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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 äriühingute piiriülese ümberkujundamise, 
ühinemise ja jagunemisega
(COM(2018)0241 – C8-0167/2018– 2018/0114(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0241),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikli 50 
lõikeid 1 ja 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-
0167/2018),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning samuti majandus- ja rahanduskomisjoni ja 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv (EL) 2017/113241 reguleerib 
piiratud vastutusega äriühingute piiriülest 
ühinemist. Need õigusnormid on oluline 
samm ühtse turu toimimise parandamisel 
äriühingute jaoks ja asutamisvabaduse 
kasutamisel. Hindamine näitab siiski, et 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv (EL) 2017/113241 reguleerib 
piiratud vastutusega äriühingute piiriülest 
ühinemist. Need õigusnormid on oluline 
samm ühtse turu toimimise parandamisel 
äriühingute jaoks ja asutamisvabaduse 
kasutamisel, samuti kõigile 
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äriühingute piiriülest ühinemist 
reguleerivaid norme on vaja muuta. Lisaks 
on asjakohane sätestada äriühingute 
piiriülest ümberkujundamist ja jagunemist 
reguleerivad normid.

sidusrühmadele nõuetekohase kaitse 
tagamisel. Hindamine näitab siiski, et 
äriühingute piiriülest ühinemist 
reguleerivaid norme on vaja muuta. Lisaks 
on asjakohane sätestada äriühingute 
piiriülest ümberkujundamist ja jagunemist 
reguleerivad normid.

__________________ __________________

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 3 
lõikega 3 ning Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 151 ja 152, Euroopa 
sotsiaalõiguste sambaga ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga (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 
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ümberkujundamise menetlus. probleemidega, kuigi piiriülene ühinemine 
on juba võimalik. Pealegi on paljude 
liikmesriikide õigusnormides sätestatud 
riigisisese ümberkujundamise menetlus, 
kuid mitte samaväärne piiriülese 
ümberkujundamise menetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Siseturu edasine areng peab olema 
asjakohaselt tasakaalustatud, et säiliksid 
meie ühiskonna aluseks olevad 
põhiväärtused ja oleks tagatud kõikide 
kodanike kasusaamine majanduse 
arengust.

Or. en



PE625.524v02-00 8/91 PR\1161004ET.docx

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Töötajate õigeaegne teavitamine, 
nendega konsulteerimine ja nende 
osalemine on äriühingute 
ümberkujundamise ning uutele, ühtse
turu ja majanduse globaliseerumisega 
loodud tingimustele kohandamise edu 
eelduseks.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Õigust muuta liikmesriigis asutatud 
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 

(7) Õigust muuta liikmesriigis asutatud 
olemasolev äriühing äriühinguks, mille 
suhtes kohaldatakse teise liikmesriigi 
õigust, ei või üheski olukorras
kuritarvitada, näiteks tööstandarditest, 
sotsiaalkindlustusmaksetest, 
maksukohustustest, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride õigustest või töötajate 
osalemise eeskirjadest kõrvalehoidmiseks, 
näiteks ilma tegeliku majandustegevuseta 
fiktiivse üksuse kaudu vastuvõtva 
liikmesriigi territooriumil, eelkõige nn 
vari- või riiulifirmana tegutseva 
tütarettevõtja puhul. Et võimalike 
kuritarvitustega võidelda, mida näeb ette 
liidu õiguse üldpõhimõte, on liikmesriigid 
kohustatud tagama, et äriühingute 
ümberkujundamise ja ühinemise korral 
tagatakse tegelik kohaolek, mille eesmärk 
on teostada vastuvõtvas liikmesriigis 
tegelikku majandustegevust, ja et nad ei 
kasuta piiriülest ümberkujundamist 
fiktiivsete skeemide loomiseks, mis ei 
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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.

kajasta majanduslikku tegelikkust ja mille 
eesmärk on pääseda maksu tasumisest, 
mida tavaliselt tuleb maksta saadud 
kasumilt, sotsiaalkindlustusmaksetelt, ja 
või hiilida kõrvale seadusest või lepingust 
tulenevatest töötajate, võlausaldajate või 
liikmete õigustest või neid piirata. 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kõiki erandeid põhiõigusest või -
vabadusest tuleb 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Ilma et see piiraks põhiõigusi, 
tuleks piiriüleselt ümberkujundatavate või 
ühinevaste äriühingute juhatuse liikmete 
hea maine, aususe ja usaldusväärsuse 
hindamisel võtta arvesse asjaomaseid 
karistus- või haldusandmeid. Sellega 
seoses tuleb arvesse võtta süüdimõistmise 
või süüdistuse tüüpi, asjaomase üksikisiku 
rolli, saadud karistust, kohtumenetluse 
etappi ja kõiki jõustunud 
taastamismeetmeid. Arvestada tuleks 
ümbritsevaid asjaolusid, sealhulgas 
leevendavaid tegureid, mis tahes olulise 
õigusrikkumise või haldus- või 
järelevalvemeetme raskust, 
õigusrikkumisest möödunud aega, liikme 
käitumist pärast õigusrikkumist või 
meedet ning rikkumise või meetme 
asjakohasust liikme rolli suhtes. Kõiki 
asjakohaseid karistus- või haldusandmeid 
tuleks siseriiklikus õiguses kehtiva 
aegumistähtaja arvestamisel arvesse võtta. 
Ilma et see piiraks kriminaalmenetluse 
suhtes kohaldatavat süütuse 
presumptsiooni põhimõtet ja muid 
põhiõigusi, tuleks järgmisi tegureid 
hinnangus vähemalt arvesse võtta: 
süüdimõistmised või käimasolevad 
süüdistused kriminaalkuriteos, eelkõige 
õigusrikkumised seaduste kohaselt, mis 
käsitlevad pangandust, rahandust, 
väärtpabereid, kindlustustegevust või 
väärtpaberiturge või finants- või 
maksevahendeid, sealhulgas seadusi, mis 
käsitlevad rahapesu, korruptsiooni, 
turuga manipuleerimist või 
siseringitehinguid ja liigkasuvõtmist; 
valetamised, pettused või finantskuriteod; 
maksualased süüteod ja muud rikkumised 
õigusaktide alusel, mis seonduvad 
äriühingutega, sealhulgas tööõiguse, 
pankroti, maksejõuetuse või 
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tarbijakaitsega.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Selleks et piiriülese 
ümberkujundamise menetluses saaks 
arvesse võtta kõikide sidusrühmade 
õigustatud huve, peaks äriühing 
avalikustama piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti, mis sisaldab kõige 
olulisemat teavet kavandatud piiriülese 
ümberkujundamise kohta, sealhulgas uue 
äriühingu kavandatud vormi, 
asutamisdokumenti ja ümberkujundamise 
kavandatud ajakava. Piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu liikmeid, 
võlausaldajaid ja töötajaid tuleks teavitada 
õigeaegselt ja viisil, mis võimaldab neil 
kohtuda äriühingu esindajatega ja 
koostada oma arvamus, et esitada
kavandatud ümberkujundamise kohta 
märkusi. Töötajate kaasamine peab 
järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2002/14/EÜ1a ning direktiivides 
2009/38/EÜ1b ja 2001/86/EÜ1c sätestatud 
standardeid, kui see on asjakohane. 

__________________

1a 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).

1b 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 
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kontsernides (uuesti sõnastatud) 
(ELT L 122, 16.5.2009, lk 28-44).

1c Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta 
direktiiv 2001/86/EÜ, millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja 
töötajate kaasamise suhtes (EÜT L 294, 
10.11.2001, lk 22-32).

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmete teavitamiseks peaks 
piiriüleselt ümberkujundatav äriühing 
koostama aruande. Aruandes tuleks 
selgitada ja põhjendada kavandatud 
piiriülese ümberkujundamise õiguslikke ja 
majanduslikke aspekte, eelkõige piiriülese 
ümberkujundamise mõju liikmetele seoses 
äriühingu tulevase äritegevuse ja 
juhtorgani strateegilise plaaniga. Samuti 
tuleks täpsustada võimalikud 
õiguskaitsevahendid, mis on liikmetele 
kättesaadavad, kui nad ei nõustu 
ümberkujundamise otsusega. Aruanne 
tuleks teha kättesaadavaks ka piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu töötajatele.

(11) Liikmete teavitamiseks peaks 
piiriüleselt ümberkujundatav äriühing 
koostama aruande. Aruandes tuleks 
selgitada ja põhjendada kavandatud 
piiriülese ümberkujundamise õiguslikke ja 
majanduslikke aspekte, eelkõige piiriülese 
ümberkujundamise mõju liikmetele seoses 
äriühingu tulevase äritegevuse ja 
juhtorgani strateegilise plaaniga. Samuti 
tuleks täpsustada võimalikud 
õiguskaitsevahendid, mis on liikmetele 
kättesaadavad, kui nad ei nõustu 
ümberkujundamise otsusega. Aruanne 
tuleks teha kättesaadavaks ka piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu töötajatele, 
vajaduse korral ka Euroopa 
töönõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Töötajate teavitamiseks peaks (12) Töötajate teavitamiseks peaks 
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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/EÜ43 või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/38/EÜ44

rakendamist liikmesriigi tasandil 
kasutusele võetud.

piiriüleselt ümberkujundatav äriühing 
koostama aruande, milles selgitatakse 
kavandatud piiriülese ümberkujundamise 
mõju töötajatele, andmeid menetluste 
kohta, millega sätestatakse töötajate 
kaasamise kord nende osalusõiguse 
kindlaksmääramisel ümberkujundatud 
äriühingus, ja selle kohta, millised on 
kõnealuse korra puhul võimalikud 
variandid. Aruandes tuleks eelkõige 
selgitada kavandatud piiriülese 
ümberkujundamise mõju töötajate 
töökohtade säilitamisele ja seda, kas 
töösuhetes ja kollektiivlepingute 
kohaldamisel ning äriühingute juhatuse 
asukohas või tegevuskohtades toimub 
olulisi muutusi ning kuidas need tegurid 
mõjutavad äriühingu tütarettevõtjaid. 
Aruande esitamine peaks toimuma 
õigeaegselt ja viisil, mis võimaldab neil 
kohtuda äriühingu esindajatega, koostada 
oma arvamus ja saada äriühinguväliseid 
ekspertnõuandeid, ilma et see piiraks
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.

__________________ __________________

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).

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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).

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Äriühingu liikmete üldkoosolek 
peaks ümberkujundamise otsuse projekti ja 
aruannete alusel otsustama, kas kiita see 
otsuseprojekt heaks või mitte. Selleks et 
ümberkujundamise otsus oleks 
kollektiivne, on oluline, et nõutav 
häälteenamus oleks piisavalt suur.



