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Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

DIREKTIIV (EL) 2019/...,

...,

millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja menetluste 

kasutamisega äriühinguõiguses

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 50 lõiget 1 ning artikli 50 

lõike 2 punkte b, c, f ja g,

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on 
tähistatud sümboliga ▌.
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võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

1 17. oktoobri 2018. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
2 Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 

nõukogu … otsus.
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2017/11323 on muu hulgas 

sätestatud avalikustamise ning liikmesriikide keskregistrite, äriregistrite ja 

äriühingute registrite sidestamise normid.

(2) Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine selleks, et muuta majandustegevuse 

alustamine teises liikmesriigis äriühingu asutamise või selle äriühingu filiaali 

avamise kaudu lihtsamaks, kiiremaks ning aja- ja kulutõhusamaks ning anda 

äriühingute kohta põhjalikku ja kättesaadavat teavet, on üks konkurentsipõhise 

siseturu tõhusa toimimise, ajakohastamise ja haldusliku optimeerimise ning 

äriühingute konkurentsivõimelisuse ja usaldusväärsuse tagamise eeldus.

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



AM\1182378ET.docx 4/82 PE637.714v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

(3) Hädavajalik on tagada õigus- ja halduskeskkond, mis võimaldab lahendada 

üleilmastumise ja digiteerimisega kaasnevaid uusi sotsiaalseid ja majanduslikke 

probleeme, et kindlustada ühelt poolt vajalikud kaitsemeetmed kuritarvitamise ja 

pettuse eest ning teiselt poolt püüelda selliste eesmärkide poole nagu 

majanduskasvu edendamine, töökohtade loomine ja investeeringute toomine liitu, 

mis kõik annaks ühiskonnale tervikuna majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

(4) Liikmesriikide vahel on praegu märkimisväärsed erinevused selles, milline on 

internetipõhiste vahendite kättesaadavus ettevõtjate ja äriühingute jaoks, et nad 

saaksid ametiasutustega äriühinguõiguse küsimustes suhelda. E-valitsusteenused 

erinevad liikmesriigiti. Mõned liikmesriigid pakuvad terviklikke ja 

kasutajasõbralikke täielikult internetipõhiseid teenuseid, teised aga ei suuda 

äriühingu elutsükli teatavates olulistes etappides internetipõhiseid lahendusi 

pakkuda. Näiteks lubatakse mõnes liikmesriigis äriühingut asutada või 

registridokumente ja -andmeid muuta ainult isiklikult kohale ilmudes, mõni 

liikmesriik võimaldab seda teha kas isiklikult kohale ilmudes või internetipõhiselt, 

ja mõnes liikmesriigis saab seda teha ainult internetipõhiselt.
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(5) Seoses juurdepääsuga ettevõtet puudutavale teabele on liidu õiguses sätestatud, et 

minimaalselt vajalikud andmed tuleb alati anda tasuta. Sellise teabe ulatus on aga 

endiselt piiratud. Andmete kättesaadavus on erinev – mõnes liikmesriigis tehakse 

tasuta kättesaadavaks rohkem andmeid kui teistes ja see tekitab liidus ebavõrdse 

olukorra.

(6) Komisjon rõhutas oma teatistes „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“ ja „ELi e-

valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine“ 

avaliku sektori asutuste rolli ettevõtjatele lihtsate võimaluste pakkumisel tegevuse 

alustamiseks, internetipõhiselt tegutsemiseks ja piiriüleseks laienemiseks. ELi e-

valitsuse tegevuskavas märgiti eraldi digitaalsete vahendite parema kasutamise 

tähtsust äriühinguõigusega seotud nõuete täitmisel. Lisaks sellele esitasid 

liikmesriigid 6. oktoobri 2017. aasta Tallinna e-valitsemise deklaratsioonis tungiva 

üleskutse suurendada jõupingutusi tõhusate kasutajakesksete elektrooniliste 

menetluste pakkumiseks liidus.
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(7) 2017. aasta juunis hakkas toimima liikmesriikide keskregistrite, äriregistrite ja 

äriühingute registrite sidestamise süsteem, mis hõlbustab liidus märkimisväärselt 

piiriülest juurdepääsu äriühinguid käsitlevale teabele ning võimaldab liikmesriikide 

registritel üksteisega elektrooniliselt suhelda seoses teatavate äriühinguid 

puudutavate piiriüleste tehingutega.

(8) Äriühingute asutamise ja filiaalide registreerimise hõlbustamiseks ning nende 

protsessiga seotud kulude, aja ja halduskoormuse vähendamiseks, eelkõige 

komisjoni soovituses 2003/361/EÜ4 määratletud mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate puhul, tuleks kehtestada menetlused, mis võimaldavad 

äriühingute asutamise ja filiaalide registreerimise lõpule viia täielikult 

internetipõhiselt. Käesoleva direktiiviga ei tohiks kohustada äriühinguid selliseid 

menetlusi kasutama, kuid liikmesriikidel peaks olema võimalik otsustada muuta 

mõned või kõik internetipõhised menetlused kohustuslikuks. Praegused asutamise 

ja registreerimise kulud ja koormus ei tulene ainult äriühingu asutamise või filiaali 

registreerimise eest võetavatest halduslõivudest, vaid ka muudest nõuetest, mis 

muudavad kogu protsessi pikemaks, eelkõige kui nõutakse, et avaldaja ▌ kohale 

ilmuks. Peale selle tuleks neid menetlusi käsitlev teave teha internetipõhiselt ja tasuta 

kättesaadavaks.

4 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).
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(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/17245, millega luuakse ühtne 

digivärav, nähakse ette siseturu toimimise seisukohast asjakohase teabe, menetluste 

ja abiteenuste internetipõhise pakkumise üldnormid. Käesoleva direktiiviga 

kehtestatakse erinormid, mis reguleerivad piiratud vastutusega äriühingute asutamist, 

filiaalide registreerimist ning dokumentide ja andmete esitamist äriühingute ja 

filiaalide poolt ("internetipõhised menetlused"), mida nimetatud määrus ei 

reguleeri. Eelkõige peaksid liikmesriigid esitama spetsiifilist teavet käesolevas 

direktiivis ettenähtud internetipõhiste menetluste ja asutamisdokumentide näidiste 

(vormide) kohta ühtse digivärava kaudu juurdepääsetavatel veebisaitidel.

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1724, 
millega luuakse ühtne digivärav teabele ja menetlustele ning abi- ja 
probleemilahendamisteenustele juurdepääsu pakkumiseks ning millega muudetakse 
määrust (EL) nr 1024/2012 (ELT L 295, 21.11.2018, lk 1).
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(10) Täielikult internetipõhise äriühingute asutamise ja filiaalide registreerimise ning 

dokumentide ja andmete täielikult internetipõhise esitamise võimaldamisel saaksid 

äriühingud kasutada liikmesriikide pädevate asutustega suhtlemisel digitaalseid 

vahendeid. Liikmesriigid peaksid usalduse suurendamiseks tagama, et riigisisesed ja 

piiriülesed kasutajad saaksid kasutada turvalist e-identimist ja usaldusteenuseid 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 910/20146. Lisaks 

sellele peaksid liikmesriigid looma piiriülese e-identimise võimaldamiseks e-

identimise süsteemid, millega nähakse ette lubatud e-identimise vahendid. Selliseid 

riigisiseseid süsteeme kasutataks teises liikmesriigis väljastatud e-identimise 

vahendite tunnustamisel alusena. Selleks et tagada usalduse kõrge tase piiriülestes 

olukordades, tuleks tunnustada ainult määruse (EL) nr 910/2014 artiklile 6 vastavaid 

e-identimise vahendeid. ▌Igal juhul peaks käesolev direktiiv panema liikmesriikidele 

ainult kohustuse võimaldada internetipõhist äriühingute asutamist ja filiaalide 

registreerimist ning internetipõhist dokumentide ja andmete esitamist avaldajate 

poolt, kes on liidu kodanikud ▌, tunnustades nende e-identimise vahendeid. 

Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama, kuidas nad teevad avalikkusele 

kättesaadavaks loetelu nende poolt tunnustatud identimisvahenditest, sealhulgas 

nendest, mis ei kuulu määruse (EL) nr 910/2014 reguleerimisalasse.

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).
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(11) Liikmesriikidel peaks olema õigus otsustada, millist isikut või milliseid isikuid 

siseriikliku õiguse alusel käsitatakse internetipõhistes menetlustes avaldajatena , 

tingimusel et see ei piira käesoleva direktiivi kohaldamisala ja eesmärki.

(12) Selleks et muuta internetipõhiste menetluste kasutamine äriühingute jaoks 

lihtsamaks, tuleks liikmesriikide registrite puhul tagada, et käesolevas direktiivis 

ette nähtud internetipõhiste menetluste eest võetavat tasu käsitlevad reeglid on 

läbipaistvad ja neid kohaldatakse ilma diskrimineerimiseta. Samas ei tohiks 

tasusid käsitlevate reeglite läbipaistvuse nõue piirata lepingulist vabadust, kui see 

on asjakohane, avaldajate ja nende isikute vahel, kes abistavad neid 

internetipõhiste menetluste osas, sealhulgas vabadust pidada läbirääkimisi selliste 

teenuste eest sobiva hinna üle.
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(13) Tasud, mida registrid internetipõhiste menetluste eest võtavad, tuleks arvutada 

kõnealuste teenuste kulude põhjal. Need võivad muu hulgas katta ka väiksemate, 

tasuta osutatavate teenuste kulud. Oma summa arvutamisel peaks liikmesriikidel 

olema õigus arvesse võtta kõiki internetipõhise menetlusega seotud kulusid, muu 

hulgas sellega seotud üldkulude osakaalu. Lisaks peaks liikmesriikidel olema 

lubatud kehtestada kindlasummalised tasud ja määrata nende summa määramata 

ajaks tingimusel, et ta kontrollib korrapäraselt, et need ei ületa asjaomaste 

teenuste keskmist maksumust. Internetipõhise menetluse tasud, mida registrid 

liikmesriikides nõuavad, ei tohiks ületada selliste teenuste osutamise kulude 

hüvitamist. Samuti peaks juhul, kui menetluse lõpuleviimine eeldab makset, olema 

võimalik makset teha laialdaselt kättesaadavate piiriüleste makseteenuste abil, 

nagu näiteks krediitkaardid ja pangaülekanded.

