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A. Sissejuhatus 

9. aprillil 2014. aastal esitas komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv ühe osanikuga 

osaühingute kohta. Kõnealuse ettepaneku eesmärk on muuta ettevõtete loomine välismaal 

ettevõtjatele, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) võimalikult lihtsaks, 

soodustades ettevõtlusvaimu ning tugevdades Euroopa Liidus majanduskasvu, innovatsiooni 

ja tööhõivet.  

Mõju hindamise kohaselt investeerib kõigest 2% VKEdest välismaale uute ettevõtete loomise 

kaudu. Selle põhjuseks on muu hulgas liikmesriikide õiguskordade erinevused, eelkõige 

erinevused äriühinguõiguses ning klientide ja äripartnerite vähene usaldus välismaiste 

ettevõtete vastu. Seetõttu otsustab enamik ettevõtjaid luua välismaale tütarettevõtjad, mille 

eelis on see, et see tagab kliendile suhtlemise riigisisese ettevõtjaga. Tütarettevõtja loomisega 

välismaal kaasnevad aga suur halduskoormus ning märkimisväärsed otsesed ja kaudsed kulud. 

Ettepaneku Euroopa osaühingu põhikirja1 kohta eesmärk oli lihtsustada VKEde piiriülest 

tegevust uue riikidevahelise Euroopa osaühingu loomise kaudu. Kuna nõukogus ei saavutatud 

lepingu vastuvõtmiseks vajalikku ühehäälset otsust, otsustas komisjon lõpuks ettepaneku 

tagasi võtta ja esitada selle asemel alternatiivse ettepaneku, mis hõlmab osasid Euroopa 

osaühingu põhikirjas märgitud probleeme2.  

 

B. Üldised kaalutlused 

Mõned sotsiaalsed osalejad on Euroopa Komisjoni ettepanekut kritiseerinud. Raportile eelnev 

töödokument, mille väljatöötamise eest vastutab raportöör, on kaalutletud otsus. 

Pärast seda, kui komisjon esitas algatuse, toimus õiguskomisjonis arutelu, kus avaldati 

mitmeid eriarvamusi eelnõu kohta ja seati kahtluse alla selle tasuvus ning muu hulgas selle 

lisandväärtus Euroopas. 

Vastutava raportöörina tundub seetõttu asjakohane kontrollida enne raporti koostamist kõiki 

asjaolusid õiguskomisjoni arutelus kokku lepitud viisil. 

Selle dokumendi eesmärk ei ole seega olla kõikehõlmav, vaid uurida raportööri arvates kõige 

vastuolulisemaid punkte ja tuua välja võimalikud lahendused. 

 

C. Ettepaneku lisandväärtus 

Komisjoni 2015. aasta tööprogrammis „Uus algus” on kirjas: „Kodanikud ootavad ELilt 

tulemusi suurte majanduslike ja sotsiaalsete probleemide – töötuse kõrge tase, aeglane 

majanduskasv, riigivõla kõrge tase, investeeringute puudus ja vähene konkurentsivõime 

maailmaturul – lahendamisel. Samuti tahavad nad vähem ELi sekkumist olukordades, kus 

                                                 
1 Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa osaühingu põhikirja kohta, COM(2008) 396 final. 
2 Euroopa osaühingu põhikirja käsitleva ettepaneku tagasivõtmisest teatati teatise „Õigusloome kvaliteet ja 

tulemuslikkus (REFIT): saavutused ja järgmised sammud” lisas, COM(2013) 685, 2.10.2013.  
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liikmesriigid saavad paremini reageerida riiklikul või piirkondlikul tasandil”.  

Pärast käesoleva töödokumendi analüüsimist ja selle üle arutamist peame endalt küsima, kas 

kõnealune ettepanek võib kaasa tuua muutusi tööhõives, majanduskasvus ja investeeringutes 

ning luua kodanikele materiaalseid hüvesid.  

 

D. Ettepaneku põhielemendid 

I. Õiguslik olemus ja alus 

Ettepanek koosneb kahest järgmisest erinevast osast: esimene osa hõlmab 

koordineerimiseeskirjade kogumit, mida tuleb kohaldada kõigi ühe osanikuga osaühingute 

suhtes liikmesriikides ja Societas Unius Personae'le (SUPile). Eeskirjade näol on tegemist 

teatud määral muudetud direktiivi 2009/102/EÜ1 sätetega. Teine osa reguleerib SUPi 

äriühinguvormi. 

Kuigi SUPe käsitlev ettepanek täidab sama otstarvet mis Euroopa osaühingu ettepanek, on 

selles loobutud eesmärgist luua määruse kaudu Euroopa piiriülene osaühing. SUPe käsitlev 

ettepanek kohustab liikmesriike lisama direktiiviga oma õiguskorda uut liiki ühe osanikuga 

osaühingu, mis vastab äriühingute asutamise ja tegutsemise kooskõlastatud tingimustele, 

jättes siseriiklike õigusaktide reguleerida kõik need aspektid, mis ei ole kõnealuses direktiivis 

sätestatud. SUP on seega riiklik osaühing. 