PE625.524v02-00 16/91 PR\1161004ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(19) Direktiivi oluline põhimõte ja 
deklareeritud eesmärk on tagada 
töötajatele õigused olla kaasatud. Selleks, 
et kajastada äriühingu
ümberkujundamise, ühinemise või 
jagunemise piiriülest olemust, tuleb 
tagada siseriiklikud teavitamise ja 
konsulteerimise õigused. Seetõttu peaksid 
piiriülese ümberkujundamise ja 
ühinemise tulemusena tekkivas 
äriühingus olema jätkuvalt kohaldatavad 
kõik töötajate kaasamise õiguste 
elemendid vähemalt samal tasemel.

Or. en



PR\1161004ET.docx 17/91 PE625.524v02-00

ET

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriikides esinevat eeskirjade 
ja tavade suurt mitmekesisust seoses 
viisiga, kuidas töötajate esindajad on 
äriühingutes kaasatud otsusetegemisse, 
tuleks austada ja tunnustada.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Teavitus- ja nõuandemenetlused 
riigi ja riikidevahelisel tasandil tuleks 
siiski kõikides piiriülese 
ümberkujundamise või ühinemise 
tulemusena tekkivates äriühingutes 
tagada.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) Tagamaks, et piiriülene 
ümberkujundamine ei kahjusta töötajate
osalemist, kui piiriüleselt 
ümberkujundatav äriühing kohaldab 
lähteliikmesriigis töötajate osalemise 
süsteemi, tuleks äriühingut kohustada 
võtma õiguslikku vormi, mis võimaldab 
sihtliikmesriigis töötajate jätkuvat 
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osalemist, sealhulgas töötajate esindajate 
osalemist äriühingu asjakohase juht- või 
järelevalveorgani töös. Lisaks peaks 
sellisel juhul leidma äriühingu ja selle 
töötajate vahel aset heas usus peetud 
läbirääkimised, kooskõlas direktiivi 
2001/86/EÜ1a kohase menetlusega, 
eesmärgiga tagada töötajate riigi ja 
riikidevahelisel tasandil teavitamise ja 
konsulteerimise ning osalemisõigused. 
Nende läbirääkimiste tulemusel 
saavutatakse kohandatud ja kokkulepitud 
lahendus või kui kokkuleppele ei jõuta, 
tuleks kohaldada mutatis mutandis 
direktiivi 2001/86/EÜ1b lisas sätestatud 
standardeeskirju. Äriühing teavitab oma 
töötajaid asjaomaste läbirääkimiste 
tulemustest või direktiivi 2001/86/EÜ1c

lisas sätestatud standardeeskirjade 
kohaldamisest. Kokkulepitud lahenduse 
või nende standardeeskirjade kohaldamise 
tagamiseks ei tohiks äriühingul olla 10 
aasta jooksul võimalik järgneva 
siseriikliku või piiriülese 
ümberkujundamise, ühinemise või 
jagunemisega osalemisõigusi ära võtta või 
vähendada. 

__________________

1a Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta 
direktiiv 2001/86/EÜ, millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja 
töötajate kaasamise suhtes (EÜT L 294, 
10.11.2001, lk 22-32).

1b Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta 
direktiiv 2001/86/EÜ, millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja 
töötajate kaasamise suhtes (EÜT L 294, 
10.11.2001, lk 22-32).

1c Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta 
direktiiv 2001/86/EÜ, millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja 
töötajate kaasamise suhtes (EÜT L 294, 
10.11.2001, lk 22-32).

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Äriühingul ei tohiks lubada
töötajate osalemisõigustest piiriülese 
ümberkujundamise abil kõrvale hoiduda.
Ümberkujundataval äriühingul, mis on 
kantud selle liikmesriigi registrisse, kus on 
ette nähtud töötajate osalemisõigused, ei 
tohiks olla võimalik end piiriüleselt ümber 
kujundada, ilma et ta kõigepealt alustaks 
läbirääkimisi oma töötajatega või nende 
esindajatega, kui selle äriühingu keskmine 
töötajate arv võrdub kahe kolmandikuga
liikmesriigis kehtestatud töötajate 
osalemise künnisest.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmist lähteliikmesriigi poolt tuleks 
kontrollida, et tagada äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguspärasus. 
Lähteliikmesriigi pädev asutus peaks
tegema otsuse ümberkujundamiseelse 
tõendi väljaandmise kohta ühe kuu 
jooksul pärast äriühingu poolt taotluse 
esitamist, välja arvatud juhul, kui tal on 
tõsised kahtlused, et tegemist on fiktiivse 
skeemiga, mille eesmärk on saada alusetu 
maksueelis või kahjustada 
põhjendamatult töötajate, võlausaldajate 
või liikmete seadusest või lepingust 
tulenevaid õigusi. Sellisel juhul peaks 
pädev asutus tegema põhjaliku hindamise. 
Põhjalik hindamine ei tohiks toimuda 

(22) Ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmist lähteliikmesriigi poolt tuleks 
kontrollida, et tagada äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise õiguspärasus. 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, tuleks nõuda 
pädevalt asutuselt kavandatud piiriülese 
ümberkujundamise või ühinemise 
hindamist. Äriühing peaks sellega seoses
esitama kogu asjaomase teabe, mis 
võimaldab lähteliikmesriigi pädeval 
asutusel teha teadliku otsuse, kas 
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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.

ümberkujundamiseelne tõend välja anda 
või mitte. Selleks peab asutusel olema 
võimalik hankida kogu asjaomane 
äriühingut käsitlev teave ja kõik 
dokumendid ning teha kõigi nõutavate 
tõendite kogumiseks vajalik uurimine.
Lähteliikmesriigi pädev asutus võib sellega 
seoses esitada ka küsimusi sihtliikmesriigi 
pädevale asutusele. Asutus peaks 
kasutama teavet, eelkõige 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 sotsiaalkindlustusmaksed või 
maksukohustused, ning ümberkujundatud 
äriühingu äririskid sihtliikmesriigis ja 
lähteliikmesriigis, kooskõlas liidu 
õigusega ja liikmesriikide õigusega. Kuid 
selleks, et kaitsta mis tahes 
konfidentsiaalset teavet, sealhulgas 
äriühingu ärisaladusi, ei tohiks asjaomast 
teavet teha üldsusele kättesaadavaks, kuid 
see peaks siiski olema konfidentsiaalsuse 
nõudeid järgides kättesaadav pädevale 
asutusele ja töötajate esindajatele. Pädev 
asutus kontrollib enne
ümberkujundamiseelse tõendi 
väljaandmist ka seda, et lõplikud 
kokkulepped seoses töötajate mis tahes 
kohaldatavate osalemisõigustega on 
kooskõlas siseriikliku õiguse ja tavaga
sõlmitud.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(23) Pärast ümberkujundamiseelse 
tõendi saamist ja kontrollimist, kas 
sihtliikmesriigi asutamisnõuded on 
täidetud, peaksid sihtliikmesriigi pädevad 
asutused kandma äriühingu selle 
liikmesriigi ettevõtlusregistrisse. 
Lähteliikmesriik kustutab äriühingu oma 
registrist alles pärast seda, kui äriühing on 
kantud sihtliikmesriigi registrisse. 
Sihtliikmesriigi pädeval asutusel peaks 
olema võimalik esitada pädevale asutusele
lähteliikmesriigis küsimusi seoses
ümberkujundamiseelses tõendis esitatud 
teabe õigsusega, vältimaks eelkõige 
fiktiivset skeemi. Lähteliikmesriigi pädev 
asutus vastab asjaomastele küsimustele 
asjatu viivituseta. Ümberkujundatud 
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tegevusest või tegevusetusest tulenevad 
õigused ja kohustused.

äriühing peaks piiriülese 
ümberkujundamise tulemusel säilitama 
oma juriidilise isiku staatuse, varad ja 
kohustised ning kõik õigused ja 
kohustused, sealhulgas lepingutest ja 
tegevusest või tegevusetusest tulenevad 
õigused ja kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 23

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.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kehtivas liidu õiguses ei ole 
äriühingute piiriülese jagunemise 
õigusraamistikku sätestatud, kuna 
direktiivi (EL) 2017/1132 III peatükis on 
sätestatud üksnes normid, mis 
reguleerivad aktsiaseltside siseriiklikku 
jagunemist.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Euroopa Parlament on teinud 
komisjonile ettepaneku vastu võtta 
piiriülest jagunemist käsitlevad 
ühtlustatud õigusnormid. Ühtlustatud 
õigusraamistik soodustaks veelgi enam 
asutamisvabaduse kasutamise takistuste 
kõrvaldamist, tagades samal ajal piisava 
kaitse sellistele sidusrühmadele nagu 
töötajad, võlausaldajad ja liikmed.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Käesolevas direktiivis on 
sätestatud normid, mis käsitlevad nii 
piiriülest eraldumist kui ka piiriülest 
jaotumist, mille tulemusel asutatakse 
uued äriühingud. Käesolevas direktiivis ei 
ole siiski sätestatud ühtlustatud 
raamistikku, mis reguleeriks piiriülest 
jagunemist, mille korral äriühing annab 
varad ja kohustused üle mitmele 
olemasolevale äriühingule, sest sellised 
juhtumid on väga keerukad, nendega on 
seotud mitme liikmesriigi pädevad 
asutused ning nendega võib kaasneda 
täiendav pettuse ja eeskirjadest 
kõrvalehoidmise oht.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kui piiriüleses jagunemises 
osalevad äsja asutatud omandavad 
äriühingud, tuleks nendelt omandavatelt 
äriühingutelt, mille suhtes kohaldatakse 
teiste liikmesriikide kui jaguneva 
äriühingu asukohaliikmesriigi 
õigusnorme, nõuda nende liikmesriikide 
asutamisnõuete järgimist. Need 
tingimused hõlmavad ka juhtival kohal 
töötamise keeluga seotud nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 28

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 saada alusetu maksueelis või 
kahjustada põhjendamatult töötajate, 
võlausaldajate või liikmete seadusest või 
lepingust tulenevaid õigusi. Kuivõrd 
tegemist on erandiga põhivabadusest, 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 29