(14) Liikmesriigid peaksid aitama äriühingut asutada või filiaali registreerida soovijaid 

sellega, et esitavad ühtse digivärava ja asjakohasel juhul e-õiguskeskkonna 

portaali kaudu kokkuvõtlikul ja kasutajasõbralikul viisil teatava teabe menetluste ja 

nõuete kohta, mis puudutavad piiratud vastutusega äriühingute ja nende filiaalide 

asutamist, filiaalide registreerimist ning dokumentide ja andmete esitamist, 

juhatuse liikmena tegutsemise keeldu reguleerivaid norme ning äriühingute 

organite õigusi ja kohustusi. 
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(15) Peaks olema võimalik asutada äriühinguid täielikult internetipõhiselt. 

Liikmesriikidel peaks siiski olema lubatud piirata internetipõhist asutamist teatavat 

liiki piiratud vastutusega äriühingutega, nagu on täpsustatud käesolevas 

direktiivis, kuna muud liiki äriühingute asutamine liikmesriikide õiguse kohaselt 

on keerukas. Liikmesriigid peaksid igal juhul kehtestama üksikasjalikud äriühingu 

internetipõhist asutamist reguleerivad normid. Internetipõhiseks asutamiseks peaks 

saama esitada dokumente ja andmeid elektroonilisel kujul, ilma et see piiraks 

liikmesriikide materiaalõigusnormide ja menetlusnõuete kohaldamist, kaasa 

arvatud nõuded, mis on seotud asutamisdokumentide koostamise õiguslike 

menetlustega ning esitatud dokumentide või andmete autentsuse, täpsuse, 

usaldusväärsuse ja asjakohase õigusliku vormiga. Samas ei tohiks need 

materiaalõigusnormid või menetluslikud nõuded muuta võimatuks 

internetipõhiseid menetlusi, eelkõige internetipõhist äriühingu asutamist ja filiaali 

registreerimist. Kui tehniliselt ei ole võimalik saada dokumentidest liikmesriikide 

nõudeid rahuldavaid elektroonilisi koopiaid, võiks erandkorras nõuda 

paberkandjal dokumente.
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(16) Kui kõik ametlikud äriühingu internetipõhise asutamise nõuded on täidetud, 

sealhulgas on äriühing õigesti esitanud kõik dokumendid ja andmed, peaks 

internetipõhine asutamine toimuma kiiresti kõikides asutustes või kõikide isikute 

ees või kõikides organites, kellele on liikmesriigi õiguse alusel ülesandeks tehtud 

internetipõhiste menetluste kõik aspektid. Samas, kui tekib kahtlus vajalike nõuete 

täitmise, avaldaja isikusamasuse, äriühingu nime seaduslikkuse, juhatuse 

liikmena tegutsemise keelu või muu teabe või dokumendi õiguslikele nõuetele 

vastavuse suhtes, või pettuse või kuritarvitamise kahtluse korral, võib 

internetipõhine asutamine kesta kauem ja asutustele selleks määratud tähtaeg ei 

tohi alata enne, kui need nõuded on täidetud. Kui menetlust ei ole võimalik 

ettenähtud tähtaja jooksul lõpule viia, peaksid liikmesriigid tagama, et avaldajat 

teavitatakse viivituse põhjustest. 

(17) Selleks et tagada äriühingute kiire internetipõhine asutamine ja filiaalide 

internetipõhine registreerimine, ei tohiks liikmesriigid seada asutamise või 

▌registreerimise tingimuseks tegevusloa või muu loa saamist enne asutamise või 

registreerimise lõpuleviimist, välja arvatud juhul, kui see on liikmesriigi õiguses 

sätestatud, et tagada teatava tegevuse nõuetekohane kontroll. Pärast asutamist või 

registreerimist peaks olukordi, kus äriühing või filiaal ei tohi teatavat tegevust 

tegevusluba või muud luba saamata teostada, reguleerima liikmesriigi õigus.
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(18) Selleks et aidata ettevõtjate, eelkõige mikro-, väikestel ja keskmise suurusega 

ettevõtjatel asutamist, peaks saama osaühingu asutamiseks kasutada vorme, mis on 

internetis kättesaadavad. Liikmesriigid peaksid tagama, et neid vorme saab 

kasutada äriühingu internetipõhisel asutamisel, ja neil peaks olema vabadus 

kindlaks määrata nende vormide õiguslik tähendus. Sellised vormid võivad 

sisaldada eelnevalt kindlaksmääratud valikuvõimalusi kooskõlas liikmesriigi 

õigusega. Avaldajad peaksid saama valida, kas kasutada vormi või asutada äriühing 

vastavalt vajadustele kohandatud asutamisdokumentidega, ning liikmesriikidel peaks 

olema võimalus näha ette vormid ka teistele äriühinguliikidele.

(19) Liikmesriikide äriühinguõiguse tavade austamiseks on oluline võimaldada 

paindlikkust selle suhtes, kuidas nad tagavad täielikult internetipõhise äriühingute 

asutamise ja filiaalide registreerimise ning dokumentide ja andmete esitamise 

süsteemi, sealhulgas notarite või juristide rolli suhtes sellise internetipõhise 

menetluse kõigis etappides. Internetipõhiste menetlustega seotud küsimusi, mida 

käesolev direktiiv ei reguleeri, tuleks reguleerida liikmesriigi õigusega.
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(20) Selleks et võidelda pettuse, rahapesu ja äriühingute ülevõtmise vastu ning näha ette 

kaitsemeetmed liikmesriikide registrites sisalduvate dokumentide ja andmete 

usaldusväärsuse tagamiseks, peaksid käesolevas direktiivis sätestatud 

internetipõhiseid menetlusi reguleerivad sätted hõlmama ka äriühingut asutada või 

filiaali registreerida või dokumente ja andmeid esitada soovijate isikusamasuse ning 

õigus- ja teovõime kontrolli. Selline kontroll võib olla osa mõnes liikmesriigis 

nõutavast õiguspärasuse kontrollist. Selle kontrolli läbiviimise vahendite ja 

meetodite väljatöötamine ja vastuvõtmine tuleks ▌jätta liikmesriikidele. ▌Selleks 

peaksid liikmesriigid saama nõuda notarite või juristide kaasamist internetipõhiste 

menetluste mis tahes etapis. Selline kaasamine ei tohiks siiski takistada ▌menetluse 

täielikult internetipõhist lõpuleviimist.
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(21) Kui see on põhjendatud avaliku huviga, et vältida identiteedi kuritarvitamist või 

muutmist või tagada nende normide järgimine, mis käsitlevad avaldaja õigus- ja 

teovõimet ja õigust tegutseda äriühingu esindajana, peaks liikmesriikidel olema 

lubatud võtta ▌oma seaduste kohaselt meetmeid, millega saaks nõuda ▌avaldaja 

kohale ▌ilmumist liikmesriigi asutusse või mis tahes isiku või organi ette, kes on 

liikmesriigi õiguse kohaselt volitatud tegelema internetipõhise asutamise või 

dokumentide ja andmete esitamisega ja kus äriühing asutatakse või filiaal 

registreeritakse. Kohale ilmumist ei tohiks siiski nõuda süstemaatiliselt, vaid iga 

üksikjuhtumi puhul eraldi ja ainult siis, kui on põhjust kahtlustada avaldaja 

isikuandmete võltsimist või kui ei ole järgitud normide, mis reguleerivad avaldaja 

õigus- ja teovõimet ja õigust tegutseda äriühingu esindajana. Selline ▌kahtlus 

peaks põhinema teabel, mis on kättesaadav asutustele, isikutele või organitele, 

kellel on liikmesriigi õiguse kohaselt õigus selliseid kontrolle läbi viia. Kui kohale 

ilmumine on nõutav, peaksid liikmesriigid tagama, et menetluse muud etapid saab 

läbida internetipõhiselt. Õigus- ja teovõime mõistet tuleks mõista selliselt, et see 

hõlmab ka teovõimet.
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(22) Liikmesriikidel peaks olema lubatud võimaldada oma pädevatel asutustel, isikutel 

või organitel täiendavalt elektrooniliselt kontrollida isikute identiteeti, õigus- ja 

teovõimet ja õiguspärasust, et kindlaks teha, kas kõik äriühingute asutamiseks 

vajalikud tingimused on täidetud. Kontroll võib muu hulgas hõlmata 

videokonverentse või muid internetipõhiseid vahendeid, mis pakuvad reaalajas 

audiovisuaalset ühendust.
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(23) Kõikide äriühingutega suhtlevate isikute kaitse tagamiseks peaksid liikmesriigid 

saama ennetada pettusi või muid kuritarvitusi, keelates määrata isikut äriühingu 

juhatuse liikmeks, võttes arvesse mitte üksnes tema varasemat käitumist nende 

territooriumil, vaid ka teistelt liikmesriikidelt saadud andmeid, kui liikmesriigi 

õigus nii ette näeb. Seetõttu peaks liikmesriikidel olema lubatud taotleda teavet 

teistelt liikmesriikidelt. Vastus võib hõlmata kas teavet kehtiva juhatuse liikmena 

tegutsemise keelu kohta või muud teavet, mis on taotluse saanud liikmesriigis 

juhatuse liikmena tegutsemise keelu kehtestamise seisukohast oluline. 

Teabetaotlusi ▌ peaks saama teha registrite sidestamise süsteemi kaudu. Sellega 

seoses peaks liikmesriikidel olema vabadus valida, kuidas kõnealust teavet kõige 

paremini koguda, näiteks kogudes seda kõigist registritest või muudest kohtadest, 

kus teavet säilitatakse, vastavalt oma riigisisesele õigusele või luues äriregistrites 

eraldi registrid või eraldi jaod. Kui on vaja lisateavet, näiteks juhatuse liikmena 

tegutsemise keelu kestuse ja aluste kohta, peaks liikmesriikidel olema lubatud seda 

anda kõigi teabevahetussüsteemide kaudu vastavalt riigisisesele õigusele. 

