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LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu direktiiv ühe osanikuga osaühingute (Societas Unius Personae, SUP) 
kohta vastab olulistes punktides Euroopa osaühingu kohta tehtud ettepanekule, mille komisjon 
pärast Euroopa Parlamendi kriitikat tagasi võttis. Käesoleva ettepaneku puhul on komisjon 
jätnud kasutamata võimaluse tol korral esile kerkinud probleemid lahendada. Komisjon 
loodab SUPi abil toetada piiriüleste osaühingute asutamist ja edendada sel teel väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid, kuid see eesmärk jääb saavutamata. Käesoleva SUPe 
käsitleva ettepanekuga soodustatakse selliseid väärarenguid, nagu riiulifirmad, fiktiivne 
tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana ja töötajate kõrvalejätmine otsusetegemisest.

Üldkriteeriumid 

Arvamuse koostaja on seisukohal, et püüet hõlbustada ettevõtete, eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate piiriülest asutamist tuleks üldiselt toetada. Komisjoni 
ettepaneku kohaselt ei piirdu reguleerimisala aga mitte ainult väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjatega ning samuti ei eeldata ettevõtete piiriülest asutamist. 

SUPi ettepaneku osas peeti nõu ainult ettevõtete ja tööandjate esindajatega, kuid 
ametiühingute – kes on väga olulised tööturu osapooled – esindajaid konsultatsioonidele ei 
kutsutud. Arvamuse koostaja on seisukohal, et selline menetlus ei ole piisav. 

Tööhõive ja sotsiaalküsimused 

1. Kaks eri asukohta ja töötajate osalemine otsusetegemisel 

Ettepaneku kohaselt on lubatud, et registrijärgne asukoht ja juhtkonna asukoht võivad olla 
erinevad. Seega kehtivad SUPile selle liikmesriigi õigusaktid, kus SUP on registreeritud, 
sõltumata sellest, kus ettevõte tegelikult tegutseb.

Selle tagajärjel on võimalik teatavate riikide kõrgeid kaitsenorme lihtsalt eirata, mis avaldab 
mõju eelkõige töötajate õigusele osaleda otsusetegemisel. 

See on vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punktiga f1 ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikliga 27. 

2. Riiulifirmad ja töötajate isiklikud õigused 

Eri asukohtade võimalus ahvatleb samas suuresti ka maksudest kõrvale hoidma. Ühtlasi 
soodustab see riiulifirmade asutamist ja fiktiivset tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana.

Fiktiivse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise tõttu puudub töötajatel nii praegu kui ka 
tulevikus sotsiaalkindlustus. Peale selle muutuvad liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemid 
nõrgemaks ja maksutulud vähenevad. Juba praegu eksisteeriv palga- ja sotsiaaldumping 
muutuksid SUPi kasutuselevõtmisel veel suuremaks. 
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Komisjoni ettepanekust ei selgu ka, kuidas ja kus on töötajatel, kelle ettevõtte registrijärgne 
asukoht ja juhtkonna asukoht on erinevad, võimalik töösuhtest tulenevaid õigusi kohtulikult 
maksma panna.

3. Töötajad ja võlausaldajate kaitse 

Ettepanekus ei ole miinimumkapitali ette nähtud. SUPi asutamiseks peaks piisama ainuüksi 1 
eurost või 1 omavääringu ühikust. Seetõttu puudub reserv, mis on osaühingute puhul 
hädavajalik. See võlausaldajate kaitse kehtib ka töötajate õiguste kohta. Miinimumkapitali 
puudumise tõttu on töötajate õigused vähem kaitstud. 

Võlausaldajate kaitse tõttu ei ole ka veebipõhine registreerimine piisav. Lahendus, mille 
eesmärk on kõrvaldada bürokraatlikud takistused, annab tegelikult võimaluse 
kõikvõimalikuks kriminaalseks tegevuseks (riiulifirmad, rahapesu), sest isikute notariaalselt 
tuvastamist enam ei toimu. Registrikanded oleksid sel juhul alusetud. Kui tegevjuhi isik on 
ebaselge või varjatud, ei oleks töötajatel ja sotsiaalkindlustussüsteemidel (mh pettusliku) 
maksejõuetuse korral enam võimalik tasumata summasid sisse nõuda ega nende 
sissenõudmiseks täitemenetlust algatada. 

4. Subsidiaarsus ja õiguskindlus 

Ettepanek peaks riikide õigusakte ühtlustama teatavates punktides, kuid muus osas jääksid eri 
riikide õigusaktid erinevaks. Kuigi riikide õigusaktid peaksid jääma erinevaks, peaks nimetus 
siiski üks ja sama olema. See tekitab segadust ja õiguskindlusetust. Kui ettevõttel on eri 
asukohad, võidakse töötajad osalusõigusest ilma jätta ka mõnes sellises liikmesriigis, kus see 
on tegelikult ette nähtud. See on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Ettepanekus nähakse 
ette kohaldamine II lisas kindlaks määratud äriühingute suhtes ning seda peaks muutma 
delegeeritud õigusaktide kaudu. Sellega muudetaks aga ettepaneku reguleerimisala, mitte 
ainult rakendusakti. See on vastuolus ELi seadusandliku tavamenetlusega. 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil teha ettepanek komisjoni 
ettepanek tagasi lükata.

                                               
1 Pidades silmas artikli 151 eesmärkide saavutamist, toetab ja täiendab liit liikmesriikide meetmeid järgmistes 
valdkondades: f) töötajate ja tööandjate huvide esindatus ja kollektiivne kaitse, sealhulgas ühine otsusetegemine.