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Selleks et saaks arvesse võtta 
kõikide sidusrühmade õigustatud huve, 
peaks jagunev äriühing avalikustama 
piiriülese jagunemise lepingu projekti, 
mis sisaldab kõige olulisemat teavet 
piiriülese jagunemise kohta, sealhulgas 
väärtpaberite või aktsiate kavandatud 
asendussuhet, omandavate äriühingute 
asutamisdokumente ja piiriülese 
jagunemise kavandatud ajakava. 
Piiriüleselt jaguneva äriühingu liikmeid, 
võlausaldajaid ja töötajaid tuleks 
teavitada, et nad saaksid jagunemise 
kohta märkusi esitada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Selleks et hinnata 
jagunemislepingu projektis ja liikmetele 
ja töötajatele suunatud aruannetes 
esitatud teabe õigsust ning esitada 
faktilised asjaolud, mis on vajalikud 
hindamaks, kas kavandatud jagunemine 
kujutab endast fiktiivset skeemi, mida ei 
saa lubada, tuleks jagunemiskava 
hindamiseks ette näha sõltumatu eksperdi 
aruande koostamine. Eksperdi 
sõltumatuse tagamiseks peab eksperdi 
nimetama pädev asutus äriühingu 

välja jäetud
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taotlusel. Eksperdi aruandes tuleks 
sellega seoses esitada kogu asjaomane 
teave, mis võimaldab jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriigi pädeval asutusel teha 
teadliku otsuse, kas jagunemiseelne tõend 
välja anda või mitte. Selleks peab 
eksperdil olema võimalik hankida kogu 
asjaomane äriühingut käsitlev teave ja 
kõik dokumendid ning teha kõigi 
nõutavate tõendite kogumiseks vajalik 
uurimine. Ekspert peab kasutama teavet, 
eelkõige netokäibe ja kasumi või kahjumi, 
töötajate arvu ja bilansi struktuuri 
andmeid, mille äriühing on kogunud 
finantsaruannete koostamiseks kooskõlas 
liidu ja liikmesriikide õigusega. 
Konfidentsiaalse teabe, sealhulgas 
äriühingu ärisaladuste kaitsmiseks ei tohi 
seda teavet siiski esitada eksperdi 
lõpparuandes, mis tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Ebaproportsionaalsete kulude ja 
koormuse vältimiseks väiksemate 
piiriüleselt jagunevate äriühingute puhul 
tuleks komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses 2003/361/EÜ määratletud 
mikro- ja väikesed ettevõtjad vabastada 
sõltumatu eksperdi aruande koostamise 
kohustusest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Jaguneva äriühingu liikmete 
üldkoosolek peaks piiriülese jagunemise 
lepingu projekti ja aruannete alusel 
otsustama, kas kiita see lepinguprojekt 
heaks või mitte. Selleks et jagunemise 
otsus oleks kollektiivne, on oluline, et 
nõutav häälteenamus oleks piisavalt suur.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Liikmetele, kellel oli hääleõigus, 
kuid kes ei hääletanud piiriülese 
jagunemise lepingu projekti poolt, ja 
hääleõiguseta liikmetele, kes ei saanud 
esitada oma seisukohta, tuleks anda õigus 
äriühingust lahkuda. Neil liikmetel peaks 
olema võimalik äriühingust lahkuda ja 
saada oma aktsiate või osade eest rahalist 
hüvitust vastavalt nende väärtusele. 
Lisaks sellele peaks neil olema õigus 
vaidlustada kohtus pakutud rahalise 
hüvituse arvutamine ja piisavus, aga ka 
aktsiate asendussuhe, kui nad soovivad 
jääda mõne omandava äriühingu 
liikmeks. Kohtul peaks olema asjaomaste 
menetluste raames võimalus anda 
piiriüleses jagunemises osalevatele 
äriühingutele korraldus maksta 
täiendavat rahalist hüvitust või emiteerida 
täiendavaid aktsiaid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Jagunev äriühing peaks 
lepinguprojektis ette nägema piisavad 
meetmed võlausaldajate kaitseks piiriülest 
jagunemist silmas pidades. Võlausaldajate 
paremaks kaitsmiseks piiriülesele 
jagunemisele järgneva maksejõuetuse 
korral peaks liikmesriikidel olema õigus 
nõuda äriühingult maksejõulisuse 
kinnituse esitamist, mille märgitakse, et 
äriühing ei ole teadlik ühestki põhjusest, 
mis takistaks jagunemise tulemusena 
tekkinud äriühinguid täitmast oma 
kohustusi. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus muuta juhtorgan selle kinnituse 
õigsuse eest isiklikult vastutavaks. Kuna 
maksejõulisuse kinnitust ja selle 
võimalikke tagajärgi käsitlevad 
õigustraditsioonid on liikmesriigiti 
erinevad, peaks iga liikmesriik kooskõlas 
liidu õigusega ise sätestama ebatäpse või 
eksitava kinnituse esitamise asjakohased 
tagajärjed, sealhulgas karistused ja 
kohustused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks et tagada võlausaldajate 
nõuetekohane kaitse juhul, kui nad ei ole 
rahul äriühingu poolt piiriülese 
jagunemise lepingu projektis pakutava 
kaitsega, võivad võlausaldajad, keda 

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

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Selleks et tagada ülesannete 
nõuetekohane jagamine liikmesriikide 
vahel ning piiriülese jagunemise tõhus ja 
tulemuslik eelkontroll, peaks jaguneva 
äriühingu asukohaliikmesriigi pädeval 
asutusel olema õigus välja anda 
jagunemiseelne tõend, ilma milleta ei 
saaks omandavate äriühingute 
asukohaliikmesriikide asutused piiriülese 
jagunemise menetlust lõpule viia.

välja jäetud



PE625.524v02-00 32/91 PR\1161004ET.docx

ET
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Muudatusettepanek 40

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Pärast jagunemiseelse tõendi 
saamist ja kontrollimist, kas omandava 
äriühingu või omandavate äriühingute 
asukohaliikmesriigi asutamisnõuded on 
täidetud, peaksid omandava äriühingu 
asukohaliikmesriigi asutused kandma 
äriühingu selle liikmesriigi 
ettevõtlusregistrisse. Jaguneva äriühingu 
asukohaliikmesriik kustutab äriühingu 
oma registrist alles pärast seda, kui 
äriühing on kantud omandava äriühingu 
asukohaliikmesriigi registrisse. 
Omandavate äriühingute 
asukohaliikmesriigi pädevad asutused ei 
saa vaidlustada jagunemiseelses tõendis 
esitatud teavet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Piiriülese jagunemise tulemusel 
antakse jaguneva äriühingu varad ja 
kohustused üle omandavatele 
äriühingutele vastavalt jagunemislepingu 
projektis kindlaksmääratud jaotusele ning 
jaguneva äriühingu liikmed saavad 
omandavate äriühingute liikmeteks või 
jäävad jaguneva äriühingu liikmeteks või 
mõlemat korraga.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Tagamaks, et piiriülene 
jagunemine ei kahjusta põhjendamatult 
töötajate osalemist, kui piiriüleselt 
jagunev äriühing kohaldab töötajate 
osalemise süsteemi, tuleks jagunemise 
tulemusel tekkivaid äriühinguid 
kohustada võtma õiguslikku vormi, mis 
võimaldab töötajate osalemist, sealhulgas 
töötajate esindajate osalemist äriühingute 
juht- või järelevalveorganite töös. Samuti 
tuleks sellisel juhul pidada äriühingu ja 
tema töötajate vahel heas usus 
läbirääkimisi kooskõlas direktiivis 
2001/86/EÜ sätestatud menetlusega, et 
leida rahumeelne lahendus äriühingu 
piiriülese jagunemise õiguse ja töötajate 
osalemisõiguse vastavusse viimiseks. 
Läbirääkimiste tulemusel saavutatakse 
kohandatud ja kokkulepitud lahendus või 
kui kokkuleppele ei jõuta, tuleks 
kohaldada mutatis mutandis direktiivi 
2001/86/EÜ lisas sätestatud 
standardeeskirju. Kokkulepitud lahenduse 
või nende standardeeskirjade kohaldamise 
tagamiseks ei tohiks äriühingul olla 
kolme aasta jooksul võimalik järgneva 
siseriikliku või piiriülese 
ümberkujundamise, ühinemise või 
jagunemisega osalemisõigusi ära võtta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Selleks et vältida töötajate välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt hõlbustada ja reguleerida piiriülest 
ümberkujundamist, ühinemist ja 
jagunemist, ei suuda liikmesriigid piisavalt 
saavutada, küll aga saab seda paremini 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 

(60) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt hõlbustada ja reguleerida piiriülest 
ümberkujundamist ja ühinemist, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 
saab seda paremini saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
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lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid.

(61) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige
ettevõtlusvabadust (artikkel 16), töötajate 
õigust olla ettevõttes informeeritud ja ära 
kuulatud (artikkel 24), 
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse 
tegutsemise õigust (artikkel 28), kaitset 
põhjendamatu vallandamise korral 
(artikkel 30), õigust headele ja õiglastele 
töötingimustele (artikkel 31) ning õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47), 
ning direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
asjaomaste õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Komisjon peaks käesolevat 
direktiivi hindama. Vastavalt 13. aprillil 
2016 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise parema 

(63) Komisjon peaks käesolevat 
direktiivi hindama. Ta peaks eelkõige 
uurima selle mõju töötajate õiguste, 
eelkõige töötajate kaasamise õiguste 
kasutamisele. Vastavalt 13. aprillil 2016 
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õigusloome kokkuleppe52 punktile 22 
peaks hindamine põhinema viiel 
kriteeriumil, milleks on tõhusus, mõjusus, 
asjakohasus, sidusus ja lisaväärtus, ning 
moodustama aluse võimalike edasiste 
meetmete mõju hindamiseks.

Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 
sõlmitud institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe52 punktile 22 peaks 
hindamine põhinema viiel kriteeriumil, 
milleks on tõhusus, mõjusus, asjakohasus, 
sidusus ja lisaväärtus, ning moodustama 
aluse võimalike edasiste meetmete mõju 
hindamiseks.

__________________ __________________

52 ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1. 52 ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Enne artiklit 1 lisatakse järgmine 
artikkel -1 a:

Artikkel 1 a (uus)

Äriühingu huvi

Äriühingu juht- või haldusorgan võtab 
äriühingu juhtimise eest äriühingu 
parimates huvides täieliku vastutuse, mis 
tähendab, et ta arvestab osanike või 
aktsionäride, töötajate ja muude 
sidusrühmade vajadustega, eesmärgiga 
luua jätkusuutlikke väärtusi.