Käesoleva direktiiviga ei tohiks siiski kehtestada kohustust nõuda sellist teavet iga 

kord. Ka ei tohiks võimalus teises liikmesriigis kehtestatud juhatuse liikmena 

tegutsemise keeldu arvesse võtta kohustada liikmesriiki teises liikmesriigis kehtivat 

juhatuse liikmena tegutsemise keeldu tunnustama.
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(24) Et tagada kõigi äriühingute või filiaalidega suhtlevate isikute kaitse ning vältida 

pettust või muud kuritarvitamist, on oluline, et liikmesriikide pädevad asutused 

saaksid kontrollida, kas isikule, keda kavatsetakse nimetada juhatuse liikmeks, ei 

ole kehtestatud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu. Selleks peaksid pädevad 

asutused äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu teadma ka seda, kas antud isik 

on kantud mõnes teises liikmesriigis juhatuse liikmena tegutsemise keelde 

käsitlevasse registrisse. Registrid, pädevad asutused või liikmesriigi õiguse kohaselt 

volitatud isikud või organid, kes tegelevad internetipõhise menetluse kõigi 

aspektidega, ei tohiks säilitada kõnealuseid isikuandmeid kauem kui on vaja 

selleks, et hinnata juhatuse liikme kandidaadi kõlblikkust. Neil üksustel võib siiski 

olla vaja selliseid andmeid pikema aja jooksul säilitada, pidades silmas negatiivse 

otsuse võimalikku läbivaatamist. Igal juhul ei tohiks säilitamisaeg ületada 

ajavahemikku, mis on sätestatud liikmesriigi normides äriühingu asutamise või 

filiaali registreerimise või dokumentide ning andmete esitamisega seotud 

isikuandmete säilitamise kohta.
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(25) Käesolevas direktiivis ettenähtud äriühingu internetipõhise asutamise ja filiaalide 

registreerimisega seotud kohustused ei tohiks piirata muude nõuete kehtestamist, mis 

ei ole äriühinguõigusega seotud, kuid mida äriühing peab liidu ja liikmesriigi õiguse 

kohaselt tegevuse alustamiseks täitma.

(26) Sarnaselt äriühingute internetipõhise asutamise ja filiaalide registreerimisega peaks 

äriühingute kulude ja koormuse vähendamiseks olema võimalik esitada 

liikmesriikide registritele dokumente ja andmeid äriühingute kogu elutsükli vältel 

täielikult internetipõhiselt. Samal ajal peaks liikmesriikidel olema võimalus lubada ▌ 

esitada dokumente ja andmeid muul viisil, sealhulgas paberil. Peale selle tuleks 

äriühinguid käsitlevaid andmeid pidada avalikustatuks, kui andmed on tehtud neis 

liikmesriikide registrites avalikult kättesaadavaks, sest registrid on nüüd sidestatud ja 

kujutavad endast kasutajate jaoks usaldusväärset teabeallikat. Selleks et mitte 

pärssida olemasolevaid avalikustamisvahendeid, peaks liikmesriikidel olema ka 

võimalus avaldada äriühingute andmeid täielikult või osaliselt liikmesriigi ametlikus 

väljaandes, tagades samal ajal, et register saadab teabe elektrooniliselt asjaomasele 

ametlikule väljaandele. Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriigi norme, 

mis käsitlevad registri õigusjõudu ja liikmesriigi ametliku väljaande rolli.
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(27) Selleks et hõlbustada liikmesriikide registrites sisalduvate andmete otsimist ja 

vahetamist teiste süsteemidega, peaksid liikmesriigid ▌ tagama, et pärast asjaomase 

ülevõtmistähtaja möödumist on võimalik säilitada kõik pädevale asutusele või 

organile või isikule, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt volitatud tegelema 

internetipõhise menetluse kõigi aspektidega, käesolevas direktiivis sätestatud 

internetipõhiste menetluste käigus esitatud dokumendid ja andmed registrites 

masinloetavas ja otsingu tegemist võimaldavas vormingus või struktureeritud 

andmetena. See tähendab, et failivorming peaks olema üles ehitatud nii, et 

tarkvararakendused suudaksid konkreetseid andmeid ja nende sisemist struktuuri 

hõlpsasti tuvastada, ära tunda ja vajalikke andmeid välja lugeda. Otsingut 

võimaldava dokumentide ja andmete vormi nõue ei peaks hõlmama skaneeritud 

allkirju või muid andmeid, mis ei sobi masinloetavuseks. Kuna see võib nõuda 

liikmesriikide olemasolevate infosüsteemide muutmist, peaks selle nõude 

ülevõtmistähtaeg olema pikem.
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(28) Äriühingute kulude ja halduskoormuse vähendamiseks ning menetluste pikkuse 

lühendamiseks peaksid liikmesriigid kohaldama äriühinguõiguse valdkonnas 

ühekordsuse põhimõtet, mis on liidus välja kujunenud, nagu näitavad muu hulgas 

määrus (EL) 2018/1724, Euroopa Komisjoni e-valitsuse tegevuskava ja Tallinna e-

valitsuse deklaratsioon. Ühekordsuse põhimõtte kohaldamine tähendab, et 

äriühingutel ei paluta esitada samu andmeid avaliku sektori asutustele rohkem kui 

korra. Näiteks ei peaks äriühingud olema kohustatud esitama samu andmeid nii 

liikmesriigi registrile kui ka liikmesriigi ametlikule väljaandele. Selle asemel peaks 

register edastama juba esitatud andmed otse liikmesriigi ametlikule väljaandele. 

Samamoodi, kui ühes liikmesriigis asutatud äriühing soovib registreerida filiaali 

teises liikmesriigis, peaks äriühingul olema võimalik kasutada registrile varem 

esitatud dokumente või andmeid. Kui äriühing on asutatud ühes liikmesriigis, kuid 

tal on filiaal teises liikmesriigis, peaks äriühingul ka olema võimalik anda teatavatest 

muudatustest äriühingu andmetes teada ainult sellele registrile, kuhu on kantud 

äriühing, ilma et ta peaks esitama samu andmeid registrile, kuhu on kantud filiaal. 

Selle asemel peaksid register, kuhu on kantud äriühing, ja register, kuhu on kantud 

filiaal, vahetama selliseid andmeid nagu äriühingu nime muutmine või registrijärgse 

asukoha muutmine elektrooniliselt registrite sidestamise süsteemi kaudu.
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(29) Selleks et tagada järjepidev ja ajakohane äriühingute andmete kättesaadavus liidus 

ning veelgi suurendada läbipaistvust, peaks olema võimalik kasutada registrite 

sidestamist teabe vahetamiseks kõikide äriühinguliikide kohta, mis on riigisisese 

õiguse kohaselt kantud liikmesriikide registritesse. Liikmesriikidel peaks olema 

võimalus teha nende muude äriühinguliikide dokumentide ja andmete elektroonilised 

koopiad kättesaadavaks ka registrite sidestamise süsteemi kaudu.

(30) Läbipaistvuse, töötajate, võlausaldajate ja vähemusosanike huvides ning 

äritehingute, sealhulgas piiriüleste tehingute vastu usalduse suurendamiseks siseturul 

on oluline, et investoritel, sidusrühmadel, äripartneritel ja ametiasutustel oleks lihtne 

juurdepääs äriühingute andmetele. Andmetele juurdepääsu parandamiseks peaks 

kõikides liikmesriikides olema suurem hulk andmeid kättesaadavad tasuta. 

Kõnealused andmed peaks hõlmama ▌äriühingu seisundit ja andmeid tema filiaalide 

kohta teistes liikmesriikides, samuti neid isikuid puudutavad andmed, kellel on 

organina või organi liikmena õigus äriühingut esindada. Lisaks ei tohiks kogu või 

osa äriühingu poolt paberkandjal või elektrooniliselt avaldatud dokumentide ja 

andmete koopiate saamise hind ületada halduskulusid, sealhulgas registrite 

arendus- ja hoolduskulud, tingimusel et kulud ei ole taotletavate andmetega 

võrreldes ebaproportsionaalsed.
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(31) Praegu on liikmesriikidel võimalik luua valikulisi juurdepääsupunkte registrite 

sidestamise süsteemile. Komisjonil ei ole siiski võimalik teisi sidusrühmi registrite 

sidestamise süsteemiga ühendada. Et teised sidusrühmad saaksid kasutada registrite 

sidestamisest tulenevaid eeliseid ja tagada, et nende süsteemides hoitakse äriühingute 

kohta täpset, ajakohast ja usaldusväärset teavet, peaks komisjonil olema õigus luua 

täiendavaid juurdepääsupunkte. Sellised juurdepääsupunktid peaksid viitama 

komisjoni või teiste liidu institutsioonide, organite ja asutuste loodud ja hallatavatele 

süsteemidele, mille abil nad täidavad oma haldusülesandeid või järgivad liidu õiguse 

sätteid.

(32) Et aidata siseturul asutatud äriühingutel oma majandustegevust hõlpsamini 

piiriüleselt laiendada, peaks neil olema võimalik avada ja registreerida teises 

liikmesriigis filiaale internetipõhiselt. Seepärast peaksid liikmesriigid võimaldama, 

nagu äriühingute puhulgi, filiaale internetipõhiselt registreerida ning dokumente ja 

andmeid internetipõhiselt esitada, aidates sellega vähendada kulusid ning 

vähendades samal ajal halduskoormust ja piiriülese laienemisega seotud 

vorminõuete täitmiseks kuluvat aega.
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(33) Liikmesriigil peaks olema võimalik kontrollida teises liikmesriigis registreeritud 

äriühingu filiaali registreerimisel registrite sidestamise süsteemi kaudu teatavaid 

äriühingu andmeid. Filiaali sulgemisel peaks selle liikmesriigi register sulgemisest 

teavitama registrite sidestamise süsteemi kaudu liikmesriiki, kus on registreeritud 

äriühing, ja mõlemad registrid peaksid need andmed registreerima.

