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Asia: Itävallan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Itävallan liittoneuvosto on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 
ehdotuksesta asetukseksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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Liittoneuvoston EU-valiokunnan 27. toukokuuta 2014 antama perusteltu lausunto Itävallan 
liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan mukaisesti.

COM(2014) 212, lopullinen

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä

A. Perusteltu lausunto

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

B. Perusteet

Komissio katsoo voivansa käyttää direktiiviehdotuksen oikeusperustana Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 50 artiklaa. Komissio perustelee asiaa sillä, että direktiiviehdotuksella ei 
ehdoteta yhdenmiehenyhtiöitä koskevan uuden ylikansallisen oikeudellisen muodon 
käyttöönottoa, vaan pikemminkin pyritään edistämään sijoittautumisvapauden rajoitusten 
asteittaista poistamista.

Perustelu ei ole vakuuttava.

Tässä yhteydessä on viitattava unionin tuomioistuimen 2.5.2006 asiassa C-436/03 
eurooppaosuuskunnasta esittämään kantaan. Unionin tuomioistuin totesi asiaa koskevasta 
asetuksesta, että sillä luodaan uusi oikeudellinen muoto, joka on päällekkäinen kansallisten 
osuuskuntamuotojen kanssa. Tällaisten uusien ylikansallisten oikeudellisten muotojen 
suhteen, joita sovelletaan kansallisen oikeuden mukaisten edelleen voimassa olevien 
oikeudellisten muotojen ohella, unionin tuomioistuin on todennut, että niiden oikeusperusta 
on vain EY:n perustamissopimuksen 308 artikla (nyt SEUT-sopimuksen 352 artikla).

Tällä direktiiviehdotuksella on kuitenkin nyt tarkoitus luoda – eurooppaosuuskunnan 
mukaisesti – laajalti yhtenäisesti säännelty, samanlainen oikeudellinen muoto. Näin luodaan 
käytännössä vähintään ylikansallinen oikeudellinen muoto, jota sovelletaan kaikissa 
jäsenvaltioissa osakeyhtiön kansallisen oikeudellisen muodon ohella. Tämä käy 
yksiselitteisesti ilmi esimerkiksi ehdotuksen 9 artiklasta, joka koskee osakeyhtiön 
muuttamista SUP:ksi. Se ilmenee kuitenkin myös tällaisten yhdenmiehenyhtiöiden 
oikeudellisen muodon kuvauksesta, jonka on määrä olla unionin laajuisesti “SUP“ (Societas 
Unius Personae), sekä myös komission ehdotuksen johdanto-osan 9 ja 10 kappaleesta, joiden 
mukaan jäsenvaltiot voivat ainakin vaihtoehtoisesti säilyttää kansallisessa oikeudessaan 
osakeyhtiön tähänastisen oikeudellisen muodon. Ne ovat kuitenkin velvoitettuja säätämään 
sen vaihtoehtona SUP:n perustamisesta omana yhtiöoikeudellisena muotonaan.

Samalla on kuitenkin selvää, että – noudattaen unionin tuomioistuimen asiassa C-436/03 
antamaa lausuntoa – että olemassa olevien kansallisten oikeudellisten muotojen ohella on 
luotava uusi oikeudellinen muoto. Tällaisen uuden ja suurelta osin yhtenäisesti säännellyn ja 
näin ylikansallisen oikeudellisen muodon luomista ei kuitenkaan voida perustaa 
SEUT-sopimuksen 50 artiklaan.
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Toissijaisuusperiaate: yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevaa direktiiviehdotusta ei voida 
tässä muodossaan enää perustaa EU:n toimien edellytyksenä olevaan oikeussääntöön. Lisäksi 
se on paljon haluttua tavoitetta laajempi ja johtaa kaikkia koskevaan uuteen ylikansalliseen 
yhtiömuotoon.

On varsin kyseenalaista, onko Euroopan unionilla ylipäänsä oikeutta vaatia jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön uutta kansallista pääomayhtiön muotoa. Näin puututaan kansalliseen 
sääntelyoikeuteen tavalla, joka ei ole hyväksyttävissä Ehdotuksessa ei myöskään oteta 
huomioon suhteellisuusperiaatetta. Ehdotuksen tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa myös 
kansallisen sääntelyn avulla.

Lisäksi tällainen yhdenmiehenyhtiöitä koskeva malli houkuttelisi kansallisten, esimerkiksi 
pääomaa koskevien vähimmäisnormien väärinkäyttöön ja kiertämiseen, ja se myös edistäisi 
rajat ylittävää näennäisyrittäjyyttä.