Or. en

Muudatusettepanek 50

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

(-2) Artikli 1 järele lisatakse järgmine 
artikkel 1a (uus):

Artikkel 1a (uus)

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

(1) „piiratud vastutusega äriühing“ –
II jaotise I peatükis ja II peatükis 
osutatud kui „äriühing“, on

(a) käesoleva direktiivi II lisas 
nimetatud äriühing;

(b) II jaotise II peatükis äriühing, mis 
on juriidiline isik ja millel on osa- või 
aktsiakapital, mis on ette nähtud üksnes 
äriühingu kohustuste katmiseks ja millele 
nähakse tema suhtes kohaldatava 
riigisisese õigusega ette äriühingu 
liikmete ja kolmandate isikute kaitse 
tagatised I jaotise II peatüki 2. jao ning I 
jaotise III peatüki 1. jao tähenduses;

(2) „piiriülene ümberkujundamine“ –
tegevus, mille käigus äriühing ilma 
likvideerimismenetluseta ja ilma tegevust 
lõpetamata kujundab õigusliku vormi, 
millega see on lähteliikmesriigis 
registreeritud, ümber sihtliikmesriigi 
äriühingu õiguslikuks vormiks ja viib 
vähemalt oma registrijärgse asukoha üle 
sihtliikmesriiki, säilitades seejuures 
juriidilise isiku staatuse;

(3) „lähteliikmesriik“ – liikmesriik, 
kus äriühing on registreeritud selles 
õiguslikus vormis, milles ta on enne 
piiriülest ümberkujundamist;

(4) „sihtliikmesriik“ – liikmesriik, kus 
äriühing registreeritakse piiriülese 
ümberkujundamise tulemusena;

(5) „register“ – artikli 16 lõikes 1 
osutatud keskregister, äriregister või 
äriühingute register;

(6) „ümberkujundatud äriühing“ –
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sihtliikmesriigis loodud äriühing alates 
piiriülese ümberkujundamise jõustumise 
kuupäevast;

(7) „ühinemine ühendamise teel“ 
tähendab I peatüki II jaotises tehingut, 
mille puhul üks või mitu äriühingut 
lõpetatakse likvideerimismenetluseta kogu 
nende vara ja kohustuste üleminekuga 
teisele äriühingule, mille vastu ühe või 
mitme ühendatava äriühingu 
aktsionäridele emiteeritakse ühendava 
äriühingu aktsiaid ja tehakse mõnel juhul 
juurdemakse, mis ei ületa 10 % sel puhul 
emiteeritud aktsiate nimiväärtusest või kui 
neil nimiväärtust ei ole, nende 
arvestusväärtusest.

Liikmesriigi õigus võib sätestada ka 
niisuguse ühinemise ühendamise teel, 
mille puhul üks või mitu ühendatavat 
äriühingut on likvideerimisel, kui see 
piirdub äriühingutega, mis ei ole veel 
alustanud oma vara jaotamist 
aktsionäridele.

(8) „ühinemine uue äriühingu 
asutamise teel“ tähendab II jaotise I 
peatükis tehingut, mille puhul mitu 
äriühingut lõpetatakse 
likvideerimismenetluseta ja kogu nende 
vara ja kohustused antakse üle 
asutatavale äriühingule, mille eest 
lõpetatavate äriühingute aktsionäridele 
emiteeritakse uue äriühingu aktsiaid ja 
tehakse mõnel juhul juurdemakse, mis ei 
ületa 10 % sel puhul emiteeritud aktsiate 
nimiväärtusest või kui neil nimiväärtust ei 
ole, nende arvestusväärtusest.

Liikmesriigi õigus võib sätestada ka 
niisuguse ühinemise uue äriühingu 
asutamise teel, mille puhul üks või mitu 
lõpetatavat äriühingut on likvideerimisel, 
kui see piirdub äriühingutega, mis ei ole 
veel alustanud oma vara jaotamist 
aktsionäridele.

(9) „ühinemine“ II jaotise II peatükis 
tegevus, mille käigus:

(a) annab üks äriühing või annavad 
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mitu äriühingut likvideerimismenetluseta 
lõpetamisel kogu oma vara ja kohustused 
üle mõnele teisele olemasolevale 
äriühingule – ühendavale äriühingule –
kusjuures nende väärtpaberiomanikud, 
osanikud või aktsionärid saavad vastu 
teise äriühingu osa- või aktsiakapitali 
esindavad väärtpaberid, osad või aktsiad 
ja kui see on ettenähtud, rahalise 
juurdemakse, mis ei ületa 10 % asendatud 
väärtpaberite, osade või aktsiate 
nimiväärtuste summast või – kui see 
puudub – nimetatud väärtpaberite, osade 
või aktsiate arvestuslikust väärtusest; või

(b) annab üks äriühing või annavad 
mitu äriühingut likvideerimismenetluseta 
lõpetamisel kogu oma vara ja kohustused 
üle äriühingule, mille nad asutavad –
uuele äriühingule – kusjuures nende 
väärtpaberiomanikud, osanikud või 
aktsionärid saavad vastu uue äriühingu 
osa- või aktsiakapitali esindavad 
väärtpaberid, osad või aktsiad ja kui see 
on ettenähtud, rahalise juurdemakse, mis 
ei ületa 10 % asendatud väärtpaberite, 
osade või aktsiate nimiväärtuste summast 
või – kui see puudub – nimetatud 
väärtpaberite, osade või aktsiate 
arvestuslikust väärtusest; või

(c) annab äriühing 
likvideerimismenetluseta lõpetamisel kogu 
oma vara ja kohustused üle äriühingule, 
millele kuuluvad kõik tema kapitali 
esindavad väärtpaberid, osad või aktsiad.

(9) „töötajate esindajad” – liidu ja 
siseriikliku õiguse ja/või tavaga 
ettenähtud töötajate esindajad;

(10) „töötajate kaasamine“ – mis tahes 
menetlus, sealhulgas teavitamine, 
ärakuulamine ja osavõtmine, mille kaudu 
töötajate esindajad võivad mõjutada 
äriühingus tehtavaid otsuseid;

(11) „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 
ärakuulamise äriühingu pädeva 
organiga;

(12) „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;

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

(14) „fiktiivne skeem“ – kuritarvitamise 
eesmärgil loodud äriühingu struktuur, 
kasutades ebaseaduslikult või pettusega 
ära liidu ja siseriiklikke õigusnorme, 
nagu seadusest või lepingust tulenevatest 
töötajate, võlausaldajate või 
vähemusaktsionäride õigustest 
möödahiilimine, eeskirjade vältimine 
töötajate kaasamise, 
sotsiaalkindlustusmaksete või maksude 
tasumisega seoses, mida tavaliselt tuleb 
maksta saadud kasumilt, näiteks fiktiivse 
üksuse kaudu, mis ei teosta mis tahes 
olulist majandustegevust, mida toetavad 
töötajad, varustus, varad ja ruumid, 
eelkõige vari- või riiulifirmana tegutseva 
tütarettevõtja korral.

Or. en
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Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
nad ei kohalda käesolevat peatükki 
piiriülestele ümberkujundamistele, kus 
osaleb tulundusühistu, seda isegi juhul, 
kui see ühistu oleks hõlmatud mõistega 
„piiratud vastutusega äriühing“, nagu see 
on määratletud artikli 86a punktis 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86b välja jäetud

Mõisted

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

(1) „piiratud vastutusega äriühing“ 
(edaspidi „äriühing“) – II lisas loetletud 
liiki äriühing;

(2) „piiriülene ümberkujundamine“ –
tegevus, mille käigus äriühing ilma 
likvideerimismenetluseta ja ilma tegevust 
lõpetamata kujundab õigusliku vormi, 
millega see on lähteliikmesriigis 
registreeritud, ümber sihtliikmesriigi 
äriühingu õiguslikuks vormiks ja viib 
vähemalt oma registrijärgse asukoha üle 
sihtliikmesriiki, säilitades seejuures 
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juriidilise isiku staatuse;

(3) „lähteliikmesriik“ – liikmesriik, 
kus äriühing on registreeritud selles 
õiguslikus vormis, milles ta on enne 
piiriülest ümberkujundamist;

(4) „sihtliikmesriik“ – liikmesriik, kus 
äriühing registreeritakse piiriülese 
ümberkujundamise tulemusena;

(5) „register“ – artikli 16 lõikes 1 
osutatud keskregister, äriregister või 
äriühingute register;

(6) „ümberkujundatud äriühing“ –
sihtliikmesriigis loodud äriühing alates 
piiriülese ümberkujundamise jõustumise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
äriühing kavandab piiriülest 
ümberkujundamist, kontrollivad lähte- ja 
sihtliikmesriik, kas piiriülene 
ümberkujundamine vastab lõikes 2 
sätestatud tingimustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
äriühing kavandab piiriülest 
ümberkujundamist, kontrollivad lähte- ja 
sihtliikmesriigi kohus, notar või muu 
pädev asutus, kas piiriülene 
ümberkujundamine vastab lõikes 2 
sätestatud tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 54

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

(ca) äriühingu suhtes kohaldatakse 
menetlusi, mis seonduvad pettusega või 
töötajate õiguste rikkumisega või 
kahtlusega, et selline pettus või 
rikkumised on aset leidnud;

Or. en

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) äriühingu suhtes kohaldatakse 
kontrollimisi, ülevaatusi ja uurimisi, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ1a VI 
peatükis või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2014/67/EL.1b

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. detsembri 2006. aasta direktiiv 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul, 
ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68.
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, 
mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) jõustamist ning millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 
mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu
tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) 
(ELT L 159, 28.5.2014, lk 11–31).

Or. en
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Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(db) ilma et see piiraks 
kriminaalmenetluse suhtes kohaldatavat 
süütuse presumptsiooni põhimõtet ja
muid põhiõigusi, kohaldatakse äriühingu 
mis tahes juhtide suhtes 
distsiplinaarmenetlust, kriminaalkaristusi 
või neil keelatakse tegutsemine äriühingu 
juhina mis tahes liikmesriigis, kus 
äriühing tegutseb. Sellega seoses võetakse 
arvesse järgmist:

i. süüdimõistmised või käimasolevad 
süüdistused kriminaalkuriteos, eelkõige 
õigusrikkumised seaduste kohaselt, mis 
käsitlevad pangandust, rahandust, 
väärtpabereid, kindlustustegevust või 
väärtpaberiturge või finants- või 
maksevahendeid, sealhulgas seadusi, mis 
käsitlevad rahapesu, korruptsiooni, 
turuga manipuleerimist või 
siseringitehinguid ja liigkasuvõtmist;

ii. valetamised, pettused või 
finantskuriteod;

iii. maksualased süüteod; ning

iv. muud õigusrikkumised õigusaktide 
alusel, mis seonduvad äriühingutega, 
pankroti, maksejõuetuse, tööõiguse või 
tarbijakaitsega;

v. muud asjaomased mis tahes reguleeriva 
või kutseorgani võetud praegused või 
varasemad meetmed mittevastavuse korral 
mis tahes asjakohaste sätetega, mis 
käsitlevad pangandust, rahandust, 
väärtpabereid või kindlustustegevust.