(34) Selleks et tagada järjepidevus liidu ja liikmesriikide õigusega, on vaja välja jätta 

tegevuse lõpetanud kontaktkomitee säte ja ajakohastada direktiivi (EL) 2017/1132 I 

ja II lisas sätestatud äriühinguliike.
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(35) Selleks et võtta arvesse liikmesriikide õiguses ja äriühinguliike käsitlevates liidu 

õigusaktides tulevikus tehtavaid muudatusi, tuleks komisjonile anda õigus võtta 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeeritud õigusakte 

direktiivi (EL) 2017/1132 I, II ja IIA lisas esitatud äriühinguliikide loetelu 

ajakohastamiseks . On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus 

läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes7 sätestatud põhimõtetega. 

Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne 

osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide 

ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni 

eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

(36) Käesoleva direktiivi sätted, sealhulgas äriühingute registreerimise kohustus, ei 

mõjuta liikmesriikide või nende territoriaalsete või halduslike allüksuste 

maksualaseid õigus- ega haldusnorme.

7 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
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(37) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada liikmesriikide õigust keelduda äriühingute 

asutamisest ja filiaalide registreerimisest pettuse või kuritarvitamise korral ega 

liikmesriikide, sealhulgas politsei või muude pädevate asutuste uurimis- ja 

täitemeetmeid. See ei tohiks mõjutada ka muid liidu või liikmesriigi õigusest 

tulenevaid kohustusi, sealhulgas neid, mis on seotud normidega rahapesu ja 

terrorismi rahastamise vastase võitluse ja tegelike tulusaajate kohta. Käesolev 

direktiiv ei mõjuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/8498, mis 

käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise riski, eelkõige kohustusi, mis on seotud 

kliendi suhtes asjakohaste hoolsusmeetmete rakendamisega riskitundlikkusest 

lähtuvalt ning äsja asutatud üksuse tegeliku tulusaaja kindlakstegemise ja 

registreerimisega selle üksuse asukohaliikmesriigis.

(38) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada kooskõlas liidu andmekaitseõigusega ning 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 sätestatud eraelu puutumatuse ja 

isikuandmete kaitsega. Füüsiliste isikute andmete töötlemine käesoleva direktiivi 

alusel peab toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) 2016/6799.

(39) Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 45/200110 artikli 28 lõikele 2 ning ta esitas oma arvamuse 

26. juulil 2018.

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis 
käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise 
tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 
nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse 
üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
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(40) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on pakkuda äriühingutele siseturul 

rohkem digitaalseid lahendusi, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 

saab seda meetmete ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 

võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(41) Vastavalt liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühisele poliitilisele 

deklaratsioonile selgitavate dokumentide kohta11 kohustuvad liikmesriigid 

põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu 

dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate riigisiseste 

õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et 

selliste dokumentide edastamine on põhjendatud.

11 ELT C 369, 17.12.2011, lk 14.
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(42) Arvestades käesoleva direktiivi sätete täitmiseks liikmesriikide süsteemides vajalike 

muudatuste keerukust ning asjaolu, et äriühinguõiguse valdkonnas esineb 

liikmesriikide vahel digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisel praegu olulisi 

erinevusi, on asjakohane ette näha, et liikmesriikidel, kellel on käesoleva direktiivi 

teatavate sätete ülevõtmisel erilisi raskusi, peaks olema võimalik teatada 

komisjonile, et neil on vaja kasutada vastava rakendamise tähtaja puhul 

võimalikku kuni ühe aasta pikkust pikendust. Liikmesriigid peaksid teatama oma 

objektiivsed põhjused sellise pikenduse taotlemiseks.

(43) Komisjon peaks käesolevat direktiivi hindama. Vastavalt 13. aprillil 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktile 22 peaks see 

hindamine põhinema viiel kriteeriumil, milleks on tõhusus, mõjusus, asjakohasus, 

sidusus ja ELi lisaväärtus, ning moodustama aluse võimalike edasiste meetmete mõju 

hindamiseks. Liikmesriigid peaksid aitama seda hindamist läbi viia, esitades 

komisjonile andmed, mis on neile kättesaadavad selle kohta, kuidas 

internetipõhine äriühingute asutamine praktikas toimib, näiteks internetipõhiste 

asutamiste arv, nende juhtumite arv, kus kasutati vorme või kus nõuti kohale 

ilmumist, ning internetipõhise asutamise keskmine kestus ja keskmised kulud.
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(44) Tuleks koguda teavet, et hinnata käesoleva direktiivi tulemuslikkust võrreldes selle 

eesmärkidega ja et hinnata seda vastavalt 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktile 22.

(45) Seepärast tuleks direktiivi (EL) 2017/1132 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
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Artikkel 1

Direktiivi (EL) 2017/1132 muutmine

Direktiivi (EL) 2017/1132 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklis 1 lisatakse teise taande järele järgmine taane:

„– äriühingute internetipõhise asutamise, nende filiaalide internetipõhise 

registreerimise ning äriühingute ja filiaalide internetipõhise dokumentide ja 

andmete esitamise reeglid;“.

2) I jaotise III peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

„Internetipõhised menetlused (asutamine, registreerimine ning dokumentide ja 

andmete esitamine, avalikustamine ja registrid“.

3) Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Kohaldamisala

Käesolevas jaos ja jaos 1A ette nähtud kooskõlastusmeetmeid kohaldatakse 

liikmesriikide õigus- ja haldusnormide suhtes, mis reguleerivad II lisas loetletud liiki 

äriühinguid ja kindlaksmääratud juhtudel I ja IIA lisas loetletud liiki äriühinguid.“
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4) Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 13a

Mõisted

Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1) „e-identimise vahend“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 910/2014* ▌ artikli 3 punktis 2 määratletud elektrooniline 

identimisvahend;

2) „e-identimise süsteem“ – määruse (EL) nr 910/2014 artikli 3 punktis 4 

määratletud elektrooniline identimissüsteem; 

3) „elektroonilised vahendid“ – andmete töötlemiseks, sealhulgas digitaalseks 

pakkimiseks, ja salvestamiseks mõeldud elektroonilised seadmed, mille 

kaudu teave algselt saadetakse ja sihtkohas vastu võetakse; teabe edastamise 

ja vastuvõtmise viisi määravad täielikult kindlaks liikmesriigid;
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4) „asutamine“ – kogu äriühingu asutamise protsess vastavalt liikmesriigi 

õigusele, sealhulgas äriühingu asutamisdokumendi koostamine ja kõik 

äriühingu registrisse kandmiseks vajalikud sammud;

5) „filiaali registreerimine“ – protsess, mis lõpeb liikmesriigis avatud filiaaliga 

seotud dokumentide ja andmete avalikustamisega;

6) „vorm“ – äriühingu asutamisdokumendi näidis, mille liikmesriigid koostavad 

kooskõlas siseriikliku õigusega ja mida kasutatakse äriühingu internetipõhiseks 

asutamiseks kooskõlas artikliga 13g.
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Artikkel 13b

Identimisvahendite tunnustamine internetipõhistes menetlustes

1. Liikmesriigid tagavad, et isikud, kes on liidu kodanikud, võivad käesolevas 

peatükis osutatud internetipõhistes menetlustes kasutada järgmisi e-

identimise vahendeid:

a) nende oma liikmesriigi heakskiidetud e-identimise süsteemi kohaselt 

välja antud e-identimise vahend;

b) muu liikmesriigi välja antud ja määruse (EL) nr 910/2014 artikli 6 

kohaselt piiriülese autentimise eesmärgil tunnustatud e-identimise 

vahend.

2. Liikmesriigid võivad e-identimise vahendi tunnustamisest keelduda, kui e-

identimise vahendi usaldusväärsuse tase ei vasta määruse (EL) nr 910/2014 

artikli 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

3. Kõik liikmesriikide tunnustatud identimisvahendid tehakse üldsusele 

teatavaks.
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4. Kui see on põhjendatud avaliku huviga, et takistada identiteedi 

kuritarvitamist või muutmist, võivad liikmesriigid võtta isikusamasuse 

kontrollimiseks meetmeid, mis seisnevad nõudes, et avaldaja ilmuks kohale 

sellesse asutusse või selle isiku või organi ette, kellele on liikmesriigi õiguse 

alusel antud õigus käesolevas peatükis osutatud internetipõhiste menetluste 

kõigi aspektide käsitlemiseks, sealhulgas äriühingu asutamisdokumendi 

koostamiseks. Liikmesriigid tagavad, et kohale ilmumist võib nõuda ainult 

juhtumipõhiselt, kui on põhjust kahtlustada isikuandmete võltsimist, ning et 

menetluse muid etappe saab läbida internetipõhiselt.

„Artikkel 13c

Üldsätted internetipõhiste menetluste kohta

1. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide õiguskordade kohaldamist, mille 

kohaselt ja kooskõlas liikmesriigi õigussüsteemi ja õigustraditsioonidega 

määratakse asutused, isik või organ, kellele on liikmesriigi õiguse alusel 

ülesandeks tehtud tegelda internetipõhise äriühingute asutamise, 

internetipõhise filiaalide registreerimise ja internetipõhise dokumentide ja 

andmete esitamise kõigi aspektidega. 
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2. Käesolev direktiiv ei piira ka liikmesriigi õiguses sätestatud menetlusi ega 

nõudeid, sealhulgas neid, mis on seotud asutamisdokumentide koostamise 

õiguslike menetlustega, tingimusel et artikli 13g kohane äriühingu 

internetipõhine asutamine, artikli 28a kohane filiaali internetipõhine 

registreerimine ja artiklite 13j ning 28b kohane internetipõhine dokumentide 

ja andmete esitamine on võimalik.

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta kohaldatavates liikmesriikide õiguskordades 

sätestatud nõudeid esitatud dokumentide ja andmete autentsuse, täpsuse, 

usaldusväärsuse ja nõuetekohase õigusliku vormi kohta tingimusel, et 

artiklis 13g osutatud internetipõhine asutamine, artiklis 28a osutatud filiaali 

internetipõhine registreerimine ja artiklites 13j ning 28b osutatud 

internetipõhine dokumentide ja andmete esitamine on võimalik.
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„Artikkel 13d

Internetipõhiste menetluste puhul võetav tasu

1. Liikmesriigid tagavad, et käesolevas peatükis osutatud internetipõhistes 

menetlustes võetavat tasu reguleerivad normid on läbipaistvad ja et neid 

kohaldatakse mittediskrimineerivalt.