Raportöör on teadlik vaidlusest komisjoni valitud õigusliku aluse üle. Võttes siiski arvesse 

ettepaneku eesmärki „hõlbustada VKEde piiriülest tegevust ning asutada teistes 

liikmesriikides ühe osanikuga äriühinguid tütarettevõtjatena, et vähendada selliste äriühingute 

asutamisega seotud kulusid ja halduskoormust” ning „ühe osanikuga äriühingute asutamist, sh 

ühtse näidispõhikirja kasutamist reguleeriv ühtlustatud õigusnormistik peaks aitama kaasa 

asutamisvabaduse piirangute järkjärgulisele kaotamisele liikmesriikide territooriumil 

tütarettevõtjate asutamise tingimuste puhul ja viima kulude alanemiseni” (põhjendused 7 ja 

8), leiab raportöör, et ELi toimimise lepingu artikli 50 lõikes 1 ja lõike 2 punktis f sätestatud 

tingimusi täidetakse.  

 

II. Reguleerimisala (Artikkel 1) 

Olles analüüsinud siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse ettepanekut ja komisjoni 

mõjuhinnangut, tõstatab raportöör küsimuse, kas ei oleks mõistlikum vähendada väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) reguleerimisala direktiivis 2013/34/EL määratletud 

viisil2, kuna VKEdel on eri liikmesriikides kõige raskem äri alustada.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/102/EÜ, 16. september 2009, mis käsitleb äriühinguõiguses 

reguleeritavaid ühe osanikuga osaühinguid (kodifitseeritud versioon). SUPe käsitleva direktiivi vastuvõtmisel 

tunnistatakse direktiiv 2009/102/EÜ kehtetuks. 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/34/EL, 26. juuni 2013, teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 

finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse 
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III. Registrijärgse asukoha ja kas juhtkonna asukoha või peamise tegevuskoha eraldamine 

(Artikkel 10) 

Võimalus registreerida eri liikmeriikides registrijärgset asukohta ja tegevuskohta tekitab 

kahtlusi, kuna on oht, et ettevõtted valivad endale meelepärase kohtualluvuse, üritades muu 

hulgas vältida töötajate osalemist enda haldusorganites või võttes omaks maksustamise või 

sotsiaalse kaitse vallas vähem nõudlikud süsteemid. 

Raportöör arvab, et registrijärgse asukoha ja tegevuskoha eraldamine tuleb jätta siseriiklike 

õigusaktide reguleerida.  

Niivõrd tundliku küsimuse ühtlustamise katse kujutab endast provokatsioonile sarnanevat 

tegu, mis viib selleni, et osad liikmesriigid kalduvad selle asjaolu tõttu SUPi projekti tagasi 

lükkama. 

Sellest hoolimata teeb raportöör ettepaneku kaaluda küsimust, kas juhatuse liikmetelt tuleks 

nõuda resideerumist registrijärgse asukoha riigis. See muudaks võimalikuks äriühingute 

juhtimise ainult elektrooniliste vahendite kaudu ning vastaks käesoleva ettepaneku ühele 

ellukutsumise põhjustest – digiajastule kohandamine.  

 

IV. Ühtne näidispõhikiri1 (Artikkel 11) 

Veebipõhise registreerimise peamine element on ühtne näidispõhikiri, mis peab hõlmama 

SUPi asutamise, osade, osakapitali, struktuuri, raamatupidamise ja lõpetamisega seotud 

küsimusi. Komisjon teeb ettepaneku, et kõnealune ühtne näidis võetaks vastu rakendusaktiga. 

Raportöör ei ole nõus sellega, et ettepaneku peamise elemendi määratlemine otsustatakse 

rakendusaktiga, kuna see jääks Euroopa Parlamendi näidispõhikirja kontrolli alt välja ning ei 

vastaks raportööri arvates ELi toimimise lepingu artiklile 291. Kuigi raportöör on teadlik 

asjaolust, et tulevikus näidispõhikirjas muudatuste tegemine nõuab seadusandliku 

tavamenetluse kasutamist, pooldab raportöör näidispõhikirja lisamist direktiivi lisasse. 

 

V. Veebipõhine registreerimine (Artikkel 14) 

Ettepanek kohustab liikmesriike tagama, et uue äriühinguna asutatud SUPi registreerimise 

menetluse saab täies ulatuses läbi viia elektrooniliselt, ilma et äriühingu asutajal oleks vaja 

ilmuda registreerimise liikmesriigi ametiasutusse. 