Or. en
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Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) liikmesriigi ametiasutused on 
võtnud ennetavaid meetmeid punktis a, b 
või d nimetatud menetluse algatamise 
ärahoidmiseks.

(e) liikmesriigi ametiasutused on 
võtnud ennetavaid meetmeid punktis a, b, c
või d nimetatud menetluse algatamise 
ärahoidmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 58

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 
ümberkujundamiseks luba, kui ta teeb 
pärast konkreetse juhtumi läbivaatamist 
ning kõiki asjaomaseid fakte ja asjaolusid 
arvesse võttes kindlaks, et tegemist on 
fiktiivse skeemiga. Piiriüleselt 
ümberkujundatav äriühing peab 
tuvastatavate objektiivsete asjaolude 
alusel näitama tegelikku asutamist ja 
tegeliku majandustegevuse teostamist 
sihtliikmesriigis kindlaksmääramata 
ajani.

Piiriüleselt ümberkujundatava äriühingu 
puhul eeldatakse tegeliku üksuse 
olemasolu ja tegeliku majandustegevuse 
teostamist sihtliikmesriigis, kus ta saab 
näidata, et tal on selles liikmesriigis 
alaline tegevuskoht, mis on laadilt püsiv, 
millel on juhtorgan ja vahendid 
äritehingute tegemiseks kolmandate 
isikutega nii, et viimased ei pea suhtlema 
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otse välismaal asuva emaettevõtjaga, vaid 
võivad teha tehinguid äriüksuse 
asukohas.

Or. en

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
koostab piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti. Piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekt. 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:

Or. en

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) mis tahes täiendav töötasu, hüved 
seoses ümberkujundamisega või muud
erisoodustused, mis antakse 
ümberkujundatud äriühingu haldus-, juht-, 
järelvalve- või kontrollorgani liikmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ia) piiriülese ümberkujundamise 
tagajärjed töötajatele, sealhulgas 
võimalikud muudatused tööjõus, selle 
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korralduses või töökirjelduses või 
teatavate ametikohtade asukoht ning 
tagajärjed töötajatele, kes töötavad nendel 
ametikohtadel, sealhulgas tütarettevõtjad 
või filiaalid, mis asuvad piiriülest 
ümberkujundamist teostavates 
liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise eeldatav mõju 
tööhõive andmetele menetluse kohta, 
millega reguleeritakse vastavalt 
artiklile 86l töötajate kaasamise kord nende
teavitamis-, konsulteerimis- ja
osalusõiguse kindlaksmääramisel 
ümberkujundatud äriühingus ja selle kohta, 
millised on selle korra puhul võimalikud 
variandid.

Or. en

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Enne, kui juht- või haldusorgan 
otsustab piiriülese ümberkujundamise 
otsuse projekti üle, tuleks Euroopa 
töönõukogu ning töötajate esindajaid, kes 
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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/EÜ1a artikliga 4.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2002. aasta direktiiv 
2002/14/EÜ, millega kehtestatakse 
töötajate teavitamise ja nõustamise 
üldraamistik Euroopa Ühenduses –
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisdeklaratsioon töötajate 
esindamise kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, 
lk 29–34).

Or. en

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise mõju töösuhete
säilitamisele;

(b) äriühingu piiriülese 
ümberkujundamise mõju töösuhetele ja 
töötajate kaasamisele, samuti võetavad 
meetmed nende säilitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) olulised muutused töötingimustes ja 
äriühingu tegevuskohtade asukohas;

(c) olulised muutused töötingimustes, 
sealhulgas kollektiivlepingute kaudu, ja 
äriühingu tegevuskohtade asukohas;
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Or. en

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 või filiaalide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) teave menetluse kohta, millega 
reguleeritakse töötajate teavitamist, 
nendega konsulteerimist ja nende 
osalusõiguste kindlaksmääramist 
ümberkujundamise tulemusena tekkivas 
äriühingus kooskõlas käesoleva direktiivi 
sätetega;

Or. en

Muudatusettepanek 72

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dc) äriühingu ümberkujundamise 
vastu olevate osanike või aktsionäride 
õigused ja neile kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Enne, kui juht- või haldusorgan 
teeb osanikele või aktsionäridele esitatava 
aruande kohta otsuse, tuleks töötajate 
esindajaid, kes viivad piiriülest 
ümberkujundamist ellu, või kui esindajaid 
ei ole, töötajaid ennast teavitada ja 
nendega konsulteerida asukoha 
kavandatava muutmise osas kooskõlas 
direktiivi 2002/14/EÜ1a artikliga 4.

__________________
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1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2002. aasta direktiiv 
2002/14/EÜ, millega kehtestatakse 
töötajate teavitamise ja nõustamise 
üldraamistik Euroopa Ühenduses –
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisdeklaratsioon töötajate 
esindamise kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, 
lk 29–34).

Or. en

Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 Euroopa töönõukogule ja
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 äriühingus esindatud 
ametiühingutele, samuti piiriüleselt 
ümberkujundatava äriühingu osanikele või 
aktsionäridele.

Or. en

Muudatusettepanek 76

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

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. Piiriüleselt ümberkujundatava 
äriühingu juht- või haldusorgan palub
siseriiklike õigusaktide kohaselt töötajate 
esindajatelt või nende puudumisel 
töötajatelt esitada ühe kuu jooksul 
arvamus. Äriühingu osanikke või 
aktsionäre tuleb sellest teavitada ja see 
arvamus aruandele lisada.

Or. en

Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86g Artikkel 86g

Kontrollimine sõltumatu eksperdi poolt Kontrollimine pädeva asutuse poolt

Or. en

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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 

1. 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 
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otsuse projekti ning artiklites 86e ja 86f 
nimetatud aruandeid, võttes arvesse 
käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud 
tingimust.

artiklites 86e ja 86f nimetatud aruandeid, 
võttes arvesse käesoleva artikli lõikes 6 
sätestatud tingimust.

Or. en

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksperdi nimetamise taotlusele lisatakse 
järgmised dokumendid:

Hindamise taotlusele lisatakse järgmised 
dokumendid:

Or. en

Muudatusettepanek 80

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 81

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 koostab kirjaliku 
aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist:

3. Pärast konsulteerimist kolmandate 
isikutega, kellel on põhjendatud huvi 
äriühingu ümberkujundamise vastu, 
koostab pädev asutus kirjaliku aruande, 
mis sisaldab vähemalt järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 82

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. Lisaks on pädeval 
asutusel võimalik vajaduse korral esitada 
küsimusi sihtliikmesriigi pädevale 
asutusele ja tal on ka õigus saada märkusi 
ja arvamusi äriühingu töötajate esindajatelt 
või nende puudumisel töötajatelt ning ka 
äriühingu võlausaldajatelt ja osanikelt või 
aktsionäridelt.

Or. en
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Muudatusettepanek 83

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Liikmesriigid tagavad, et pädevale 
asutusele esitatud teavet saab kasutada 
ainult eksperdi aruande koostamiseks ja et 
konfidentsiaalset teavet, sealhulgas 
ärisaladusi ei avaldata, välja arvatud 
töötajate esindajatele kooskõlas riigisisese 
õiguse ja tavaga.

Or. en

Muudatusettepanek 84

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid teevad käesoleva 
artikli sätetest erandi mikro- ja 
väikeettevõtjatele komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ** tähenduses.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86 ga (uus)

Välistamise puudumine

Otsus väljastada ümberkujundamiseelne 
tõend lähteliikmesriigi pädeva asutuse 
poolt või sihtliikmesriigi samaväärse 
asutuse antud mis tahes heakskiit ei 
välista nende riikide asutuste mis tahes 
järgnevaid menetlusi või otsuseid seoses 
näiteks maksustamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 86

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 või 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 87

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

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

Pettusekahtluse korral võivad liikmesriigid 
aga nõuda füüsilist kohaletulekut 
pädevasse asutusse.

Or. en

Muudatusettepanek 88

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pärast artiklites 86e, 86f ja 86g 
osutatud aruannete teatavaks võtmist, kui 
see on asjakohane, teeb ümberkujundatava 
äriühingu osanike koosolek või 
aktsionäride üldkoosolek otsuse piiriülese 
ümberkujundamise otsuse projekti 
heakskiitmise kohta. Enne otsuse tegemist 
peab äriühingu töötajate esindajaid olema 
teavitatud ja nendega konsulteeritud 
õigeaegselt, võimaldades võtta arvesse 
töötajate arvamust kooskõlas direktiiviga 
2002/14/EÜ1a, ja kui see on asjakohane, 
direktiividega 2009/98/EÜ1b ja 
2001/86/EÜ1c. Äriühing teatab artikli 86m 
lõike 1 kohaselt nimetatud pädevale 
asutusele osanike koosoleku või 
aktsionäride otsusest.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2002. aasta direktiiv 
2002/14/EÜ, millega kehtestatakse 
töötajate teavitamise ja nõustamise 
üldraamistik Euroopa Ühenduses –
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisdeklaratsioon töötajate 
esindamise kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, 
lk 29–34).
1b Komisjoni 4. augusti 2009. aasta 
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direktiiv 2009/98/EÜ, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse 
toimeaine booroksiid (ELT L 203, 
5.8.2009, lk 58–61).

1c Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta 
direktiiv 2001/86/EÜ, millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja 
töötajate kaasamise suhtes (EÜT L 294, 
10.11.2001, lk 22–32).

Or. en

Muudatusettepanek 89

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86l Artikkel 86l

Töötajate osalus Töötajate teavitamine, nendega 
konsulteerimine ja nende osalus

Or. en

Muudatusettepanek 90

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1a. Kui osalevate äriühingute haldus-
või järelevalveorganid koostavad 
ümberkujundamise elluviimise kava, 
võtavad nad pärast ümberkujundamise 
otsuse projekti avaldamist niipea kui 
võimalik vajalikud meetmeid, kaasa 
arvatud teabe andmine osalevate 
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äriühingute, asjaomaste tütarettevõtjate 
või üksuste andmete ja töötajate arvu 
kohta, et alustada äriühingute töötajate 
esindajatega läbirääkimisi 
ümberkujundamise tulemusena tekkiva 
äriühingu või tekkivate äriühingute 
töötajate kaasamise korra üle.