2. Internetipõhise menetluse tasud, mida artiklis 16 osutatud registrid võtavad ▌, 

ei ületa selliste teenuste osutamise kulude hüvitamist.

Artikkel 13e

Maksed

Kui käesolevas peatükis sätestatud menetluse lõpuleviimine eeldab makse tegemist, 

tagavad liikmesriigid, et makse saab teha piiriüleste makseteenuste puhul laialdaselt 

kättesaadavat internetipõhist makseteenust kasutades, mis võimaldab makse teinud 

isiku tuvastamist ja mida osutab liikmesriigis asutatud finantsasutus või 

makseteenuse pakkuja.
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Artikkel 13f

Teavitamisnõuded

Liikmesriigid tagavad, et registreerimisportaalides või veebisaitidel, millele on 

juurdepääs ühtse digivärava kaudu, ja mille eesmärgiks on aidata äriühinguid 

asutada ja filiaale registreerida, antakse tasuta ja vähemalt ühes keeles, mis on 

üldiselt arusaadav, võimalikult paljudele piiriülestele kasutajatele kokkuvõtlikku ja 

kasutajasõbralikku teavet. Teave hõlmab vähemalt järgmist:

a) äriühingute asutamist reguleerivad normid, sealhulgas artiklites 13g ja 13j 

osutatud internetipõhised menetlused, ning vormide ja muude 

asutamisdokumentide kasutamise, isikute tuvastamise, keelte kasutamise 

nõuded ja kohaldatavad tasud;

b) filiaalide registreerimist reguleerivad normid, sealhulgas artiklites 28a ja 28b 

osutatud internetipõhised menetlused, ning registreerimisdokumentide 

kasutamise, isikute tuvastamise ja keelte kasutamise nõuded;
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c) ülevaade kohaldatavatest äriühingu haldusorgani, juhtorgani ja 

järelevalveorgani liikmeks saamise reeglitest, sealhulgas reeglitest, mis 

käsitlevad juhatuse liikmena tegutsemise keeldu ning juhatuse liikmena 

tegutsemise keelu kohaldamise juhtumeid käsitlevate andmete säilitamise 

eest vastutavaid ametiasutusi või organeid;

 ▌

d) ülevaade äriühingu ▌ haldusorgani, juhtorgani ja järelevalveorgani õigustest ja 

kohustustest, sealhulgas ▌õigusest esindada äriühingut suhetes kolmandate 

isikutega.

 ▌

______________________

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

e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, 

lk 73).“

5) I jaotise III peatükki lisatakse järgmine jagu:

„1.a jagu

Internetipõhine asutamine, dokumentide ja andmete esitamine ja avalikustamine
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Artikkel 13g

Äriühingute internetipõhine asutamine

1. Liikmesriigid tagavad, et äriühinguid on võimalik asutada täielikult 

internetipõhiselt, ilma et avaldaja ▌ peaks ilmuma pädevasse asutusse või 

▌muu isiku või organi ette, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt volitatud 

tegelema äriühingute internetipõhise asutamise kõigi aspektidega, kaasa 

arvatud äriühingu asutamisdokumendi koostamine, kui artikli 13b lõikes 4 ja 

käesoleva artikli lõikes 8 sätestatust ei tulene teisiti.

Liikmesriigid võivad siiski otsustada, et internetipõhiseid asutamismenetlusi ei 

võimaldata muudele kui IIA lisas loetletud liiki äriühingutele.

2. Liikmesriigid kehtestavad äriühingute internetipõhist asutamist reguleerivad 

üksikasjalikud normid, sealhulgas artiklis 13h osutatud vormide kasutamist 

ning äriühingu asutamiseks nõutavaid dokumente ja andmeid reguleerivad 

normid. Liikmesriigid tagavad nende normide raames, et internetipõhiseks 

asutamiseks võib esitada dokumente ja andmeid elektroonilisel kujul, 

sealhulgas artikli 16a lõikes 4 osutatud dokumentide ja andmete elektroonilisi 

koopiaid.
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3. Lõikes 2 osutatud normidega nähakse ette vähemalt järgmine:

a) menetlused, millega tagada, et avaldajatel on vajalik õigus- ja teovõime 

ning et neil on õigus äriühingut esindada;

b) avaldajate isikusamasuse kontrollimise vahendid kooskõlas artikliga 

13b;

c) nõuded, et avaldajad kasutaksid määruses (EL) nr 910/2014 osutatud 

usaldusteenuseid;

d) äriühingu tegevusala lubatavuse kontrollimise menetlused, kui selline 

kontroll on liikmesriigi õigusega ette nähtud;

e) äriühingu nime lubatavuse kontrollimise menetlused, kui selline kontroll 

on liikmesriigi õigusega ette nähtud;

f) juhatuse liikmete ametissenimetamise kontrollimise menetlused.
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4. Lõikes 2 osutatud normidega võidakse eelkõige ette näha ka järgmine:

 ▌

a) menetlused, mis tagavad äriühingu asutamisdokumentide õiguspärasuse, 

sealhulgas kontrollides vormide nõuetekohast kasutamist;

b) tagajärjed, mis tulenevad liikmesriigi pädeva asutuse kehtestatud 

juhatuse liikmena tegutsemise keelust;

c)  ▌notari või mõne teise isiku või organi roll, kellele liikmesriik on 

andnud õiguse teha toiminguid seoses internetipõhise asutamise 

protsessi kõigi aspektidega;

d)  ▌internetipõhise asutamise välistamine juhtudel, mil äriühingu 

osakapital tuleb sisse maksta mitterahaliste sissemaksetena.

5. Liikmesriigid ei või seada äriühingu internetipõhise asutamise tingimuseks 

tegevusloa või muu loa saamist enne äriühingu registreerimist, välja arvatud 

juhul, kui see on möödapääsmatu teatava tegevuse nõuetekohaseks kontrolliks, 

mis on ette nähtud liikmesriigi õigusega.
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6. Liikmesriigid tagavad, et kui äriühingu asutamise menetluse raames tuleb sisse 

maksta osakapital, võib selle makse teha kooskõlas artikliga 13e 

internetipõhiselt liidus tegutseva panga pangakontole. Lisaks sellele tagavad 

liikmesriigid, et tõendi selliste maksete tegemise kohta võib samuti esitada 

internetipõhiselt.

7. Liikmesriigid tagavad, et internetipõhine asutamine viiakse lõpule viie 

tööpäeva jooksul, kui äriühingu asutavad eranditult füüsilised isikud, kes 

kasutavad artiklis 13h osutatud vorme, või muudel juhtudel kümne tööpäeva 

jooksul pärast järgmistest kuupäevadest hilisemat:

a) kõikide internetipõhiseks asutamiseks nõutavate vorminõuete täitmise 

kuupäev, sealhulgas kõigi liikmesriigi õigusele vastavate dokumentide 

ja andmete kättesaamine pädeva asutuse või ▌selle isiku või organi poolt, 

kes on liikmesriigi õiguse kohaselt volitatud tegelema äriühingu 

asutamise kõigi aspektidega;
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b) kuupäev, mil vastavalt liikmesriigi õigusele maksti registreerimistasu, 

tehti osakapitali rahaline sissemakse või osakapitali sissemakse 

mitterahalise sissemaksena.

Liikmesriigid tagavad, et kui menetlust ei ole võimalik käesolevas lõikes 

osutatud tähtaja jooksul lõpule viia, teavitatakse avaldajat ▌ hilinemise 

põhjustest.

8. Kui see on põhjendatud avaliku huviga avaldajate õigus- ja teovõimet ja 

äriühingu esindamise õigust reguleerivate normide järgimise tagamiseks, 

võib asutus või isik või organ, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt volitatud 

tegelema äriühingu internetipõhise asutamise kõigi aspektidega, kaasa 

arvatud asutamisdokumendi koostamine, nõuda avaldaja kohale ilmumist. 

Liikmesriigid tagavad, et sellistel juhtudel võib avaldaja ilmumist nõuda 

ainult igal üksikjuhul eraldi, kui on põhjust kahtlustada lõike 3 punktis a 

osutatud sätete järgimata jätmist. Liikmesriik peab tagama, et menetluse 

muid etappe saab läbida internetipõhiselt.
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Artikkel 13h

Vormid äriühingute internetipõhiseks asutamiseks

1. Liikmesriigid teevad IIA lisas loetletud liiki äriühingute jaoks ette nähtud 

vormid kättesaadavaks registreerimiseks mõeldud portaalides või veebisaitidel, 

mis on ligipääsetavad ühtse digivärava kaudu. Liikmesriigid võivad teha 

internetipõhiselt kättesaadavaks ka muud liiki äriühingute asutamiseks 

vajalikud vormid.

2. Liikmesriigid tagavad, et avaldajad võivad kasutada artiklis 13g osutatud 

internetipõhises asutamise menetluses käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 

vorme. Kui avaldajad kasutavad neid vorme kooskõlas artikli 13g lõike 4 

punktis a osutatud normidega ▌, loetakse täidetuks artiklis 10 sätestatud nõue, 

mille kohaselt tuleb ennetava halduskontrolli või kohtuliku kontrolli 

puudumise korral koostada ja tõestada äriühingu asutamisdokumendid 

juriidiliselt nõuetekohases vormis.
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Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide õiguses sisalduvat nõuet koostada 

asutamisdokumendid seaduses ettenähtud vormis, kui artiklis 13g osutatud 

internetipõhine asutamine on võimalik.

3. Liikmesriigid teevad vormid kättesaadavaks vähemalt ühes liidu ametlikus 

keeles, mis on üldiselt arusaadav võimalikult suurele arvule piiriülestele 

kasutajatele. Vormide olemasolu muudes keeltes peale asjaomase liikmesriigi 

ametliku keele või ametlike keelte on vajalik ainult teavitamise eesmärgil, 

välja arvatud juhul, kui liikmesriik otsustab, et on võimalik asutada 

äriühing, kasutades vorme, mis on koostatud selles teises keeles.

