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DIREKTIIVID
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2007/63/EÜ,
13. november 2007,
millega

muudetakse nõukogu direktiive 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ seoses
eksperdiaruande nõudega aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel

sõltumatu

sega seotud äriühingute aktsionäride jaoks aruanne, juhul
kui kõik aktsionärid lepivad kokku, et sellist aruannet ei
ole vaja.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 44 lõike 2 punkti g,
(3)

Nõukogu direktiivis 78/855/EMÜ, (4) mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, sarnast erandit aktsiaseltside ühinemislepingu (ühinemiskava) puhul ette ei nähta ning kuna
nõukogu direktiivis 82/891/EMÜ, (5) mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist, jäetakse liikmesriikide otsustada, kas
selline erand aktsiaseltside jagunemislepingu puhul sätestada või mitte.

(4)

Kõnealust aktsionäride jaoks mõeldud läbivaatamist
sõltumatu eksperdi poolt ei ole põhjust nõuda, kui kõik
aktsionärid lepivad kokku, et sellest võib loobuda. Direktiivide 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ mis tahes muudatused, millega antakse aktsionäridele selline võimalus, ei
tohiks piirata osalevate äriühingute võlausaldajate huvidega seotud kaitsesüsteeme, mille liikmesriigid kooskõlas
nende direktiividega kehtestavad, ega mis tahes eeskirju,
mille eesmärk on tagada osalevate äriühingute töötajate
teavitamine.

(5)

Direktiive 78/855/EÜ ja 82/891/EÜ tuleks seetõttu vastavalt muuta,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Parema õigusloome alastes ühenduse tegevuspõhimõtetes
ning eelkõige tegevuspõhimõtetes, mis sisalduvad komisjoni kahes teatises nõukogule, Euroopa Parlamendile,
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele vastavalt pealkirjaga „Euroopa Liidu parema
õigusloome strateegiline ülevaade” (14. november 2006)
ja „Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm
Euroopa Liidus” (24. jaanuar 2007), rõhutatakse olemasolevatest õigusaktidest ettevõtetele tuleneva halduskoormuse vähendamise tähtsust ettevõtete konkurentsivõime
suurendamisel ja Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005.
aasta direktiivis 2005/56/EÜ (piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta) (3) on sätestatud
erand nõudest lasta sõltumatutel ekspertidel ühinemiskava (ühinemisleping) läbi vaadata ja koostada ühinemi-

(1) ELT C 175, 27.7.2007, lk 33.
(2) Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta otsus.
(3) ELT L 310, 25.11.2005, lk 1.

Käesoleva direktiivi eesmärk on muuta direktiive 78/855/EMÜ
ja 82/891/EMÜ seoses sõltumatu eksperdiaruande nõudega
aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel.
(4) Nõukogu 9. oktoobri 1978. aasta kolmas direktiiv 78/855/EMÜ, mis
käsitleb aktsiaseltside ühinemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54
lõike 3 punktist g (EÜT L 295, 20.10.1978, lk 36). Direktiivi on
viimati muudetud direktiiviga 2006/99/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006,
lk 137).
(5) Nõukogu 17. detsembri 1982. aasta kuues direktiiv 82/891/EMÜ,
mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist lähtuvalt asutamislepingu artikli
54 lõike 3 punktist g (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 47).
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Artikkel 2
Direktiivi 78/855/EMÜ muudetakse järgmiselt.
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leppinud kõigi jagunemisel osalevate äriühingute kõik aktsionärid ja muude hääleõigust andvate väärtpaberite omanikud.”
Artikkel 4

1. Artiklile 10 lisatakse järgmine lõige:
„4.
Ühinemislepingu läbivaatamist ja eksperdiaruannet ei
nõuta, kui selles on kokku leppinud kõigi ühinemisel osalevate äriühingute kõik aktsionärid ja muude hääleõigust
andvate väärtpaberite omanikud.”
2. Artikli 11 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:
„e) kui see on asjakohane, artiklis 10 ette nähtud aruanded.”
Artikkel 3
Direktiivi 82/891/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks
2008. Nad edastavad kõnealuste meetmete teksti ning kõnealuste meetmete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli
viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike
õigusnormide teksti.

1. Artikli 9 lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:
„e) kui see on asjakohane, artiklis 8 ette nähtud aruanded.”

Artikkel 5
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2. Artikkel 10 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 10
1.
Jagunemislepingu läbivaatamist ja artikli 8 lõikes 1
sätestatud eksperdiaruannet ei nõuta, kui selles on kokku
leppinud kõigi jagunemisel osalevate äriühingute kõik aktsionärid ja muude hääleõigust andvate väärtpaberite omanikud.
2.
Liikmesriigid võivad sätestada, et artiklit 7 ning artikli 9
lõike 1 punkte c ja d ei kohaldata, kui selles on kokku

Artikkel 6
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 13. november 2007
Euroopa Parlamendi nimel
president
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