Or. en

Muudatusettepanek 91

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ent sihtliikmesriigis kehtivaid 
õigusnorme töötajate osaluse kohta, kui 
need on olemas, ei kohaldata, kui 
ümberkujundatava äriühingu keskmine 
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:

2. Ent sihtliikmesriigis kehtivaid 
õigusnorme töötajate osaluse kohta, kui 
need on olemas, ei kohaldata, kui 
ümberkujundatava äriühingu keskmine 
töötajate arv kuue kuu jooksul enne 
piiriülese ümberkujundamise otsuse 
projekti avaldamist vastavalt käesoleva 
direktiivi artiklile 86d on 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 sihtliikmesriigi 
siseriiklik õigus ei näe ette:

Or. en

Muudatusettepanek 92

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

(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

(a) vähemalt samal tasemel ja samade 
elementidega 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

Or. en

Muudatusettepanek 93

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 teavitamist, nendega 
konsulteerimist ja nende osalust 
ümberkujundatud äriühingus ning nende 
osalemist selliste õiguste 
kindlaksmääramisel ja 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:

Or. en



PE625.524v02-00 64/91 PR\1161004ET.docx

ET

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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;

Or. en

Muudatusettepanek 95

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 96

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud põhimõtteid ja 
menetlusi sätestades:

4. Lõikes 3 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 lisa 3. osa 
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punktile a.

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

(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.

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86l – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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 kümne aasta 
jooksul pärast piiriülese ümberkujundamise 
jõustumist ning kohaldades mutatis 
mutandis lõigetes 1–3 sätestatud korda.

Or. en

Muudatusettepanek 98

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7a. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
direktiivi 2002/14/EÜ1a artikliga 6, et 
töötajate esindajatel on oma ülesannete 
täitmisel piisav kaitse ja tagatised, mis 
võimaldab neil täita nõuetekohaselt neile 
pandud kohustusi.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2002. aasta direktiiv 
2002/14/EÜ, millega kehtestatakse 
töötajate teavitamise ja nõustamise 
üldraamistik Euroopa Ühenduses –
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisdeklaratsioon töötajate 
esindamise kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, 
lk 29–34).

Or. en



PR\1161004ET.docx 67/91 PE625.524v02-00

ET

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86l – lõige 8a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8a. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86l – lõige 8b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 86l – lõige 8c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8c. Kui artikli 86l lõike 3 
kohaldatavust järgides ületatakse lõikes 2 
osutatud esimesel juhul lähteliikmesriigi 
künnis, tuleb selle artikli järgnevate sätete 
kohaselt algatada uued läbirääkimised. 
Erinevalt artikli 86l lõikest 5 osutatakse 
standardeeskirjadega töötaja osaluse 
tasemele, mis nähakse õiguspäraselt ette 
päritoluliikmesriigi äriühingule, mis on 
ülevalpool künnist, kui äriühing ei oleks 
teinud läbi piiriülest ümberkujundamist.

Or. en

Muudatusettepanek 102

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 103

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 104

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 105

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui pädeval asutusel on tõsiseid 
kahtlusi selles osas, et äriühingu piiriülene 
ümberkujundamine kujutab endast 
artikli 86c lõikes 3 osutatud fiktiivset 
skeemi, võib ta teha otsuse viia läbi 

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

teavitab äriühingut oma otsusest viia läbi 
hindamine ja hindamise tulemusest.

Or. en

Muudatusettepanek 106

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

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: üksuse 
tunnused sihtliikmesriigis, sealhulgas 
sektor, investeering, netokäive ning kasum 
või kahjum, töötajate arv, bilansi koosseis, 
maksuresidentsus, vara ja selle asukoht, 
töötajate ja konkreetsete töötajate rühmade 
harilik töötamise koht, koht, kus tuleb 
tasuda sotsiaalmaksed, ning 
ümberkujundatud äriühingu äririskid 
lähteliikmesriigis ja sihtliikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 107

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui 
lõikes 1 osutatud pädev asutus otsustab läbi 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 108

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 109

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 110

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86sa (uus)

Ümberkujundatava äriühingu haldus- või 
juhtorganite liikmete tsiviilvastutus

Liikmesriikide õigusaktides tuleb 
sätestada eeskirjad, millega käsitletakse 
ümberkujundatava äriühingu haldus- või 
juhtorganite liikmete tsiviilvastutust selle 
äriühingu osanike või aktsionäride ees 
nende organite liikmete väära asjaajamise 
korral ümberkujundamise 
ettevalmistamisel ja rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 111

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 86t välja jäetud
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Sõltumatute ekspertide vastutus

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

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 89

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Artikkel 89 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Artikkel 90 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 114

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

(4) artikli 119 punkti 2 muudetakse 
järgmiselt:

(4) Artikkel 119 jäetakse välja.

(a) alapunkti c lõppu lisatakse 
järgmine tekst: „, või“;

(b) lisatakse alapunkt d:

„d) annab üks äriühing või annavad 
mitu äriühingut likvideerimismenetluseta 
lõpetamisel kogu oma vara ja kohustused 
üle mõnele teisele olemasolevale
äriühingule – ühendavale äriühingule – , 
ilma et ühendav äriühing emiteeriks uusi 
osa- või aktsiakapitali esindavaid 
väärtpabereid, tingimusel et kõik 
ühinevate äriühingute aktsiad või osad 
kuuluvad otseselt või kaudselt ühele 
isikule või ühinevate äriühingute osa- või 
aktsiakapitali esindavad väärtpaberid 
kuuluvad osanikele või aktsionäridele 
kõigis ühinevates äriühingutes samas 
proportsioonis.“ ;

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 90

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Artiklist 120 jäetakse välja lõige 2.

Or. en

Muudatusettepanek 116

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) äriühingu suhtes kohaldatakse 
menetlusi, mis seonduvad pettusega või 
töötajate õiguste rikkumisega või 
kahtlusega, et selline pettus või 
rikkumised on aset leidnud;

Or. en

Muudatusettepanek 117

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(bb) äriühingu suhtes kohaldatakse 
kontrollimisi, ülevaatusi ja uurimisi, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ VI 
peatükis või;

Or. en

Muudatusettepanek 118

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) ilma et see piiraks 
kriminaalmenetluse suhtes kohaldatavat 
süütuse presumptsiooni põhimõtet ja 
muid põhiõigusi, kohaldatakse äriühingu 
mis tahes juhtide suhtes 
distsiplinaarmenetlust, kriminaalkaristusi 
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või neil keelatakse tegutsemine äriühingu 
juhina mis tahes liikmesriigis, kus 
äriühing tegutseb. Sellega seoses võetakse 
arvesse järgmist:

i. süüdimõistmised või käimasolevad 
süüdistused kriminaalkuriteos, eelkõige 
õigusrikkumised seaduste kohaselt, mis 
käsitlevad pangandust, rahandust, 
väärtpabereid, kindlustustegevust või 
väärtpaberiturge või finants- või 
maksevahendeid, sealhulgas seadusi, mis 
käsitlevad rahapesu, korruptsiooni, 
turuga manipuleerimist või 
siseringitehinguid ja liigkasuvõtmist;

ii. valetamised, pettused või 
finantskuriteod;

iii. maksualased süüteod; ning

iv. muud õigusrikkumised õigusaktide 
alusel, mis seonduvad äriühingutega, 
pankroti, maksejõuetuse või 
tarbijakaitsega;

v. muud asjaomased mis tahes reguleeriva 
või kutseorgani võetud praegused või 
varasemad meetmed mittevastavuse korral 
mis tahes asjakohaste sätetega, mis 
käsitlevad pangandust, rahandust, 
väärtpabereid või kindlustustegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 119

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Artiklit 122 muudetakse järgmiselt: (7) Artiklit 122 muudetakse järgmiselt:

Esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Ühinevate äriühingute juht- või 
haldusorganid koostavad piiriülese 
ühinemise otsuse ühise projekti. Kui 
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äriühingu suhtes kohaldatakse juhatuse 
tasandil töötajate osalusõigusi, kaasatakse 
asjaomane juhatus otsustamisse otsuse 
projekti üle kooskõlas siseriikliku õiguse 
ja tavaga. See lepingu ühine projekt peab 
sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:“;

(a) alapunkt a asendatakse
järgmisega:

„(a) ühinevate äriühingute õiguslik vorm, 
ärinimi ja registrijärgne asukoht ning 
piiriülese ühinemise tulemusena tekkiva 
äriühingu suhtes ette nähtav õiguslik 
vorm, ärinimi ja registrijärgne asukoht;“;

(b) pärast punkti a lisatakse järgmine 
punkt:

„(a a uus) vajaduse korral üksikasjalik 
teave keskjuhatuse või põhitegevuskoha 
üleviimise kohta:“;

(c) pärast punkti d lisatakse järgmine 
punkt:

„(d a uus) põhjalikud arvud äriühingu 
töötajate kohta, sealhulgas selle 
tütarettevõtjate või filiaalide puhul, mis 
asuvad liikmesriikides ja mis teostavad 
piiriülest ühinemist;“;

(a) punkt i asendatakse järgmisega: (d) punkt i asendatakse järgmisega:

„i) piiriülese ühinemise tulemusena tekkiva 
äriühingu asutamisdokument või -
dokumendid;“;

„i) piiriülese ühinemise tulemusena tekkiva 
äriühingu asutamisdokument või -
dokumendid;“;

punkt j asendatakse järgmisega:

„andmed menetluse kohta, millega 
reguleeritakse vastavalt artiklile 133 
töötajate kaasamise kord nende 
teavitamis-, konsulteerimis- ja 
osalusõiguste kindlaksmääramisel 
piiriülese ühinemise tulemusena tekkivas 
äriühingus;“;

(b) lisatakse järgmised punktid m ja n: (e) lisatakse järgmised punktid m ja n:

„(m) üksikasjalik teave piiriülese 
ühinemise vastu olevatele osanikele või 
aktsionäridele vastavalt artiklile 126a 
pakutava rahalise hüvituse kohta;

„(m) üksikasjalik teave piiriülese 
ühinemise vastu olevatele osanikele või 
aktsionäridele vastavalt artiklile 126a 
pakutava rahalise hüvituse kohta;

(n) üksikasjalik teave võlausaldajatele (n) üksikasjalik teave võlausaldajatele 
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pakutavate tagatiste kohta.“; pakutavate tagatiste kohta.“;

(c) lisatakse teine lõik järgmises 
sõnastuses:

(f) lisatakse teine lõik järgmises 
sõnastuses:

„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.“;

Lisatakse järgmine lõige:

„2. Enne, kui juht- või haldusorgan 
otsustab piiriülese ühinemise otsuse 
projekti üle, tuleks töötajate esindajaid ja 
Euroopa töönõukogu, kes viivad piiriülest 
ühinemist läbi, või kui asjaomaseid 
esindajaid ei ole, töötajaid ennast ja 
esindatud ametiühinguid teavitada ja 
nendega konsulteerida kavandatava 
ühinemise teemal kooskõlas direktiivi 
2002/14/EÜ artikliga 4.“;

Or. en

Muudatusettepanek 120

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pettusekahtluse korral võivad liikmesriigid 
aga nõuda füüsilist kohaletulekut 
pädevasse asutusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 121

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Aruanne tehakse 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 ühtlasi
kättesaadavaks Euroopa töönõukogule,
iga ühineva äriühingu töötajate esindajatele 
või nende puudumisel töötajatele endile ja 
esindatud ametiühingutele. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 122

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124a – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) piiriülese ühinemise mõju 
töösuhete säilitamisele;

(b) piiriülese ühinemise mõju 
töösuhetele ja töötajate kaasamisele, 
samuti võetavad meetmed nende 
säilitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124a – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) olulised muutused töötingimustes ja 
äriühingute tegevuskohtade asukohtades;

(c) olulised muutused töötingimustes, 
sealhulgas kollektiivlepingute kaudu, ja 
äriühingute tegevuskohtade asukohtades;

Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124a – lõige 2 – punkt ca (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124a – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv (EL) 2017/1132
Artikkel 124a – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 Euroopa töönõukogule,
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 esindatud ametiühingule ja samuti iga 
ühineva äriühingu osanikele või 
aktsionäridele.