4. Vormide sisu reguleeritakse liikmesriigi õigusega.
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Artikkel 13i

Juhatuse liikme juhatuse liikmena tegutsemise keeld

1. ▌Liikmesriigid tagavad, et neil on kehtivad juhatuse liikmena tegutsemise 

keelde reguleerivad normid. Kõnealused normid peavad muu hulgas 

võimaldama arvesse võtta teises liikmesriigis kehtivaid juhatuse liikmena 

tegutsemise keelde või teavet, mis on ärikeelu seisukohast oluline. Käesoleva 

artikli kohaldamisel mõistetakse juhatuse liikme all vähemalt artikli 14 

punkti d alapunktis i osutatud isikuid.

2. Liikmesriigid võivad nõuda, et isikud, kes taotlevad juhatuse liikmeks 

saamist, deklareeriksid, kas nad on teadlikud asjaolust, mis võiks olla 

juhatuse liikmena tegutsemise keelu aluseks asjaomases liikmesriigis. 

Liikmesriigid võivad keelduda sellise isiku nimetamisest äriühingu juhatuse 

liikmeks, kelle suhtes kehtib mõnes teises liikmesriigis juhatuse liikmena 

tegutsemise keeld.

3. Liikmesriigid tagavad, et nad on võimelised vastama teise liikmesriigi 

taotlusele saada asjakohast teavet juhatuse liikmena tegutsemise keelu 

kehtestamise kohta taotlusele vastava liikmesriigi õiguse alusel.
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4. Käesoleva artikli lõikes 3 osutatud taotlusele vastamiseks teevad liikmesriigid 

vajalikud korraldused vähemalt selleks, et viivitamata esitada teave selle 

kohta, kas teatava isiku suhtes on kehtestatud juhatuse liikmena tegutsemise 

keeld või kas ta on registreeritud registris, mis sisaldab juhatuse liikmena 

tegutsemise keelu seisukohast olulist teavet, kasutades selleks artiklis 22 

osutatud süsteemi. Liikmesriigid võivad vahetada ka lisateavet, näiteks 

juhatuse liikmena tegutsemise keelu kestuse ja keelu aluste kohta. 

Teabevahetust reguleeritakse liikmesriigi õigusega.

5. Komisjon kehtestab käesoleva artikli lõikes 4 osutatud teabe vahetamise 

üksikasjaliku korra ja tehnilised üksikasjad artiklis 24 osutatud 

rakendusaktiga.

6. Käesoleva artikli lõikeid 1–5 kohaldatakse mutatis mutandis põhimõttel, kui 

äriühing esitab artiklis 16 osutatud registrile teavet uue juhi määramise kohta.
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7. Käesolevas artiklis osutatud isikute isikuandmeid töödeldakse kooskõlas 

määrusega (EL) 2016/679 ja liikmesriigi õigusega, et pädev asutus või isik 

või organ, kes on selleks liikmesriigi õiguse kohaselt volitatud, saaks hinnata 

vajalikku teavet, mis on seotud isikule kehtestatud juhatuse liikmena 

tegutsemise keeluga, et vältida pettust või muud kuritarvitamist ning tagada 

kõigi äriühingute ja filiaalidega suhtlevate isikute kaitse.

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 16 osutatud registrid, pädevad asutused või 

isikud või organid, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt volitatud tegelema 

äriühingu internetipõhise asutamise kõigi aspektidega, ei säilita käesoleva 

artikli kohaldamisel edastatud isikuandmeid vajalikust kauem ega mingil 

juhul kauem kui säilitatakse isikuandmeid, mis on seotud äriühingu 

asutamise, filiaali registreerimise või äriühingu või filiaali esitatava teabega.
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Artikkel 13j

Äriühingute dokumentide ja andmete internetipõhine esitamine

1. Liikmesriigid tagavad, et ▌artiklis 14 osutatud dokumente ja andmeid, 

sealhulgas nende muudatusi, saab esitada registrile internetipõhiselt selle 

liikmesriigi õiguses sätestatud tähtaja jooksul, kus äriühing on registreeritud. 

Liikmesriigid tagavad, et andmeid saab esitada täielikult internetipõhiselt, ilma 

et avaldajad peaksid liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide ja andmete 

internetipõhise esitamisega tegeleva volitatud asutusse või muu isiku või 

organi ette isiklikult kohale ilmuma, kui artikli 13b lõikest 4 ja kui see on 

kohaldatav, artikli 13g lõikest 8 ei tulene teisiti.

2. Liikmesriigid tagavad, et internetipõhiselt esitatavate dokumentide päritolu ja 

terviklikkust on võimalik kontrollida elektrooniliselt.

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et teatavad äriühingud või kõik äriühingud 

esitaksid teatavad või kõik lõikes 1 osutatud dokumendid ja andmed 

internetipõhiselt.



AM\1182378ET.docx 50/82 PE637.714v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

4. Artikli 13g lõikeid 2–5 kohaldatakse mutatis mutandis põhimõttel 

dokumentide ja andmete internetipõhise esitamise suhtes.

5. Liikmesriigid võivad lubada jätkata muude kui lõikes 1 osutatud 

esitamisviiside kasutamist, sealhulgas esitamist elektrooniliselt või paberil, 

notaritel ja muudel isikutel või organitel, keda liikmesriigi õiguse kohaselt on 

volitatud selles vormis andmeid esitama.“

6) Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Registris avalikustamine

1. Igas liikmesriigis avatakse keskregistris, äriregistris või äriühingute registris 

(„register“) iga registrisse kantud äriühingu kohta eraldi toimik.
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Liikmesriigid tagavad, et äriühingutel on Euroopa kordumatu tunnus 

(„EUID“), millele osutatakse komisjoni rakendusmääruse 

(EL) 2015/88412lisa punktis 8 ja mis võimaldab neid kooskõlas artikliga 22 

loodud registrite omavahelise ühendamise süsteemi („registrite sidestamise 

süsteem“) kaudu registritevahelises teabevahetuses selgelt identifitseerida. 

Nimetatud kordumatu tunnus koosneb vähemalt elementidest, mis võimaldavad 

identifitseerida registrit pidava liikmesriigi, riigisisese päritoluregistri ja 

äriühingu registrinumbri selles registris, ning vajaduse korral 

identifitseerimisvigu vältida aitavatest elementidest.

2. Kõiki artikli 14 kohaselt avalikustamisele kuuluvaid dokumente ja andmeid 

säilitatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud toimikus või need kantakse otse 

registrisse ja toimikus kajastatakse registrikannete teema.

12 Komisjoni 8. juuni 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/884, millega sätestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/101/EÜ loodud registrite 
omavahelise ühendamise süsteemi jaoks vajalik tehniline kirjeldus ja protseduurid 
(ELT L 144, 10.6.2015, lk 1).
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Kõiki artiklis 14 osutatud dokumente ja andmeid, olenemata nende esitamise 

viisist, säilitatakse registri toimikus või sisestatakse elektrooniliselt otse 

registrisse. Liikmesriigid tagavad, et register viib kõik paberil esitatud 

dokumendid ja andmed võimalikult kiiresti elektroonilisele kujule.

Liikmesriigid tagavad, et register viib enne 31. detsembrit 2006 paberil esitatud 

dokumendid ja andmed, millele on osutatud artiklis 14, elektroonilisele kujule, 

kui ta saab taotluse nende avalikustamiseks elektroonilisel kujul.

3. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 14 osutatud dokumendid ja andmed 

avalikustatakse, tehes need registris avalikult kättesaadavaks. Lisaks sellele 

võivad liikmesriigid ka nõuda, et mõned või kõik dokumendid ja andmed 

avaldataks selleks otstarbeks ette nähtud ametlikus väljaandes või samaväärselt 

tõhusate vahenditega. Kõnealused vahendid peavad hõlmama vähemalt 

sellise süsteemi kasutamist, mille puhul on avaldatud dokumendid ja andmed 

on keskse elektroonilise platvormi kaudu kronoloogilises järjekorras 

kättesaadavad. Sellisel juhul tagab register, et need dokumendid ja andmed 

saadetakse elektrooniliselt liikmesriigi ametlikule väljaandele või kesksele 

elektroonilisele platvormile.
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4. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et vältida erinevusi selle vahel, mis 

on registris ja mis on toimikus.

Liikmesriigid, kes nõuavad dokumentide ja andmete avaldamist riigi 

ametlikus väljaandes või kesksel elektroonilisel platvormil, võtavad vajalikud 

meetmed, et vältida mis tahes erinevusi selle vahel, mis on avaldatud lõike 3 

kohaselt ning mis on avaldatud ametlikus väljaandes või platvormil.

Käesolevas artiklis osutatud erinevuste korral on ülimuslikud registris 

kättesaadavaks tehtud dokumendid ja andmed.

5. Äriühing saab kolmanda isiku suhtes artiklis 14 osutatud dokumentidele ja 

andmetele tugineda üksnes pärast nende avalikustamist käesoleva artikli 

lõike 3 kohaselt, välja arvatud juhul, kui äriühing tõendab, et kolmas isik oli 

neist teadlik.

Tehingute puhul, mis toimuvad enne avaldamisele järgnevat 16. päeva, ei või 

siiski neile dokumentidele ja andmetele tugineda selle kolmanda isiku suhtes, 

kes tõendab, et ta ei olnud vastavatest dokumentidest ja andmetest teadlik.
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Kolmas isik võib alati tugineda dokumentidele ja andmetele, mille puhul pole 

avalikustamisnõuded veel täidetud, välja arvatud juhul, kui dokumendid või 

andmed avalikustamata jätmise tõttu ei kehti.

6. Liikmesriigid tagavad, et kõik dokumendid ja andmed, mida esitatakse 

äriühingu asutamisel, filiaali ▌registreerimisel või mille esitab äriühing või 

filiaal, talletatakse registrites masinloetaval ja otsingu tegemist võimaldaval 

kujul või struktureeritud andmetena.“

7) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 16a

Juurdepääs avalikustatud teabele

1. Liikmesriigid tagavad, et registrist on taotluse korral võimalik saada artiklis 14 

osutatud dokumentide ja andmete koopia või väljavõte ja et neid taotlusi võib 

registrile esitada kas paberil või elektroonilisel kujul.



