
PR\1158760ET.docx PE625.405v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Õiguskomisjon

2018/0113(COD)

26.7.2018

***I
RAPORTI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja 
protsesside kasutamisega äriühinguõiguses
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Tadeusz Zwiefka



PE625.405v01-00 2/19 PR\1158760ET.docx

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside 
kasutamisega äriühinguõiguses
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0239),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 50 lõiget 1 
ning artikli 50 lõike 2 punkte b, c, f ja g, mille alusel komisjon esitas ettepaneku 
Euroopa Parlamendile (C8-0166/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon rõhutas oma teatistes 
„Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“30

ja „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–
2020. Valitsussektori digitaalse arengu 
kiirendamine“31 avaliku sektori asutuste 
rolli ettevõtjatele lihtsate võimaluste 
pakkumisel ettevõtluse alustamiseks, 
internetipõhiselt tegutsemiseks ja 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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piiriüleseks laienemiseks. ELi e-valitsuse 
tegevuskavas märgiti eraldi digitaalsete 
vahendite parema kasutamise tähtsust 
äriühinguõigusega seotud nõuete täitmisel. 
Lisaks sellele esitasid liikmesriigid 
2017. aasta Tallinna e-valitsemise 
deklaratsioonis tungiva üleskutse 
suurendada jõupingutusi tõhusate 
kasutajakesksete elektrooniliste menetluste 
pakkumiseks liidus.

__________________

3 COM(2015) 192 final, 6. mai 2015.

4 COM(2016) 179 final, 19. aprill 2016.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Äriühingute ja filiaalide täielikult 
internetipõhise registreerimise ning 
dokumentide ja teabe täielikult 
internetipõhise esitamise võimaldamisel 
saaksid äriühingud kasutada liikmesriikide 
pädevate asutustega suhtlemisel 
digitaalseid vahendeid. Liikmesriigid 
peaksid usalduse suurendamiseks tagama, 
et riigisisesed ja piiriülesed kasutajad 
saaksid kasutada turvalist e-identimist ja 
usaldusteenuseid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 910/201434. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid looma piiriülese e-identimise 
võimaldamiseks e-identimise süsteemid, 
millega nähakse ette lubatud e-identimise 
vahendid. Selliseid siseriiklikke süsteeme 
kasutataks teises liikmesriigis väljastatud 
e-identimise vahendite tunnustamisel 
alusena. Selleks et tagada usalduse kõrge 
tase piiriülestes olukordades, tuleks 
tunnustada ainult määruse (EL) 
nr 910/2014 artiklile 6 vastavaid e-

(7) Äriühingute ja filiaalide täielikult 
internetipõhise registreerimise ning 
dokumentide ja teabe täielikult 
internetipõhise esitamise võimaldamisel 
saaksid äriühingud kasutada liikmesriikide 
pädevate asutustega suhtlemisel 
digitaalseid vahendeid. Liikmesriigid 
peaksid usalduse suurendamiseks tagama, 
et riigisisesed ja piiriülesed kasutajad 
saaksid kasutada turvalist e-identimist ja 
usaldusteenuseid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 910/201434. Lisaks sellele peaksid 
liikmesriigid looma piiriülese e-identimise 
võimaldamiseks e-identimise süsteemid, 
millega nähakse ette lubatud e-identimise 
vahendid. Selliseid siseriiklikke süsteeme 
kasutataks teises liikmesriigis väljastatud 
e-identimise vahendite tunnustamisel 
alusena. Selleks et tagada usalduse kõrge 
tase piiriülestes olukordades, tuleks 
tunnustada ainult määruse (EL) 
nr 910/2014 artiklile 6 vastavaid e-
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identimise vahendeid. Liikmesriigid võivad 
siiski tunnustada ka muid 
identifitseerimisvahendeid, nagu 
skannitud passikoopiat. Igal juhul peaks 
käesolev direktiiv panema liikmesriikidele 
ainult kohustuse võimaldada äriühingute ja 
nende filiaalide internetipõhist 
registreerimist ja internetipõhist teabe 
esitamist liidu kodanike poolt, tunnustades 
nende e-identimise vahendeid.

identimise vahendeid. Igal juhul peaks 
käesolev direktiiv panema liikmesriikidele 
ainult kohustuse võimaldada äriühingute ja 
nende filiaalide internetipõhist 
registreerimist ja internetipõhist teabe 
esitamist liidu kodanike poolt, tunnustades 
nende e-identimise vahendeid.