Or. en
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Muudatusettepanek 128

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) artikli 125 lõikele 1 lisatakse teine 
lõik:

(11) artikli 125 lõiget 1 muudetakse 
järgmiselt:

(a) esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

„1. Iga ühineva äriühingu kohta 
koostatakse osanikele või aktsionäridele 
ettenähtud, kuid ka töötajate esindajatele 
teadmiseks, sõltumatu eksperdi aruanne, 
mis peab olema esitatud hiljemalt üks kuu 
enne artiklis 126 osutatud osanike 
koosoleku või aktsionäride üldkoosoleku 
kuupäeva. Sõltuvalt liikmesriigi õigusest 
võivad ekspertideks olla füüsilised või 
juriidilised isikud.“;

(b) lisatakse teine lõik järgmises 
sõnastuses:

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

„Liikmesriigid võtavad eksperdi 
sõltumatuse hindamisel arvesse 
direktiivi 2006/43/EÜ artiklitega 22 ja 22b 
kehtestatud raamistikku, samuti seda, kas 
mis tahes maksunõu on sõltumatu ekspert 
või töötaja ühinevatele äriühingutele juba 
andnud.“;

Or. en

Muudatusettepanek 129

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

(a) lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud: (a) lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud:

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

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 130

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 131

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Artiklit 133 muudetakse järgmiselt: (18) Artiklit 133 muudetakse järgmiselt:

(-a) pealkirja muudetakse järgmiselt: 
„Töötajate teavitamine, nendega 
konsulteerimine ja nende osalus“;

(-a a) lisatakse uus lõige -1 (uus):

„-1. Kui osalevate äriühingute haldus-
või järelevalveorganid koostavad 
ühinemise läbiviimise kava, võtavad nad 
pärast ühinemise otsuse projekti 
avaldamist niipea kui võimalik vajalikud 
meetmeid, kaasa arvatud teabe andmine 
osalevate äriühingute, asjaomaste 
tütarettevõtjate või üksuste andmete ja 
töötajate arvu kohta, et alustada 
äriühingute töötajate esindajatega 
läbirääkimisi ühinemise tulemusena 
tekkiva äriühingu või tekkivate 
äriühingute töötajate kaasamise korra 
üle;“; 

(-a b) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

„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 otsuse projekti avaldamist 
artikli 123 kohaselt on vastanud kahele 
kolmandikule lähteliikmesriigi õiguses 
sätestatud kohaldatavast künnisest, 
millest alates tekib osalusõigus ja see 
äriühing kohaldab töötajate osaluse 
süsteemi direktiivi 2001/86/EÜ1a artikli 2 
punkti k tähenduses, või kui piiriülese 
ühinemise tulemusena tekkiva äriühingu 
suhtes kohaldatava siseriikliku õigusega 
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ei näha ette järgmist:“;

(-a c) lõike 3 punkti a muudetakse 
järgmiselt:

„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 ning artikli 3 lõige 5, 
artikli 3 lõike 6 kolmas lõik ja artikli 3 
lõige 7;“;

(-a d) lõike 3 punkti b muudetakse 
järgmiselt:

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

(-a e) lõike 3 punkt e sõnastatakse 
järgmiselt:

„e) artikli 7 lõike 1 esimene lõik;“;

(-a f) lõike 3 punkti f muudetakse 
järgmiselt:

„f) artiklid 8, 9, 10 ja 12;“;

(-a g) lõike 3 punkti h muudetakse 
järgmiselt: 

„h) lisa.“;

(-a h) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„Lõikes 3 osutatud põhimõtteid ja 
menetlusi sätestades tagavad 
liikmesriigid, et enne äriühingu piiriülest 
ühinemist 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.“;

(a) lõige 7 asendatakse järgmisega: (a) lõige 7 asendatakse järgmisega:

„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 

„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 
kümne aasta jooksul pärast ühinemise 
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jõustumist ning kohaldades mutatis 
mutandis lõigetes 1–6 sätestatud korda.“;

jõustumist ning kohaldades mutatis 
mutandis lõigetes 1–6 sätestatud korda.“;

(b) lisatakse lõige 8 järgmises 
sõnastuses:

(b) lisatakse lõige 8 järgmises 
sõnastuses:

„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 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.“;

(b a) lisatakse uus lõige 9:

„9. 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.“;

(b b) lisatakse uus lõige 10:

„(10) 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.“;

(b c) lisatakse uus lõige 11:

„8 c (uus) Kui artikli 86l lõike 3 
kohaldatavust järgides ületatakse lõikes 2 
osutatud esimesel juhul lähteliikmesriigi 
künnis, tuleb selle artikli järgnevate sätete 
kohaselt algatada uued läbirääkimised. 
Erinevalt artikli 86l lõikest 5 osutavad 
standardeeskirjad töötaja osaluse 
tasemele, mis nähakse õiguspäraselt ette 
päritoluliikmesriigi äriühingule, mis on 
ülevalpool künnist, kui äriühing ei oleks 
teinud läbi piiriülest ühinemist.“.

__________________

1a Nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta 
direktiiv 2001/86/EÜ, millega 
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täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja 
töötajate kaasamise suhtes (EÜT L 294, 
10.11.2001, lk 22–32).

Or. en

Muudatusettepanek 132

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) II jaotisesse lisatakse IV peatükk: välja jäetud

„IV PEATÜKK 

[...]”

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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SELETUSKIRI

Direktiivi ettepaneku taust 

Komisjoni ettepanek võtta vastu direktiiv seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, 
ühinemise ja jagunemisega avaldati 2018. aasta aprilli lõpus. See esitati koos direktiiviga 
seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses kui alates 
2017. aastast oodatud „Äriühinguõiguse liikuvuse paketti“, millega muudetakse direktiivi 
(EL) 2007/1132 äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta. Algatused vaadata läbi ühinemist 
käsitlev direktiiv, et võimaldada piiriülest jagunemist ja võtta arvesse eeskirju, mis käsitlevad 
äriühingute registrijärgse asukoha üleviimist, kavandati komisjoni 2012. aasta tegevuskavas 
„Euroopa äriühinguõigus ja äriühingu üldjuhtimine – ajakohane õigusraamistik kaasatumate 
aktsionäride ja jätkusuutlike äriühingute jaoks“1. Kuna äriühinguõiguse teatavad aspektid 
kodifitseeriti ja ühendati 2017. aastal direktiivis (EL) 2017/1132, lisab ettepanek uue peatüki, 
millega käsitletakse piiriülest ümberkujundamist, muudetakse piiriülest ühinemist käsitlevat 
peatükki ja lisatakse piiriülest jagunemist käsitlev uus peatükk. Kui piiriüleste ühinemiste ja 
jagunemiste meetmed olid juba komisjoni 2017. aasta tööprogrammis ette nähtud2, tekkis 
Euroopa Kohtu otsusest kohtuasjas Polbud-Wykonastwo (C-106/16) vajadus äriühinguõiguse 
pakett uuesti läbi vaadata ja seda kohandada, et lisada piiriüleseid ümberkujundamisi 
käsitlevad õigusnormid. Viimase väljakujunenud kohtupraktika kohaselt hõlmab 
asutamisvabadus ka õigust äriühingut piiriüleselt ümber kujundada muu liikmesriigi 
siseriiklikus äriühinguõiguses ettenähtud muuks äriühingu õiguslikuks vormiks. Euroopa 
Parlament on varem korduvalt palunud teha ettepanek võtta vastu direktiiv, millega 
käsitletakse äriühingu registrijärgse asukoha või varasema asukoha muutmist.3

Euroopa Kohtu kohtupraktika

Euroopa Kohus on 30 aastat teinud äriühinguõiguse alusel otsuseid äriühingute liikuvuse 
kohta, tehes kindlaks, kas ja mis ulatuses on äriühingute piiriülesed tehingud hõlmatud 
asutamisvabadusega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49, 54). Murranguliste 
otsustega kohtuasjades Daily Mail and General Trust plc (C-81/87), millele järgnesid Centros 
(C-212/91), Überseering (C-208/00), Inspire Art (C-167/01), Cadburry Schweppes (C-
196/04), Sevic (C-411/03), Cartesio (C-201/06), VALE (C-210/06), National Grid Indus (C-
371/10) tõlgendas Euroopa Kohus asutamisvabadust ilma kohaldatava õiguse mis tahes 
ühtlustamiseta ja mis tahes täiendava teisese õiguseta, millega määratakse kindlaks piiriüleste 
tehingute eeskirjad. Laia tõlgendamise tulemusena on äriühingutel vabadus liikuda muusse 
liikmesriiki, registreerides oma äriühingu (postkasti) muu liikmesriigi registris, isegi kui neil 
puudub selles liikmesriigis majandustegevus ja nad teevad seda üksnes selleks, et kasutada 
soodsamate õigusaktide eeliseid.

                                               
1 COM(2012) 740 final.
2 COM(2016) 710 final. 
3 Lehne – aruanne soovitustega komisjonile äriühingu registrijärgse asukoha piiriülese muutmise kohta 
(2008/2196(INI)); Regner – aruanne komisjonile äriühingu asukoha piiriülest muutmist käsitleva 
neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi kohta antavate soovitustega (2011/2046(INI)).
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Vajadus luua äriühingute piiriüleseid tehinguid / äriühingute liikuvust reguleerivad 
selged eeskirjad

Äriühingud puutuvad oma asutamisvabadusega ette nähtud õiguste kasutamisel kokku 
mitmete raskustega. Seoses äriühingute liikuvusega on regulatsiooni, selgete menetluste ja 
sidusrühmade nõuetekohase kaitse puudumine tekitanud aastakümneid õiguskindlusetust, ELi 
seadusandjad on olnud tegevusetud ja hoopis Euroopa Kohus on teinud otsuseid.