AM\1182378ET.docx 55/82 PE637.714v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Liikmesriigid võivad siiski otsustada, et teatavat liiki kuni 

31. detsembrini 2006 paberil esitatud dokumendid ja andmed või nende osad ei 

ole elektroonilisel kujul kättesaadavad, kui nende esitamise kuupäevast taotluse 

esitamise kuupäevani on möödunud teatud ajavahemik. See ajavahemik ei tohi 

olla lühem kui kümme aastat.

2. Artiklis 14 osutatud dokumentidest ja andmetest paberil või elektroonilisel 

kujul saadava väljavõtte või koopia hind ei tohi ületada väljavõtte või koopia 

tegemise halduskulusid, kaasa arvatud registrite arendus- ja hoolduskulud.

3. Avaldajale väljastatavate elektrooniliste ja paberkoopiate puhul tõestatakse 

nende õigsus, välja arvatud juhul, kui koopia avaldaja ei soovi sellist tõestust.

4. Liikmesriigid tagavad, et registri esitatavad dokumentide ja andmete 

elektroonilised koopiad ja väljavõtted on autenditud määruses (EL) 

nr 910/2014 osutatud usaldusteenuste abil, eesmärgiga tagada, et 

elektroonilised väljavõtted on esitanud register ja nende sisu on registris 

säilitatava dokumendi tõestatud koopia või vastavuses registris sisalduva 

teabega.“
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8) Artikli 17 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid tagavad, et kättesaadavaks tehakse ajakohastatud teave, mis 

selgitab liikmesriigi õigust, mille alusel kolmandad isikud võivad vastavalt 

artikli 16 lõigetele 3, 4 ja 5 tugineda artiklis 14 osutatud andmetele ja 

dokumendi liikidele.“

9) Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Artiklis 14 osutatud dokumentide ja andmete elektroonilised koopiad 

tehakse samuti registrite sidestamise süsteemi kaudu avalikkusele 

kättesaadavaks. Liikmesriigid võivad teha artiklis 14 osutatud 

dokumendid ja andmed kättesaadavaks ka muude kui II lisas loetletud 

liiki äriühingute puhul.“;

b) lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) artiklis 14 osutatud dokumendid ja andmed, sealhulgas muude kui II lisas 

loetletud liiki äriühingute kohta, kui liikmesriigid on teinud sellised 

dokumendid kättesaadavaks;“.



AM\1182378ET.docx 57/82 PE637.714v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10) Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 19

Dokumentide ja andmete eest võetavad tasud

1. Registrite sidestamise süsteemi kaudu artiklis 14 osutatud dokumentide ja 

andmete hankimise eest võetav riigilõiv ei tohi ületada asjaomaseid 

halduskulusid, kaasa arvatud registrite arendus- ja hoolduskulud.

2. Liikmesriigid tagavad, et registrite sidestamise süsteemi kaudu on tasuta 

kättesaadav vähemalt järgmine teave ja dokumendid:

a) äriühingu nimi või nimed ja õiguslik vorm;

b) äriühingu registrijärgne asukoht ja liikmesriik;

c) äriühingu registrinumber ja EUID;
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d) äriühingu veebisaidi andmed, kui need on riiklikusse registrisse kantud;

e) äriühingu ▌seisund, näiteks kas see on suletud, registrist kustutatud, 

likvideeritud, lõpetatud, majanduslikult aktiivne või mitteaktiivne, nagu 

on määratletud liikmesriigi õiguses ja kui see teave on liikmesriikide 

registritesse kantud;

f) äriühingu tegevusala, kui see on liikmesriigi registrisse kantud;

▌

g) andmed isikute kohta, kellel on kas organina või organi liikmena õigus 

äriühingut esindada suhetes kolmandate isikutega ja kohtus, ning teave 

selle kohta, kas äriühingut esindama volitatud isikud võivad seda teha 

üksi või peavad tegutsema ühiselt; 

h) teave filiaalide kohta, mille äriühing on muus liikmesriigis avanud, 

sealhulgas filiaali nimi, registrinumber, EUID ja registrijärgne 

liikmesriik.



AM\1182378ET.docx 59/82 PE637.714v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

3. Andmete vahetamine registrite sidestamise süsteemi kaudu on registrite jaoks 

tasuta. 

4. Liikmesriigid võivad otsustada teha punktides d ja f osutatud andmed tasuta 

kättesaadavaks ainult teiste liikmesriikide ametiasutustele.“

11) Artikli 20 lõige 3 jäetakse välja.

12) Artiklit 22 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 4 lisatakse järgmine lõik:

„Registrite sidestamise süsteemile võib vabal valikul juurdepääsupunkte luua 

ka komisjon. Juurdepääsupunktid koosnevad komisjoni või muude liidu 

institutsioonide, organite ja asutuste loodud ja hallatavatest süsteemidest, mille 

abil nad täidavad oma haldusülesandeid või järgivad liidu õiguse sätteid. 

Komisjon teavitab liikmesriike selliste juurdepääsupunktide loomisest ja 

kõigist olulistest muudatustest nende toimimises põhjendamatu viivituseta.“;
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b) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Juurdepääs registrite sidestamise süsteemis olevale teabele tagatakse 

portaali ning liikmesriikide ja komisjoni loodud valikuliste 

juurdepääsupunktide kaudu.“

13) Artiklit 24 muudetakse järgmiselt:

a) punkt d asendatakse järgmisega:

„d) tehnilise kirjelduse, millega määratakse kindlaks artiklis 20, artikli 28a 

lõigetes 4 ja 6 ning artiklites 28c, 30a ja 34 osutatud äriühingu registri ja 

filiaali registri vahelise teabevahetuse meetodid;“;

b) punkt e asendatakse järgmisega:

„e) registrite vahel andmete vahetamise eesmärgil edastatavate andmete 

üksikasjaliku loendi, millele on osutatud artiklites 20, 28a, 28c, 30a, 34 

ja 130;“;
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c) punkt n asendatakse järgmisega:

„n) artiklis 22 osutatud vabal valikul loodud juurdepääsupunktide 

platvormiga ühendamise korra ja tehnilised nõuded;“;

d) lisatakse järgmine punkt:

„o) registrite vahel artiklis 13i osutatud andmete vahetamise üksikasjaliku 

korra ja tehnilise kirjelduse.“;

e) artikli lõppu lisatakse järgmine lõik:

„Komisjon võtab punktide d, e, n ja o kohased rakendusaktid vastu hiljemalt 

… [18 kuud pärast jõustumise kuupäeva].“

14) I jaotise III peatüki 2. jao pealkiri asendatakse järgmisega:

„Teiste liikmesriikide äriühingute filiaalidele kohalduvad registreerimise ja 

avalikustamise reeglid“.

▌
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15) I jaotise III peatüki 2. jakku lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 28a

Filiaalide internetipõhine registreerimine

1. Liikmesriigid tagavad, et teise liikmesriigi õigusega reguleeritud äriühingu 

filiaali saab liikmesriigis registreerida täielikult internetipõhiselt, ilma et 

avaldajad peaksid liikmesriigi õiguse kohaselt filiaali registreerimistaotluse 

kõigi aspektidega tegelevasse volitatud asutusse või ▌muu isiku või organi 

ette isiklikult kohale ilmuma, kui artikli 13b lõikest 4 ja artikli 13g lõike 8 

mutatis mutandis kohaldamisest ei tulene teisiti.
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2. Liikmesriigid kehtestavad filiaalide internetipõhist registreerimist reguleerivad 

üksikasjalikud normid, sealhulgas pädevale asutusele esitatavate dokumentide 

ja andmete kohta. Liikmesriigid tagavad nende reeglite raames, et 

internetipõhiseks registreerimiseks saab andmed või dokumendid esitada 

elektroonilisel kujul, sealhulgas artikli 16a lõikes 4 osutatud dokumentide ja 

andmete elektroonilised koopiad, või kasutades registrile varasemalt esitatud 

andmeid või dokumente. 

3. Lõikes 2 osutatud normidega nähakse ette vähemalt järgmine:

a) menetlus, millega tagada, et avaldajatel on vajalik õigus- ja teovõime ja 

neil on õigus äriühingut esindada;

b) vahendid filiaali registreeriva isiku või isikute või nende esindajate 

isikusamasuse kontrollimiseks;

c) nõuded, et avaldajad kasutaksid määruses (EL) nr 910/2014 osutatud 

usaldusteenuseid.
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4. Lõikes 2 osutatud normidega võidakse ette näha ka menetlused, et teha 

järgmist :

a) kontrollida filiaali tegevusala lubatavust;

b) kontrollida filiaali nime lubatavust;

c) kontrollida filiaali registreerimiseks esitatud dokumentide ja andmete 

õiguspärasust;

d) määrata kindlaks notari või mõne muu isiku või organi roll, kes on 

kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt filiaali registreerimise 

protsessi kaasatud.

5. Liikmesriigid võivad teises liikmesriigis asutatud äriühingu filiaali 

registreerimisel kontrollida äriühingu andmeid registrite sidestamise süsteemi 

abil.

Liikmesriigid ei sea filiaali internetipõhise registreerimise tingimuseks 

tegevusloa või muu loa saamist enne filiaali registreerimist, välja arvatud juhul, 

kui see tingimus on möödapääsmatu tegevuste nõuetekohaseks kontrolliks, mis 

on ette nähtud liikmesriigi õigusega. 
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6. Liikmesriigid tagavad, et filiaali internetipõhine registreerimine viiakse lõpule 

10 tööpäeva jooksul pärast seda, kui on lõpule viidud kõik formaalsused, 

sealhulgas on asutus või isik või organ, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt 

volitatud tegelema filiaali registreerimise kõigi aspektidega, saanud kätte 

kõik vajalikud dokumendid ja andmed, mis vastavad liikmesriigi õigusele.

Kui filiaali ei ole võimalik käesolevas lõikes osutatud tähtaja jooksul 

registreerida, tagavad liikmesriigid, et avaldajat teavitatakse viivituse 

põhjustest.