__________________ __________________

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 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).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 
2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 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).

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Äriühingu elutsükli esimese 
sammuna peaks olema võimalik 
äriühinguid täielikult internetipõhiselt 
asutada ja registreerida. Liikmesriikidel 
peaks siiski olema võimalik teha sellest 
nõudest aktsiaseltside puhul erand, võttes 
arvesse selliste äriühingute asutamise ja 
registreerimise keerukust ning 
liikmesriikide olemasolevaid 
äriühinguõiguse tavasid. Liikmesriigid 
peaksid igal juhul kehtestama 
üksikasjalikud registreerimiseeskirjad. 
Internetipõhiseks registreerimiseks peaks 
saama esitada dokumente elektroonilisel 
kujul.

(9) Äriühingu elutsükli esimese 
sammuna peaks olema võimalik 
äriühinguid täielikult internetipõhiselt 
asutada ja registreerida. Liikmesriikidel 
peaks siiski olema võimalik jätta erandina 
selle nõude kohaldamisalast välja 
aktsiaseltsid, arvestades selliste 
äriühingute asutamise ja registreerimise 
keerukust ning liikmesriikide 
olemasolevaid äriühinguõiguse tavasid. 
Liikmesriigid peaksid igal juhul 
kehtestama üksikasjalikud 
registreerimiseeskirjad. Internetipõhiseks 
registreerimiseks peaks saama esitada 
dokumente elektroonilisel kujul.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et aidata ettevõtjatel, 
eelkõige idufirmadel, tegevust alustada, 
peaks osaühingu registreerimiseks saama 
kasutada vorme, s.o asutamisdokumentide 
näidiseid, mis peaksid olema internetis 
kättesaadavad. Sellised näidised võivad 
sisaldada eelnevalt kindlaksmääratud 
valikuvõimalusi kooskõlas siseriikliku 
õigusega. Taotlejad peaksid saama valida, 
kas kasutada seda näidist või registreerida 
äriühing vastavalt vajadustele kohandatud 
asutamisdokumentidega, ning 
liikmesriikidel peaks olema võimalus näha 
ette vormid ka teistele äriühinguliikidele.

(11) Selleks et aidata ettevõtjatel, 
eelkõige mikro-, väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel, tegevust alustada, 
peaks osaühingu registreerimiseks saama 
kasutada vorme, s.o asutamisdokumentide 
näidiseid, mis peaksid olema internetis 
kättesaadavad. Sellised näidised võivad 
sisaldada eelnevalt kindlaksmääratud 
valikuvõimalusi kooskõlas siseriikliku 
õigusega. Taotlejad peaksid saama valida, 
kas kasutada seda näidist või registreerida 
äriühing vastavalt vajadustele kohandatud 
asutamisdokumentidega, ning 
liikmesriikidel peaks olema võimalus näha 
ette vormid ka teistele äriühinguliikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide äriühinguõiguse 
tavade austamiseks on oluline võimaldada 
paindlikkust selle suhtes, kuidas nad 
tagavad äriühingute ja filiaalide täielikult 
internetipõhise registreerimise süsteemi, 
sealhulgas notarite või juristide rolli suhtes 
sellises protsessis. Äriühingute ja filiaalide 
internetipõhise registreerimisega seotud 
küsimusi, mida käesolev direktiiv ei 
reguleeri, tuleks reguleerida siseriikliku
õigusega.

