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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu 
eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside 
ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist
(KOM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0091)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artikli 44 lõike 2 punkti g, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6–0082/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust 
(A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

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

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 2

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiivis 
2005/56/EÜ piiratud vastutusega 
äriühingute piiriülese ühinemise kohta on 
sätestatud võimalus loobuda nõudest lasta 
sõltumatul eksperdil ühinemislepingu 
tingimused läbi vaadata ja nende kohta 
aruanne esitada, juhul kui kõik aktsionärid 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiivis 
2005/56/EÜ piiratud vastutusega 
äriühingute piiriülese ühinemise kohta on 
sätestatud võimalus loobuda nõudest lasta 
sõltumatul eksperdil ühinemislepingu 
tingimused läbi vaadata ja esitada nende 
kohta aruanne aktsionäridele, juhul kui 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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leiavad, et sellist aruannet ei ole vaja. kõik aktsionärid leiavad, et sellist aruannet 
ei ole vaja.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 4

(4) Sellist läbivaatamist sõltumatu eksperdi 
poolt ei ole mõtet nõuda, kui kõik 
aktsionärid leiavad, et sellest võib loobuda. 

(4) Sellist läbivaatamist sõltumatu eksperdi 
poolt ei ole mõtet aktsionäridele nõuda, 
kui kõik aktsionärid leiavad, et sellest võib 
loobuda. Aktsionäride nõusolekut 
võimaldavate direktiivide 78/855/EMÜ ja 
82/891/EMÜ mis tahes muudatusega ei 
tohi piirata osalevate äriühingute 
kreeditoride huvidega seonduvate 
kaitsesüsteemide kohaldamist, mis 
liikmesriigid on kehtestanud direktiivides 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 3 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt 31. juuliks 2008. 
Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning 
kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud 
õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks
2008. Nad edastavad kõnealuste sätete 
teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.
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SELETUSKIRI

Raportöör toetab komisjoni püüdluses lihtsustada äriühingute piiriüleseid ühinemisi ja 
jagunemisi. Ettepanek esitati halduskoormuse laialdase vähendamiskava raames, millega 
toetatakse Lissaboni strateegia eesmärke, eelkõige majanduskasvu parandamist ning suurema 
arvu ja paremate töökohtade loomist äriressursside vabastamise ja ümbersuunamise teel, 
suurendades sel viisil ELi majanduste konkurentsivõimet.

Nõukogu direktiiviga 78/855/EMÜ ja nõukogu direktiiviga 82/891/EMÜ sätestatakse, et üks 
või mitu eksperti, kes tegutsevad sõltumatult, kuid iga ühineva aktsiaseltsi või jaguneva 
aktsiaseltsi nimel, ja kelle on ametisse määranud või heaks kiitnud juriidiline või haldusorgan, 
uurivad ühinemis- või jagunemislepingu tingimusi ning koostavad aktsionäridele kirjaliku 
aruande. Kõnealuses aruandes tuleb selgitada ühinemis- või jagunemislepingu tingimusi ning 
nende juriidilisi ja majanduslikke aluseid, eelkõige meetodit või meetodeid, mida kasutati 
aktsiate kavandatud asendussuhte arvutamiseks.

Ühinemise korral on selline aruanne kohustuslik vastavalt direktiivile 78/855/EMÜ. 
Aktsiaseltside jagunemist käsitleva direktiivi 82/891/EMÜ kohaselt on aruanne kohustuslik, 
kui asjaomane liikmesriik ei ole kasutanud võimalust lubada selle sätte kohaldamata jätmist, 
milles nõutakse aruannet juhul, kui selles on kokku leppinud jagunemisel osalevate 
aktsiaseltside kõik aktsionärid ja muude hääleõigust andvate väärtpaberite omanikud. Taani 
arvestuste järgi on sääraste aruannete maksumuseks hinnatud umbes 3500 eurot ühinemise või 
jagunemise kohta. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul, kelle juhtimises 
osalevate aktsionäride arv on piiratud, ei anna niisugune aruanne mitte mingit lisateavet.

Olemasolevate võimaluste hulgast, millest esimeseks on kõnealuse nõude kehtetuks 
tunnistamine – välja arvatud juhul, kui aktsionärid soovivad vastupidist – ning teiseks 
kõnealuse nõude kehtetuks tunnistamine juhul, kui kõik aktsionärid leiavad, et seda ei ole 
vaja, tasakaalustab teine võimalus asjaosaliste huve kõige paremini.

Mõlemad võimalused võivad osutuda kasulikuks äriühinguile, kes aruandeid ei vaja, kuid 
koostavad neid vabatahtlikult. Juhul, kui aruanne on vajalik ja kasulik, ei lähe teave kaduma –
vastupidiselt praegusele olukorrale. Teine võimalus pakub esimesega võrreldes aktsionäridele 
paremat kaitset, ja samas on aktsionäride piiratud arvu tõttu mitteosaluse määr suhteliselt 
madal. Lisaks viib teine võimalus direktiivid vastavusse piiratud vastutusega äriühingute 
piiriülest ühinemist käsitleva, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/56/EÜ artikli 8 
lõikega 4.

Seetõttu nõustub raportöör komisjoni ettepanekuga täies ulatuses. Ta rõhutab, et esildatud 
direktiivis muudetud sätted puudutavad üksnes aktsionäride kaitset. Need ei mõjuta muid 
huve nagu näiteks kreeditoride kaitset.