Ei ole kahtlust, et kõnealune protseduur, mis on juba mõnes liikmesriigis kasutusel, muudab 

                                                                                                                                                         
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 

78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19). 
1 Ettepaneku hispaaniakeelses versioonis viidatakse vigaselt „näidispõhikirjale” (escritura de constitución), kuigi 

tegelikult peetakse selle all silmas „põhikirja” (estatuto social). 
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registreerimise protsessi märgatavalt kiiremaks ja vähendab asutamisega seotud kulusid. 

Raportöör avaldab siiski muret õiguskindluse puudumise pärast, kuna registreerimisel ei nõuta 

notari sekkumist ega asutaja füüsilist kohalolekut ning kuna antud süsteemi võib kasutada 

ebaseaduslikul eesmärgil, näiteks rahapesuks või maksudest kõrvalehoidumiseks. 

Kõnealust ohtu saab vähendada, kui liikmesriigid kehtestavad e-allkirja ja notari sekkumise 

näol turvalised eeskirjad asutaja isiku kontrollimiseks, ilma et see kahjustaks võimalust 

äriühingut igal juhul veebis registreerida.  

Lisaks arvab raportöör, et liikmesriigil tuleb lubada mitte tunnustada välisriigi e-identimise 

viisi, mis ei vasta määruse (EL) nr 182/2011 nõuetele1. 

Selle artikli puhul leitakse, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse projekti 

muudatusettepanekus 22 esitatu on üks võimalikest lahendustest, mis integreeriks kaks 

erinevat liikmesriikides kasutuses olevat registreerimise mudelit2.  

 

VI. Ühe euro suurune osakapital (Artikkel 16) 

SUPi osakapitali suurus peab olema vähemalt 1 euro. Liikmesriikides, kus euro ei ole riigi 

omavääring, peab osakapitali suurus olema vähemalt 1 liikmesriigi omavääringu ühik. 

Raportöör, kes lähtub õigustraditsioonist, kus osakapital on tagatis võlausaldajatele, väljendab 

kõnealuse eeskirja pärast muret, võttes eelkõige arvesse, et SUPil ei ole kohustust luua 

õigusaktiga kehtestatud reservi. Selleks et võimaldada dividendide jagamist, hüvitab 

kõnealune ettepanek kapitali puudumist vajalike likviidsuse tagatistega: tõend eelarve 

tasakaalu kohta ja maksevõimelisuse kinnitus. 

Raportöör arvab, et üks võimalikest lahendustest on lubada liikmesriikidel kehtestada reservi 

loomise kohustust juhul, kui nad seda soovivad. 

 

E. Järeldus 

Raportöör usub, et komisjoni ettepanekul on potentsiaali edendada majanduskasvu ja 

töökohtade loomist. Ajal, mil EL ei ole veel majanduskriisist taastunud, on väga oluline 

tugevdada ettevõtlusvaimu, vähendades halduskoormust ja kulusid.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014, e-identimise ja e-tehingute jaoks 

vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 

28.8.2014, lk 73). 
2 Selleks et kaitsta riiklike registrite ja veebipõhise asutamise turvalisust, on väga olulise tähtsusega andmete ja 

identiteedi tõesus ning dokumentide autentsus. Liikmesriigid peavad saama säilitada registreerimise 

kontrollimisega seotud eeskirju, et näha ette äriühingu asutaja või esindaja isiku ning registreerimisel esitatud 

dokumentide seaduslikkuse kontrollimise viise, sealhulgas notarite või advokaatide osalemine registreerimisel 

tingimusel, et registreerimise saab tervikuna läbi viia elektrooniliste sidevahendite abil kaugel olles. 

Liikmesriigid peavad oma registreerimise koduleheküljel selgelt sätestama riiklikud nõuded veebipõhise e-

identimise jaoks. 
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Raportöör on samuti teadlik, et uue osaühingu võimalikud eelised võivad jääda väga piiratuks, 

kui suurendada märgatavalt liikmesriikidele jäetavaid valikuid. Seetõttu pooldab raportöör 

Euroopa lisandväärtuse säilitamiseks vajalikku ühtlustamist, mis projekti õigustaks.  

Raportöör kutsub kaasraportööre ja kõiki liikmesriike üles jätkama arutelu ja otsima koos 

sobivaid lahendusi selleks, et mitte kaotada viimast võimalust luua VKEde asutamiseks 

ühtlustatud õigusraamistik, mis lihtsustaks nende piiriülest tegevust ning vähendaks kulusid ja 

halduskoormust. 

Arvestades, et komisjoni üks prioriteetidest järgmise viie aasta jooksul on digitaalarengu 

tegevuskava, siis on ettevõtete asutamise viisi kohandamine digitaalajastule vältimatu. 

Kokkuvõttes üritatakse kaasaega kokku sobitada toimingute ja bürokraatia vähendamisega 

ning vajalike õiguslike tagatistega. 