(12) Liikmesriikide äriühinguõiguse 
tavade austamiseks on oluline võimaldada 
paindlikkust selle suhtes, kuidas nad 
tagavad äriühingute ja filiaalide täielikult 
internetipõhise registreerimise süsteemi
ning dokumentide ja teabe internetipõhise 
esitamise, sealhulgas notarite või juristide 
rolli suhtes sellises protsessis. Äriühingute 
ja filiaalide internetipõhise 
registreerimisega seotud küsimusi, mida 
käesolev direktiiv ei reguleeri, tuleks 
reguleerida siseriikliku õigusega.
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Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Sarnaselt äriühingute 
internetipõhise registreerimisega peaks 
äriühingute kulude ja koormuse 
vähendamiseks olema võimalik esitada 
liikmesriikide registritele dokumente ja 
andmeid äriühingute kogu elutsükli vältel 
täielikult internetipõhiselt. Samal ajal 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
lubada äriühingutel esitada dokumente ja 
teavet muul viisil, sealhulgas paberil. Peale 
selle tuleks äriühinguid käsitlevat teavet 
pidada avalikustatuks, kui see teave on 
tehtud neis registrites avalikult 
kättesaadavaks, sest registrid on nüüd 
sidestatud ja kujutab endast kasutajate 
jaoks usaldusväärset teabeallikat. Selleks et 
mitte pärssida olemasolevaid 
avalikustamisvahendeid, peaks 
liikmesriikidel olema ka võimalus avaldada 
äriühingute teave täielikult või osaliselt 
liikmesriigi ametlikus väljaandes, tagades 
samal ajal, et register saadab teabe 
elektrooniliselt asjaomasele ametlikule 
väljaandele.

(17) Sarnaselt äriühingute 
internetipõhise registreerimisega peaks 
äriühingute kulude ja koormuse 
vähendamiseks olema võimalik esitada 
liikmesriikide registritele dokumente ja 
andmeid äriühingute kogu elutsükli vältel 
täielikult internetipõhiselt. Esitatavate 
dokumentide ja teabe autentsuse, täpsuse 
ja nõuetekohase õigusliku vormiga seotud 
nõuded peaksid olema kooskõlas 
siseriikliku õiguse ja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) nr 
910/20141. Samal ajal peaks liikmesriikidel 
olema võimalus lubada äriühingutel esitada 
dokumente ja teavet muul viisil, sealhulgas 
paberil. Peale selle tuleks äriühinguid 
käsitlevat teavet pidada avalikustatuks, kui 
see teave on tehtud neis registrites avalikult 
kättesaadavaks, sest registrid on nüüd 
sidestatud ja kujutab endast kasutajate 
jaoks usaldusväärset teabeallikat. Selleks et 
mitte pärssida olemasolevaid 
avalikustamisvahendeid, peaks 
liikmesriikidel olema ka võimalus avaldada 
äriühingute teave täielikult või osaliselt 
liikmesriigi ametlikus väljaandes, tagades 
samal ajal, et register saadab teabe 
elektrooniliselt asjaomasele ametlikule 
väljaandele.

_______________________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 
910/2014 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).
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Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13a – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „registreerimine“ – äriühingu 
asutamine juriidilise isikuna;

(3) „registreerimine” – kogu äriühingu 
asutamise protsess digitaalsete vahendite 
abil alates taotleja identifitseerimisest, 
asutamisdokumendi koostamisest ja 
esitamisest kuni äriühingu juriidilise 
isikuna äriregistrisse kandmiseni, nagu 
see on ette nähtud siseriiklike 
õigusaktidega; filiaali puhul protsess, mis 
lõppeb liikmesriigis avatud filiaaliga 
seotud dokumentide ja teabe 
avalikustamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13b – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks lõigete 1–3 
kohaldamist, võivad liikmesriigid võtta 
meetmeid, mille kohaselt võib põhjendatud 
tõelise pettusekahtluse korral nõuda 
isikusamasuse kontrolliks isikute füüsilist 
kohaleilmumist asutusse, mis on pädev 
tegelema internetipõhise registreerimise 
või internetipõhise teabe esitamisega.

4. Ilma et see piiraks lõigete 1–3 
kohaldamist, võivad liikmesriigid võtta 
meetmeid, mille kohaselt võib põhjendatud 
tõelise pettusekahtluse korral nõuda 
isikusamasuse kontrolliks taotleja või 
taotleja esindajate füüsilist kohaleilmumist 
asutusse, mis on pädev tegelema 
internetipõhise registreerimise või 
internetipõhise teabe esitamisega. 
Liikmesriigid tagavad, et taotleja või 
taotleja esindaja füüsilist kohalolekut võib 
nõuda ainult juhtumipõhiselt ning et 
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menetluse muid etappe saab täita 
täielikult internetipõhiselt.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13c – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Internetipõhisel registreerimisel ja teabe 
esitamisel võetav riigilõiv

Internetipõhisel registreerimisel ja 
dokumentide ja teabe esitamisel võetav 

riigilõiv

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesolevas peatükis sätestatud 
menetluse lõpuleviimine eeldab makse 
tegemist, tagavad liikmesriigid, et makse 
saab teha piiriüleste makseteenuste puhul 
laialdaselt kättesaadavat makseteenust 
kasutades.