7. Pärast teise liikmesriigi õiguse kohaselt asutatud äriühingu filiaali 

registreerimist teatab selle liikmesriigi register, kus filiaal registreeriti, filiaali 

registreerimisest registrite sidestamise süsteemi kaudu äriühingu 

registrijärgsele liikmesriigile. Äriühingu registrijärgne liikmesriik kinnitab 

teate kättesaamist ja kannab andmed viivitamata oma registrisse.
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Artikkel 28b

Internetipõhine dokumentide ja andmete esitamine filiaalide kohta

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 30 osutatud dokumente ja andmeid või nende 

muudatusi võib esitada internetipõhiselt filiaali registreerimise liikmesriigi 

õiguses ettenähtud tähtaja jooksul. Liikmesriigid tagavad, et dokumente ja 

andmeid võib esitada täielikult internetipõhiselt, ilma et avaldajad peaksid 

kohale ilmuma internetipõhise dokumentide ja andmete esitamisega 

menetlevasse liikmesriigi õiguse alusel pädevasse asutusse või muu isiku 

juurde, kui artikli 13b lõikest 4 ja artikli 13g lõike 8 kohaldamisest mutatis 

mutandis ei tulene teisiti.

2. Artikli 28a lõikeid 2–5 kohaldatakse filiaalidele dokumentide ja andmete 

internetipõhise esitamise osas mutatis mutandis.

3. Liikmesriigid võivad nõuda, et teatavad või kõik lõikes 1 osutatud 

dokumendid ja andmed esitatakse ainult internetipõhiselt.
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Artikkel 28c

Filiaalide sulgemine

Liikmesriigid tagavad, et artikli 30 lõike 1 punktis h osutatud dokumentide ja 

andmete kättesaamisel teavitab selle liikmesriigi register, kus on registreeritud 

äriühingu filiaal, filiaali sulgemisest ja registrist kustutamisest registrite sidestamise 

süsteemi kaudu selle liikmesriigi registrit, kus on registreeritud äriühing. Äriühingu 

asukohaliikmesriigi register kinnitab teate kättesaamist samuti kõnealuse süsteemi 

kaudu ja kannab need andmed viivitamata ▌registrisse.“

16) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 30a

Muudatused äriühingu dokumentides ja andmetes
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1. Äriühingu registrijärgne liikmesriik teavitab registrite sidestamise süsteemi 

kaudu viivitamata liikmesriiki, kus on registreeritud äriühingu filiaal, kui on 

saanud teabe muudatuse kohta seoses järgmisega:

a) äriühingu nimi;

b) äriühingu registrijärgne asukoht;

c) äriühingu registrinumber registris;

d) äriühingu õiguslik vorm;

e) artikli 14 punktides d ja f osutatud dokumendid ja andmed.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud teate kättesaamisel kinnitab register, 

kuhu on kantud filiaal, registrite sidestamise süsteemi kaudu sellise teate 

kättesaamisest ja tagab, et artikli 30 lõikes 1 osutatud dokumente ja andmeid 

ajakohastatakse viivitamata.“
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17) Artiklisse 31 lisatakse järgmine lõik:

„Liikmesriigid võivad ette näha, et artikli 30 lõike 1 punktis g osutatud 

raamatupidamisdokumentide kohustusliku avalikustamise nõuet võib pidada 

täidetuks artikli 14 punkti f kohase avalikustamisega selle liikmesriigi registris, 

milles äriühing on registreeritud.“

18) Artikkel 43 jäetakse välja.

19) Artikkel 161 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 161

Andmekaitse

Käesoleva direktiivi raames peab isikuandmete töötlemine toimuma vastavalt 

määrusele (EL) 2016/679.“

20) Lisatakse järgmine artikkel :



AM\1182378ET.docx 70/82 PE637.714v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

„Artikkel 162a

Lisade muutmine

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata liikmesriigi õigusega reguleeritud 

piiratud vastutusega äriühingute liikides tehtud muudatustest, mis mõjutaksid I, II ja 

IIA lisa sisu.

Kui liikmesriik teavitab komisjoni käesoleva artikli esimese lõigu kohaselt, on 

komisjonil õigus kohandada I, II ja IIA lisas esitatud liiki äriühingute loetelu 

lähtuvalt käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud teabest, kasutades artikli 163 

kohaseid delegeeritud õigusakte.“

21) Artikkel 163 asendatakse järgmisega:
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„Artikkel 163

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 25 lõikes 3 ja artiklis 162a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäev].

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 25 lõikes 3 ja artiklis 162a 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. 

aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes 

sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6. Artikli 25 lõike 3 või artikli 162a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu 

jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme 

kuu võrra.“

22) I lisa kahekümne seitsmes taane asendatakse järgmisega:

„– Rootsis:

publikt aktiebolag;“. 
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23) II lisa kahekümne seitsmes taane asendatakse järgmisega:

„– Rootsis:

privat aktiebolag,

publikt aktiebolag;“.

24) Lisatakse IIA lisa, mille tekst on esitatud käesoleva direktiivi lisas.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva muutmisdirektiivi 

jõustumise kuupäeva]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata 

komisjonile.
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2. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 1 kohaldamist, jõustavad liikmesriigid 

käesoleva direktiivi artikli 1 punkti 5 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 

seoses direktiivi (EL) 2017/1132 artikliga 13i ja artikli 13j lõikega 2, ning käesoleva 

direktiivi artikli 1 punkti 6 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid seoses 

direktiivi (EL) 2017/1132 artikli 16 lõikega 6 ▌ hiljemalt … [neli aastat pärast 

käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva].

3. Erandina lõikest 1 on liikmesriikidel, kellel on käesoleva direktiivi ülevõtmisel 

erilisi raskusi, õigus saada lõikes 1 sätestatud perioodi pikendust kuni ühe aasta 

võrra. Nad esitavad pikendamisvajaduse objektiivsed põhjused. Liikmesriigid 

teatavad komisjonile oma kavatsusest pikendust kasutada hiljemalt … [18 kuud 

pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva].

4. Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nende ametlikul 

avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise 

viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

5. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas 

valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.
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Artikkel 3

Aruandlus, läbivaatamine ja andmete kogumine

1. Komisjon hindab käesoleva direktiiviga direktiivi (EL) 2017/1132 lisatud sätteid 

hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva], 

või kui mõni liikmesriik kasutab artikli 2 lõikes 3 sätestatud erandit, hiljemalt ... 

[kuus aastat pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva] ja esitab 

tulemuste kohta aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- 

ja Sotsiaalkomiteele, välja arvatud artikli 2 lõikes 2 osutatud sätted, mida 

hinnatakse ja mille kohta esitatakse aruanne hiljemalt ... [seitse aastat pärast 

käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise kuupäeva].

Liikmesriigid esitavad komisjonile aruannete koostamiseks vajaliku teabe, st 

andmed internetipõhiste registreerimiste arvu ja asjaomaste kulude kohta.
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2. Komisjoni aruandes hinnatakse muu hulgas järgmist:

a)  ▌võimalust pakkuda muudele kui IIA lisas loetletud liiki äriühingutele 

täielikult internetipõhist registreerimist;

b)  ▌võimalust▌, et liikmesriigid pakuvad vorme kõikide piiratud vastutusega 

äriühingute liikide jaoks, ning vajadust ja võimalust kasutada kogu liidus 

ühtseid vorme, mida kõik liikmesriigid kasutaksid IIA lisas loetletud liiki 

äriühingute jaoks;

c) artiklis 13i osutatud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu reguleerivate 

normide kohaldamise praktilist kogemust;

d) dokumentide ja andmete internetipõhise esitamise ja teabele internetipõhise 

juurdepääsu meetodeid, sealhulgas rakendusliideste kasutamist;

e) vajadust ja võimalust teha tasuta kättesaadavaks rohkem andmeid kui artikli 19 

lõikes 2 nõutud ja tagada sellistele andmetele takistusteta juurdepääs;



AM\1182378ET.docx 77/82 PE637.714v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

f) vajadust ja võimalust kohaldada ühekordsuse põhimõtet veelgi enam.

3. Aruandega koos esitatakse vajaduse korral direktiivi (EL) 2107/1132 muutmise 

ettepanekud.

4. Käesoleva direktiiviga direktiivi (EL) 2017/1132 lisatud säteteusaldusväärse 

hindamise eesmärgil koguvad liikmesriigid andmeid selle kohta, kuidas 

internetipõhine asutamine praktikas toimib. Üldjuhul peaks see teave hõlmama 

internetipõhiste asutamiste arvu, nende juhtumite arvu, mille puhul kasutati vorme 

või kus nõuti kohale ilmumist, ning internetipõhise asutamise keskmist kestust ja 

kulusid. Nad edastavad selle teabe komisjonile kaks korda ja mitte hiljem kui kaks 

aastat pärast ülevõtmise kuupäeva.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.
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Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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LISA

„IIA LISA

ARTIKLITES 13, 13f, 13g, 13h ja 162a OSUTATUD LIIKI ÄRIÜHINGUD

– Belgias:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, 

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

– Bulgaarias:

дружество с ограничена отговорност,

еднолично дружество с ограничена отговорност;

– Tšehhi Vabariigis:

společnost s ručením omezeným;

– Taanis:

Anpartsselskab;

– Saksamaal:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

– Eestis:

osaühing;

– Iirimaal:
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private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi 

theorainn scaireanna nó ráthaíochta, 

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

– Kreekas:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

– Hispaanias:

sociedad de responsabilidad limitada;

– Prantsusmaal:

société à responsabilité limitée, 

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 

société par actions simplifiée, 

société par actions simplifiée unipersonnelle;

– Horvaatias:

društvo s ograničenom odgovornošću, 

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću; 

– Itaalias:

società a responsabilità limitata, 

società a responsabilità limitata semplificata;

– Küprosel:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση;
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– Lätis:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

– Leedus:

uždaroji akcinė bendrovė;

– Luksemburgis:

société à responsabilité limitée;

– Ungaris:

korlátolt felelősségű társaság;

– Maltal:

private limited liability company/kumpannija privata;

– Madalmaades:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

– Austrias:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

– Poolas:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

– Portugalis:

sociedade por quotas;

– Rumeenias:

societate cu răspundere limitată;
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– Sloveenias:

družba z omejeno odgovornostjo;

– Slovakkias:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

– Soomes:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag;

– Rootsis:

privat aktiebolag; 

– Ühendkuningriigis:

private limited by shares or guarantee.“

Or. en


