkujundamise tulemusena tekkiva 
äriühingu või tekkivate äriühingute 
töötajate kaasamise korra üle.

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 
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:

2. 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 
jooksul enne käesoleva direktiivi 
artikli 160e kohase piiriülese jagunemise 
lepingu projekti avaldamist on vastanud 
kahele kolmandikule 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:

(a) vähemalt samal tasemel töötajate 
osalust nagu see oli jagunevas äriühingus 
olemas enne jagunemist ning mida 
mõõdetakse töötajate esindajate osakaalu 
alusel äriühingu, mille suhtes kohaldatakse 
töötajate osalusõigusi, haldus- või 
järelevalveorganite või nende komiteede 
või kasumiüksusi hõlmava juhtrühma 
liikmete hulgas, või

a) töötajate osalust vähemalt samal 
tasemel ja samade elementidega nagu see 
oli jagunevas äriühingus olemas enne 
jagunemist ning mida mõõdetakse töötajate 
esindajate osakaalu alusel äriühingu, mille 
suhtes kohaldatakse töötajate osalusõigusi, 
haldus- või järelevalveorganite või nende 
komiteede või kasumiüksusi hõlmava 
juhtrühma liikmete hulgas, või

(b) omandavate äriühingute teistes 
liikmesriikides asuvate üksuste töötajatele 
samasuguseid osalusõigusi nagu on nendel 
töötajatel, kes töötavad omandava 
äriühingu registrijärgse asukoha 
liikmesriigis.

b) omandavate äriühingute teistes 
liikmesriikides asuvate üksuste töötajatele 
samasuguseid osalusõigusi nagu on nendel 
töötajatel, kes töötavad omandava 
äriühingu registrijärgse asukoha
liikmesriigis.

3. Lõikes 2 nimetatud juhtudel 
reguleerivad liikmesriigid töötajate osalust 
piiriülese jagunemise tulemusena 
tekkivates äriühingutes ja töötajate 
kaasamist selliste õiguste 
kindlaksmääramisse mutatis mutandis 
ning käesoleva artikli lõigetes 4–7 
sätestatut arvestades kooskõlas põhimõtete 
ja menetlustega, mis on sätestatud määruse 
(EÜ) nr 2157/2001 artikli 12 lõigetes 2, 3 
ja 4 ning direktiivi 2001/86/EÜ järgmistes 

3. Töötajate teavitamist, nendega 
konsulteerimist ja nende osalust 
ümberkujundatud äriühingus ning nende 
osalemist selliste õiguste 
kindlaksmääramisel reguleeritakse 
töötajate ja juhtkonna vahelise 
kokkuleppega, ning käesoleva artikli 
lõikes 2 nimetatud juhtudel reguleerivad 
töötajate teavitamist, nendega 
konsulteerimist ja nende osalust 
ümberkujundatud äriühingus ning nende 
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sätetes: osalemist selliste õiguste 
kindlaksmääramisel liikmesriigid mutatis 
mutandis ning käesoleva artikli lõigetes 4–
7 sätestatut arvestades kooskõlas 
põhimõtete ja menetlustega, mis on 
sätestatud määruse (EÜ) nr 2157/2001 
artikli 12 lõigetes 2, 3 ja 4 ning direktiivi 
2001/86/EÜ järgmistes sätetes:

(a) artikli 3 lõige 1, lõike 2 punkti a 
alapunkt i, lõike 2 punkt b ja lõige 3, 
artikli 3 lõike 4 esimese lõigu esimene 
taane ja teine lõik, artikli 3 lõige 5, artikli 3 
lõike 6 kolmas taane ja artikli 3 lõige 7;

a) artikli 3 lõige 1, lõike 2 punkti a 
alapunkt i, lõike 2 punkt b ja lõige 3, 
artikli 3 lõike 4 esimese lõigu esimene 
taane ja teine lõik, artikli 3 lõige 5, artikli 3 
lõike 6 kolmas taane ja artikli 3 lõige 7;

(b) artikli 4 lõige 1, artikli 4 lõike 2 
punktid a, g ja h ning artikli 4 lõiked 3 ja 4;

b) artikli 4 lõige 1, artikli 4 lõike 2 
punktid a, b, c, d, e, g; ja h ning artikli 4 
lõiked 3 ja 4;

(c) artikkel 5; c) artikkel 5;

(d) artikkel 6; d) artikkel 6;

(e) artikli 7 lõike 1 esimene lõik; e) artikli 7 lõige 1;

(f) artiklid 8, 9, 10 ja 12; f) artiklid 8, 9, 10 ja 12;

(g) lisa 3. osa punkt a. g) lisa.

Riikidevahelise teavitamise ja 
konsulteerimise sisseseadmiseks 
kohaldatakse direktiivi 2009/38/EÜ
sätteid.