Kui käesolevas peatükis sätestatud 
menetluse lõpuleviimine eeldab makse 
tegemist, tagavad liikmesriigid, et makse 
saab teha piiriüleste makseteenuste puhul 
laialdaselt kättesaadavat internetipõhist 
makseteenust kasutades.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
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Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13f – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
äriühinguid on võimalik registreerida 
täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja 
või tema esindaja peaks isiklikult kohale 
ilmuma pädevasse asutusse või 
registreerimistaotlusega tegeleva muu isiku 
või organi ette, kui artikli 13b lõikes 4 
sätestatust ei tulene teisiti. Liikmesriigid 
võivad siiski otsustada mitte võimaldada 
täielikult internetipõhiseid 
registreerimismenetlusi I lisas loetletud 
liiki äriühingutele.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
äriühinguid on võimalik registreerida 
täielikult internetipõhiselt, ilma et peaks 
isiklikult kohale ilmuma pädevasse 
asutusse või registreerimistaotlusega 
tegeleva muu isiku või organi ette, kui 
artikli 13b lõikes 4 sätestatust ei tulene 
teisiti. Liikmesriigid võivad siiski otsustada 
mitte võimaldada täielikult 
internetipõhiseid registreerimismenetlusi 
I lisas loetletud liiki äriühingutele.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13g – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äriühingute registreerimise vormid Äriühingute internetipõhise registreerimise 
vormid

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13h – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teevad vajalikud 
korraldused tagamaks, et nende registrid 

2. Liikmesriigid teevad vajalikud 
korraldused tagamaks, et nende registrid 
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saavad esitada artiklis 22 osutatud süsteemi 
kaudu nii käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud teavet kui ka teavet juhtival kohal 
töötamise keelu kehtivusaja kohta. See 
teave esitatakse registreerimise jaoks ja 
liikmesriigid võivad esitada ka juhtival 
kohal töötamise keelu põhjused.

saavad esitada ilma põhjendamatu 
viivituseta artiklis 22 osutatud süsteemi 
kaudu nii käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud teavet kui ka teavet juhtival kohal 
töötamise keelu kehtivusaja kohta. See 
teave esitatakse registreerimise jaoks ja 
vajaduse korral esitavad liikmesriigid ka 
juhtival kohal töötamise keelu põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13i – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äriühingute internetipõhine teabe 
esitamine

Äriühingute internetipõhine dokumentide 
ja teabe esitamine

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 13i – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et äriühingud 
saavad esitada artiklis 14 osutatud 
dokumendid ja andmed, sealhulgas nende 
muudatused, registrile internetipõhiselt 
selle liikmesriigi õigusnormides sätestatud 
tähtaja jooksul, kus äriühing 
registreeritakse. Liikmesriigid tagavad, et 
sellist teavet saab esitada täielikult 
internetipõhiselt, ilma et taotleja või tema 
esindaja peaks pädevasse asutusse või 
internetipõhise teabe esitamisega tegeleva 

Liikmesriigid tagavad, et äriühingud 
saavad esitada artiklis 14 osutatud 
dokumendid ja andmed, sealhulgas nende 
muudatused, registrile internetipõhiselt 
selle liikmesriigi õigusnormides sätestatud 
tähtaja jooksul, kus äriühing 
registreeritakse. Liikmesriigid tagavad, et 
sellist teavet saab esitada täielikult 
internetipõhiselt, ilma et taotleja või tema 
esindaja peaks pädevasse asutusse või 
internetipõhise teabe esitamisega tegeleva 
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muu isiku või organi ette isiklikult kohale 
ilmuma, kui artikli 13b lõikes 4 sätestatust 
ei tulene teisiti.

muu isiku või organi ette isiklikult kohale 
ilmuma, kui artikli 13b lõikes 4 sätestatust 
ei tulene teisiti. Liikmesriigid võivad 
kehtestada eeskirjad internetis esitatavate 
dokumentide ja teabe usaldusväärsuse ja 
tõesuse tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Registrite sidestamise süsteemi 
kaudu artiklis 14 osutatud dokumentide ja 
andmete hankimise eest võetav riigilõiv ei 
tohi ületada asjaomaseid halduskulusid.