Äriühinguõiguse ühtlustamise tase Euroopas on olnud üldiselt madal. Liikmesriigid järgivad 
nende enda siseriiklikku äriühinguõiguse lähenemisviisi ja asjaomastel liikmesriikidel ei ole 
sobivaid vahendeid, et kontrollida ja hinnata piiriüleseid tehinguid või kaitsta sidusrühmade 
põhilisi huve oma siseriikliku õigusega, kui on tegemist äriühingute piiriülese liikuvusega. 
Piiriülese iseloomu tõttu peavad tugevad kaitsemeetmed ja sidusrühmade kaitse kaasnema 
äriühingute õigusega liikuda välismaale. 

Viimaste aastaste maksuskandaalid pärast Swiss Leaks’i ja Lux Leaks’i , millele järgnesid 
paljastused Panama-Papers, Bahama Leaks ja Paradise Papers, on näidanud, kuidas 
äriühingud loovad piiriüleseid tehinguid ja „taastusmeetmeid“, äriühingu konstruktsioone, 
sealhulgas fiktiivseid skeeme, et vältida siseriiklikke maksuõiguse seadusi või neist kõrvale 
hiilida. Fiktiivsete skeemide, nn vari- või riiulifirmade või vari- või riiulifirmadena 
tegutsevate tütarettevõtjate loomist tuleb ennetada. Riiulifirmad on äriühinguõiguse fiktiivsed 
moodustised, mis on seega asjakohane ja parim koht nende loomise kui sellise vastu 
võitlemiseks. Need luuakse liikmesriigis registreerimise teel, juhtides samal ajal oma 
äritegevust muudes liikmesriikides, eesmärgiga vältida siseriiklikke maksuõiguse õigusakte, 
sotsiaalkindlustusmakseid, kollektiivlepinguid, töötajate osalust käsitlevaid õigusakte või 
muid asjakohaseid siseriiklikke õigusakte. Mõnes sektoris, näiteks 
maanteetranspordivaldkonnas kasutatakse riiulifirmasid, kellel majandustegevus puudub või 
see on väga vähene, sageli peamiselt eesmärgiga saata töötajad välismaale, vahel isegi 
ebaõigesti nimetatud „lähetatud“ vormis. 

Registrijärgse asukoha registreerimisega muus liikmesriigis muutub mitte üksnes äriühingu 
riikkondsus, vaid ka kohaldatav õigus ja põhikiri. Äriühingu ülesehitamisel ja 
ümberpaigutamisel on äärmiselt suur mõju töötajate õigustele, nende tööolukorrale ja 
lepingulistele õigustele. Nende olemasolu alus sõltub nende töökohtadest, mis seatakse ohtu, 
kui äriühingud kujundavad ja paigutavad oma äri ümber. Töötajad on kõige enam kaitset 
vääriv sidusrühm. Neil on tõeline huvi, et äriühingud oleks jätkusuutlikud ja pikaajaliselt 
edukad, sest nende töökohad sõltuvad äriühingute edust. Euroopa sotsiaalõiguste samba 
kontekstis peavad õigusaktid säilitama ja tugevdama tööliste ja töötajate positsiooni ning 
kaitset. 

Kaasseadusandjad peavad nüüd tegutsema ning sätestama selged menetlused ja siduvad 
eeskirjad äriühingute piiriüleste tehingute kohta koos tugevate kaitsemeetmetega kõikidele 
sidusrühmadele ning töötajate ja nende õiguste kaitsega. 

Direktiivi ettepaneku peamised punktid

Kavandatav direktiiv täiendab piiriülese liikuvuse killustatud pilti Euroopa ühtsel turul. 
Komisjon tegi ettepaneku sätestada kaks uut peatükki, millega käsitletakse äriühingute 
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piiriülest liikuvust, tagades samal ajal sidusrühmade, nimelt töötajate, võlausaldajate ja 
vähemusaktsionäride kaitse. Mõlemad asjakohased liikmesriigid (lähte- ja sihtliikmesriik) on 
kaasatud piiriülesesse tegevusse. Samal ajal kui lähteliikmesriik peab väljastama jagunemis-
või ühinemiseelse tõendi, et kontrollida piiriülest tehingut, on lähteliikmesriikidel õigus 
kontrollida piiriülese tehingu seaduslikkust seoses osaga menetlusest, mida reguleeritakse 
selle riigi siseriiklike õigusaktidega.

Ümberkujundamine
Kohtuasja Polbud-Wykonastwo (C-106/16) järgselt sisaldab ettepanek uut, piiriülest 
ümberkujundamist käsitlevat peatükki, mis kehtestab äriühingutele menetluse piiriüleseks 
ümberkujundamiseks asjaomase liikmesriigi muusse äriühingu õiguslikku vormi. Uute 
eeskirjadega võimaldatakse äriühingutele viia oma asukoht lähteliikmesriigist üle ELi muusse 
(siht-)liikmesriiki, ilma juriidilise isiku staatust kaotamata, säilitades oma lepingud ja 
kasutades oma asutamisvabadust siseturul liikuda. Ümberkujundamismenetlusega kaasnevad 
liikmesriikide jaoks kaitsemeetmed, et toetada avalikku huvi, mis hõlmab töötajate, 
võlausaldajate ja vähemusaktsionäride kaitset. 

Ühinemine
Piiriülest ühinemist käsitlev peatükk vaadatakse läbi ja seda ajakohastatakse, et 
võlausaldajatel ja vähemusaktsionäridel oleks ette nähtud ümberkujundamise ja jagunemisega 
samad kaitsemeetmed. Vastupidiselt piiriülesele ümberkujundamisele ja jagunemisele on 
töötajate kaasamise õigused puutumata ja seetõttu madalamal tasemel kui ümberkujundamise 
ja jagunemise puhul. 

Jagunemine
Kavandatud on uus, piiriülest jagunemist käsitlev peatükk, milles hõlmatakse kaheks või 
enamaks uueks loodavaks äriühinguks jaguneda soovivate äriühingute piiriülese jagunemise 
menetlust. Muu jagunemine on välja jäetud. Ettepaneku kohaselt on jaguneva äriühingu 
sidusrühmadel samad õigused ja kaitse nagu on ette nähtud ümberkujundamise puhul. 

Raportööri muudatuste peamised punktid

Vältida fiktiivseid skeeme, nn riiulifirmasid
Kõige tõhusam ja jätkusuutlikum viis vältida fiktiivseid skeeme on nõuda tegelikku 
majandustegevust äriühingu registreerimise asukohas. Seetõttu lisab raportöör tegeliku 
majandustegevuse nõude liikmesriigis, kuhu äriühing liigub. Ka Euroopa Kohus leidis 
kohtuasjas Cadburry Schweppes (C-196/04), et asutamisvabadus nõuab stabiilselt ja püsivalt 
osalemist mõne teise liikmesriigi kui päritoluliikmesriigi majanduselus. Seetõttu ei saa 
äriühing tugineda asutamisvabadusele muus liikmesriigis üksnes selleks, et saada kasu 
soodsamatest õigusaktidest, välja arvatud kui asutamine muus liikmesriigis on ette nähtud 
selleks, et tegeleda reaalse majandustegevusega. Euroopa Kohtu kohaselt on 
asutamisvabaduse piiramine seega võimalik nn vari- või riiulifirmana tegutseva tütarettevõtja 
juhtudel. Käesolev direktiiv peab hoidma ära nn Delaware’i efekti ja arbitraaži režiimi liidus. 
Äriühingu liikuvus ei tohi viia meelepärase kohtualluvuse valimiseni äriühingute poolt, samal 
ajal kui tagajärjed võivad luua liikmesriikide vahelisi pingeid. Välja arvatud juhul, kui puudub 
kokkulepe reaalse asukoha lähenemisviisi kohta, mille puhul registrijärgne asukoht ja 
peakorter peavad olema ühes kohas, on raportöör seisukohal, et sihtliikmesriigis tegeliku 
majandustegevuse olemasolu nõue võib ära hoida piiriülese tehingu kaudu riiulifirma 
loomise. 
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Tugevdada töötaja kaasamist
Selleks et kaitsta töötajate huve, eelkõige töötaja esindatust juhatuses, mis on ette nähtud 17 
liikmesriigi siseriiklikus õiguses erineval kujul, teeb raportöör ettepaneku kaitsta tõhusamalt 
töötaja osalus-, teavitamis- ja konsulteerimisõigusi ning täiendab õigeid viiteid direktiivi 
(EÜ) 2157/200 ja direktiivi (EÜ) 2002/14 ning muude alusel. Äriühingu piiriülene tehing ei 
tohiks viia töötajate omandatud õigustest ilmajäämiseni Euroopas. 

Lihtsustada menetlust ja alandada kulusid äriühingute jaoks
Seoses äriühingu majanduslike huvidega peaks ümberkujundamise ja ühinemise menetlus 
olema selge ja lihtne. Pädev asutus on vastutav piiriülese tehingu üle otsustamise eest. 
Lisateabe nõudmine ja konsulteerimine sõltumatu eksperdiga toimub tema enda äranägemisel. 
Nõue selliselt toimida koormaks direktiivi igal juhul üle, mistõttu kustutab raportöör nõude 
konsulteerida sõltumatu eksperdiga põhjaliku hindamise tegemisel ning tugevdab teabevoogu 
siseriiklike asutuste vahel.  

Jagunemisel lisaväärtuse puudumine
Ettepanek on kohaldatav üksnes vähestele piiriülestele jagunemistele. Seetõttu soovitab 
raportöör piiriülest jagunemist käsitleva peatüki välja jätta. Äriühingu asukoha üle piiri 
viimist käsitlevate eeskirjade puudumisel kasutasid äriühingud siseriiklikke jagunemisi 
kombineerituna piiriülese ühinemisega. Arvestades selgete eeskirjade loomist piiriülese 
ümberkujundamise jaoks ei ole jagunemist käsitleva eraldiseisva peatüki lisaväärtus 
tõendatud.

Selgitada mõisteid ja määratlusi 
Selleks et õiguslikult sätestada teatavad eeskirjad ning luua selge menetlus kõikide piiriüleste 
ümberkujundamiste ja ühinemiste jaoks Euroopas, selgitab raportöör tõlgendatavaid mõisteid 
ja täiendab asjakohaseid määratlusi.
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