4. Lõikes 3 osutatud põhimõtteid ja 
menetlusi sätestades:

4. Lõigetes 2 ja 3 osutatud 
põhimõtteid ja menetlusi sätestades
tagavad liikmesriigid, et enne äriühingu 
piiriülest jagunemist kohaldatud töötajate 
teavitamist, nendega konsulteerimist ja 
nende osalust käsitlevate normide 
kohaldamine jätkub kuni edaspidi 
kokkulepitud normide kohaldamise 
kuupäevani või kokkulepitud normide 
puudumisel kuni standardnormide 
kohaldamiseni vastavalt direktiivi 
2001/86/EÜ lisale.

(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 
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iga omandava äriühingu kehtivatele 
õigusnormidele, mis käsitlevad töötajate 
osalust;

(b) võivad liikmesriigid juhul, kui 
eelnevate läbirääkimiste järel 
kohaldatakse osalust käsitlevaid 
tavanorme, ning nendest normidest 
olenemata määrata töötajate esindajate 
osakaalu piirmäära omandava äriühingu 
haldusorganis. Kui aga töötajate 
esindajad moodustasid jagunevas 
äriühingus haldus- või järelevalveorgani 
koosseisust vähemalt ühe kolmandiku, ei 
või piirangu tulemuseks mingil juhul olla 
madalam töötajate esindajate osakaal 
haldusorganis kui üks kolmandik;

(c) tagavad liikmesriigid, et enne 
äriühingu piiriülest jagunemist 
kohaldatud töötajate osalust käsitlevate 
normide kohaldamine jätkub kuni 
edaspidi kokkulepitud normide 
kohaldamise kuupäevani või kokkulepitud 
normide puudumisel kuni 
standardnormide kohaldamiseni vastavalt 
lisa 3. osa punktile a.

5. Osalusõiguste laiendamine 
omandavate äriühingute teistes 
liikmesriikides töötavatele töötajatele, 
millele on osutatud lõike 2 punktis b, ei 
too osalusõigust sel viisil laiendada 
otsustanud liikmesriikidele kaasa 
kohustust võtta neid töötajaid arvesse 
töötajate osaluskünniste arvutamisel, 
millest lähtudes tekivad osalusõigused 
siseriiklikus õiguses.

6. Kui mõni omandavatest 
äriühingutest kasutab töötajate osaluse 
süsteemi vastavalt lõikes 2 osutatud 
normidele, tuleb kõnealused äriühingud 
muuta sellist liiki äriühinguteks, mis 
võimaldab osalusõigusi rakendada

6. Kui mõni omandavatest 
äriühingutest kasutab töötajate osaluse 
süsteemi vastavalt lõikes 2 osutatud 
normidele, tuleb kõnealused äriühingud 
muuta sellist liiki äriühinguteks, mis 
võimaldab osalusõigusi rakendada;

7. Kui piiriülese jagunemise 
tulemusena tekkivas äriühingus kasutatakse 
töötajate osaluse süsteemi, on kõnealune 
äriühing kohustatud rakendama meetmeid, 
et tagada töötajate osalusõiguste kaitse 
edaspidiste piiriüleste või siseriiklike 

7. Kui piiriülese jagunemise 
tulemusena tekkivas äriühingus kasutatakse 
töötajate osaluse süsteemi, on kõnealune 
äriühing kohustatud rakendama meetmeid, 
et tagada töötajate osalusõiguste kaitse 
edaspidiste piiriüleste või siseriiklike 
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ühinemiste, jagunemiste või 
ümberkujundamiste korral kolme aasta 
jooksul pärast piiriülese jagunemise 
jõustumist ning kohaldades mutatis 
mutandis lõigetes 1–6 sätestatud korda.

ühinemiste, jagunemiste või 
ümberkujundamiste korral kuue aasta 
jooksul pärast piiriülese jagunemise 
jõustumist ning kohaldades mutatis 
mutandis lõigetes 1–6 sätestatud korda.

7 a. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
direktiivi 2002/14/EÜ artikliga 6, et 
töötajate esindajatel on oma ülesannete 
täitmisel piisav kaitse ja tagatised, mis 
võimaldab neil täita nõuetekohaselt neile 
pandud kohustusi.

8. Äriühing teavitab oma töötajaid 
töötajate osalust käsitlevate läbirääkimiste 
tulemusest põhjendamatu viivituseta.

8. Äriühing teavitab oma töötajaid 
töötajate osalust käsitlevate läbirääkimiste 
tulemusest põhjendamatu viivituseta.

8 a. Liikmesriigid näevad käesolevas 
artiklis ette asjakohased meetmed 
mittevastavuse juhtudeks jaguneva 
äriühingu puhul. Eelkõige tagavad nad 
piisavate haldus- ja kohtumenetluste 
kättesaadavuse, mis võimaldaks tagada 
käesolevast artiklist tulenevate kohustuste 
täitmise.

8 b. Niipea kui ületatakse jaguneva 
äriühingu liikmesriigi künnis, tuleb 
alustada uusi läbirääkimisi vastavalt 
käesoleva artikli sätetele. Sellistel juhtudel 
osutatakse liikmesriikide kohaldatud 
standardeeskirjades töötajate osaluse 
tasemele, mis nähakse õiguspäraselt ette 
päritoluliikmesriigi äriühingule, mis on 
ülevalpool künnist, kui äriühing ei oleks 
teinud läbi piiriülest jagunemist.
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