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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et komisjoni 2007. aasta mõjuhinnang ei hõlma sotsiaalpoliitilisi ega 
tööhõivealaseid tagajärgi, välja arvatud töötajate kaasamise osas;

B. arvestades, et Euroopa äriühingu põhikiri ja Euroopa ühistu põhikiri näevad asukoha 
üleviimist ette vastavalt töötajate kaasamisega seotud konkreetsetele ja siduvatele 
eeskirjadele kooskõlas direktiiviga 2001/86/EÜ,

1. rõhutab, et Euroopa Liidu lepingu artiklid 49 ja 54 tagavad kõigile äriühingutele 
asutamisvabaduse; märgib, et riigis registreeritud olemasoleva äriühingu registrijärgse või 
tegeliku asukoha ühest liikmesriigist teise üleviimist ja üleviimise korda käsitlevates 
õigusaktides puudub ühtsel turul ühtsus ning sellega kaasnevad tööhõivealased riskid;

2. toetab üleviimise õiguslikku reguleerimist Euroopa tasandil, kui sellega ei seata kahtluse 
alla Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 9 eesmärkide saavutamist ega piirata töötajate 
kaasamist puudutavaid õigusi;

3. ootab niisugust ettepanekut, mis takistaks kuritarvitamist või pettust ning kaitseks 
võlausaldajaid, vähemusaktsionäre ja töötajaid;

4. rõhutab lisas piiravaid tingimusi, mis peavad olema täidetud, et neljateistkümnes direktiiv 
saaks tagada töötajate kaasamise äriühingu asukoha üleviimise ajal ja pärast seda;

– lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:

5. soovitus 1: komisjon esitab äriühingu asukoha üleviimise direktiivi tagajärgede kohta 
mõju-uuringu seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9 sätestatud eesmärkide 
täitmisega ning see uuring avaldatakse hiljemalt neljateistkümnenda direktiivi ettepaneku 
avaldamise ajal;

6. soovitus 2: äriühingu registrijärgse asukoha üleviimise Euroopa tasandi õigusakt peab 
hõlmama järgmisi elemente, et tagada töötajate kaasamine ning nende esindajatele antud 
tagatiste ja kaitse säilitamine üleviimise ajal ja pärast seda:

- töötajate osalust käsitlevad sätted, mis on analoogsed ühinemisi käsitlevas direktiivis 
2005/56/EÜ sätestatuga;
- lisaks konsulteerib juhtorgan töötajatega üleviimise õiguslike ja majanduslike tagajärgede 

küsimuses, tuginedes töötajaid puudutavaid tagajärgi käsitlevale aruandele, mis esitatakse 
vähemalt kuu aega enne seda, kui üldkoosolek teeb üleviimise kohta otsuse;
- äriühingu õigused ja kohustused seoses õigusaktidest tulenevate töötingimuste, 

tunnustatud tavade ja individuaalsete töölepingute või töösuhetega, mis kehtisid äriühingu 
päritoluliikmesriigis, jäävad kehtivaks pärast äriühingu üleviimist vastuvõtvasse 
liikmesriiki;
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- kui üleviimisega seotud kollektiivsed koondamised on vältimatud, kohaldatakse direktiive 
75/129/EÜ ja 98/59/EÜ;
- äriühingu asukoha üleviimine võib toimuda ainult juhul, kui äriühing on võimeline 

tõestama, et ta järgib töötajate õigustega seotud õigusnorme;
- liikmesriigid näevad töötajatele ja nende esindajatele ette tõhusad ja peatava toimega 

õiguskaitsevahendid, et tööandjad oleksid oma kohustuste eiramise puhul sunnitud tagama 
nende täitmise;
- kohaldatakse vastuvõtva liikmesriigi õigusakte, välja arvatud juhul, kui selle sätted näevad 

ette töötajate kaasamise ja otsuste tegemises osalemise väiksema määra.