1. Registrite sidestamise süsteemi 
kaudu artiklis 14 osutatud dokumentide ja 
andmete või nende koopiate paberil või 
elektroonilisel kujul hankimise eest võetav 
riigilõiv ei tohi ületada asjaomaseid 
halduskulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) äriühingu õiguslik seisund, näiteks 
kas see on suletud, registrist kustutatud, 
likvideeritud, tegevuse lõpetanud, 
majanduslikult aktiivne või mitteaktiivne, 
nagu on määratletud siseriiklikus õiguses ja 
kui see teave on liikmesriikide registrites 
kättesaadav;

(e) äriühingu õiguslik seisund, näiteks 
kas see on suletud, registrist kustutatud, 
likvideeritud, tegevuse lõpetanud, 
maksejõuetusmenetluses, majanduslikult 
aktiivne või mitteaktiivne, nagu on 
määratletud siseriiklikus õiguses ja kui see 
teave on liikmesriikide registrites 
kättesaadav;
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Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) äriühingu töötajate arv, kui see on 
kättesaadav siseriiklik õiguse järgi 
nõutavatest äriühingu 
finantsaruannetest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 28a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et teise 
liikmesriigi õigusega reguleeritud 
äriühingu filiaali saab liikmesriigis 
registreerida täielikult internetipõhiselt, 
ilma et taotlejal või tema esindajal oleks 
vaja isiklikult kohale ilmuda pädevasse 
asutusse või registreerimistaotlusega 
tegeleva muu isiku ette, kui artikli 13b 
lõikes 4 sätestatust ei tulene teisiti.

1. Liikmesriigid tagavad, et teise 
liikmesriigi õigusega reguleeritud 
äriühingu filiaali saab liikmesriigis 
registreerida täielikult internetipõhiselt, 
ilma et oleks vaja isiklikult kohale ilmuda 
pädevasse asutusse või 
registreerimistaotlusega tegeleva muu isiku 
ette, kui artikli 13b lõikes 4 sätestatust ei 
tulene teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
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Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 28a – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) taotleja jaoks nõuded kasutada 
määruses (EL) nr 910/2014 osutatud 
usaldusteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 28a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 2 osutatud eeskirjadega 
võidakse vajaduse korral ette näha ka 
järgmine:

a) menetlused, mis tagavad filiaali 
tegevusala õiguspärasuse;

b) menetlused, mis tagavad 
äriühingu nime õiguspärasuse; 

c) menetlused, mis tagavad filiaali 
registreerimiseks esitatud dokumentide ja 
teabe õiguspärasuse;

d) menetlused, millega määratakse 
kindlaks notari või mõne teise isiku või 
organi roll, kes on kohaldatava 
siseriikliku õiguse kohaselt filiaali 
registreerimise protsessi kaasatud.“ 

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 28b – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Internetipõhine teabe esitamine filiaalide 
kohta

Internetipõhine dokumentide ja teabe 
esitamine filiaalide kohta

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 28b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 30 
osutatud dokumente ja andmeid või nende 
muudatusi võib esitada internetipõhiselt 
filiaali asutamise liikmesriigi õiguses 
ettenähtud tähtaja jooksul. Liikmesriigid 
tagavad, et sellist teavet saab esitada 
täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja 
või tema esindaja peaks isiklikult kohale 
ilmuma pädevasse asutusse või 
internetipõhise teabe esitamisega tegeleva 
muu isiku ette, kui artikli 13b lõikes 4 
sätestatust ei tulene teisiti.

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 30 
osutatud dokumente ja andmeid või nende 
muudatusi võib esitada internetipõhiselt 
filiaali asutamise liikmesriigi õiguses 
ettenähtud tähtaja jooksul. Liikmesriigid 
tagavad, et sellist teavet saab esitada 
täielikult internetipõhiselt, ilma et taotleja 
või tema esindaja peaks isiklikult kohale 
ilmuma pädevasse asutusse või 
internetipõhise teabe esitamisega tegeleva 
muu isiku ette, kui artikli 13b lõikes 4 
sätestatust ei tulene teisiti. Liikmesriigid 
võivad kehtestada eeskirjad internetis 
täidetavate dokumentide ja teabe 
usaldusväärsuse ja tõesuse tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, jõustavad liikmesriigid 
artikli 16 lõike 5 ja artikli 19 lõike 2 

välja jäetud
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punkti g järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [...] [OP: Palun 
lisada kuupäev: kuu viimane päev 60 
kuud pärast jõustumise kuupäeva].

Or. en



PR\1158760ET.docx 19/19 PE625.405v01-00

ET

SELETUSKIRI

Euroopa Parlament kutsus oma 2017. aasta resolutsioonis e-valitsuse tegevuskava kohta 
komisjoni kaaluma täiendavaid viise vorminõuete täitmise digitaalsete lahenduste 
edendamiseks äriühingu kogu elutsükli jooksul ja rõhutas ettevõtlusregistrite omavahelise 
ühendamise alase töö tähtsust.

ELis on liikmesriigiti suured erinevused internetipõhiste vahendite kättesaadavuses 
äriühingutele nende äriühinguõigusealastes kontaktides avaliku sektori asutustega. 
Liikmesriigid pakuvad e-valitsuse teenuseid erinevas ulatuses: mõned on väga edasijõudnud 
ja pakuvad hõlpsalt kasutatavaid täielikult internetipõhiseid lahendusi, samal ajal kui teised ei 
paku äriühinguõiguse valdkonnas, näiteks äriühingu registreerimiseks juriidilise isikuna üldse 
internetipõhiseid lahendusi.

Seetõttu esitab komisjon nii käesoleva ettepaneku kui ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi ettepaneku, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses piiriülese 
ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega. Need moodustavad tervikliku meetmete 
paketi, mis näeb ette õiglased, võimaldavad ja ajakohased äriühinguõiguse normid ELis.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on täiendada kehtivaid ELi äriühinguõiguse norme, mis on 
kodifitseeritud direktiivis (EL) 2017/1132. Algatus on täielikult kooskõlas ELi 
äriühinguõiguse olemasolevate digitaalsete elementidega, eelkõige direktiivis 2012/17/EL ja 
komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/884 sätestatud õiguslikel kohustustel põhineva 
ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemiga (BRIS), ning tugineb neile 
elementidele.

Raportöör kiidab üldiselt heaks ettepaneku ja selle põhieesmärgid – võimaluse asutada 
äriühing või filiaal täielikult internetipõhiselt, ühekordsuse põhimõtte rakendamise, 
internetipõhiste vormide kasutamise ning dokumentidele tasuta juurdepääsu laiendamise 
ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemis (BRIS). Ta mõistab kavandatava 
direktiivi potentsiaali ning tunnustab Euroopa Komisjoni esildatud tasakaalustatud lähenemist 
hõlpsama ja odavama internetipõhise registreerimise ning pettusevastaste kaitsemeetmete 
vahel.

Raportöör soovib rõhutada, et esitatud teabe või dokumendi autentsusega seotud nõuded 
tulenevad siseriiklikest õigusaktidest ja liikmesriigid võivad kehtestada eeskirju 
internetipõhiselt täidetavate dokumentide ja teabe usaldusväärsuse ja tõesuse tagamiseks. 
Raportöör teeb ettepaneku üksikasjalikumalt määratleda registreerimise mõiste, kuna 
digivahendite abil äriühingu asutamine ei ole hetkeline protsess. Raportöör soovib kahtluste 
hajutamiseks rõhutada, et on oluline, et liikmesriigid tagaks, et füüsilist kohalviibimist võib 
nõuda ainult juhtumipõhiselt ning et menetluse muid etappe saab täita täielikult 
internetipõhiselt. Samuti on oluline rõhutada, et kui üks liikmesriik taotleb teavet isikute 
kohta, kelle suhtes kehtib juhtival kohal töötamise keeld, tuleb taotluse saanud liikmesriigi 
ametiasutustel esitada põhjendused selle kohta, miks nad on vastu võtnud vastava otsuse.


	1158760ET.docx

