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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA

Teema: Austria Rahvusnõukogu põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute 
kohta
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Austria Rahvusnõukogu on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 
direktiivi eelnõu kohta.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.
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Austria Rahvusnõukogu ELi asjade alalise komisjoni 28. mail 2014 vastavalt Austria 
põhiseaduse artikli 23 g lõikele 1 koostoimes subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikliga 6 vastu võetud põhjendatud arvamus

COM(2014) 212 final

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühe osanikuga osaühingute 
kohta

A. Arvamus

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.

B. Põhjendus

Komisjon on seisukohal, et direktiivi eelnõu õiguslikuks aluseks saab võtta Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 50. Komisjon põhjendab seda sellega, et direktiivi eelnõuga ei 
kavatseta kehtestada uus ühe osanikuga osaühingu riigiülene õiguslik vorm, vaid selle 
eesmärk on aidata kaasa asutamisvabaduse piirangute järk-järgulisele kaotamisele.

See põhjendus ei ole veenev.

Sellega seoses tuleb eelkõige osutada Euroopa Kohtu 2. mai 2006. aasta otsusele kohtuasjas 
C-436/03 Euroopa ühistu (SCE) kohta. Selle määruse puhul oli Euroopa Kohus seisukohal, et 
selle määrusega luuakse riiklike ühistuvormide suhtes ülimuslik uus õiguslik vorm. Euroopa 
Kohus on sätestanud, et selliste riigiüleste uute õiguslike vormide õiguslikuks aluseks, mis 
eksisteerivad paralleelselt siseriiklikus õiguses ettenähtud ja jätkuvalt kehtivate õiguslike 
vormidega, saab olla ainult Euroopa Liidu lepingu artikkel 308 (nüüd Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 352).

Käesoleva direktiivi eelnõuga tahetakse luua sarnaselt Euroopa ühistuga suurel määral ühtselt 
reguleeritud ja ühe õigusliku vormi määratlusega hõlmatud, de facto riigiülene õiguslik vorm, 
mis kehtiks kõikides liikmesriikides paralleelselt piiratud vastutusega osaühingu õigusliku 
vormiga: see ilmneb selgelt näiteks nii eelnõu artiklis 9 ette nähtud piiratud vastutusega 
osaühingu muutmisest SUP-iks (Societas Unius Personae) kui ka sellise ühe osanikuga 
äriühingute eraldiseisvast õigusliku vormi määratlusest, mis peaks edaspidi kogu Euroopas 
olema „SUP“ (Societas Unius Personae), ning Euroopa Komisjoni ettepaneku artiklite 9 ja 10 
põhjendustest, millest järeldub, et liikmesriikidel peaks olema vähemalt alternatiivselt 
võimalik säilitada oma siseriiklikus õiguses piiratud vastutusega osaühingu senine õiguslik 
vorm, aga neil on ka lisaks kohustus luua SUP näol eraldi äriühingu õiguslik vorm. Lisaks 
tuleks osutada registreerimismenetlusele, mis moodustab komisjoni selgituse kohaselt 
ettepaneku põhiosa. Selle kohaselt on liikmesriikidel kohustus viia registreerimine läbi 
elektrooniliselt, kasutades Euroopa Komisjoni loodud standardvorme.

Sellega on selge, et Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-436/03 tehtud otsuse tähenduses tuleb 
luua siseriiklike õigusnormidega paralleelselt kehtiv uus õiguslik vorm. Sellise uue, ühtselt 
reguleeritud, seega tegelikult riigiülese õigusliku vormi kehtestamine ei saa seega põhineda 
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Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 50.

Ettepanek võtta vastu direktiiv ühe osanikuga osaühingute kohta ei saa oma praegusel kujul 
põhineda ühel ELi tegevuse aluseks oleval õigusnormil, läheb soovitud eesmärgi 
saavutamisest palju kaugemale ja kehtestab lõppkokkuvõttes uue üldise riigiülese õigusliku 
vormi. On tõsised kahtlused selle suhtes, kas Euroopa Liidul on üldse õigus nõuda 
liikmesriikidelt uue riikliku äriühinguvormi kehtestamist. Selle puhul võib olla tegemist 
lubamatu sekkumisega riiklikusse reguleerimispädevusse.

Komisjon põhjendab meetmete võtmist Euroopa Liidu tasandil sellega, et ettevõtete 
asutamine välismaal on seotud suuremate kuludega. Kulude väidet ei saa siiski kasutada 
selleks, et õigustada selliste äriühinguõiguse põhielementide nagu võlausaldajate kaitse ja 
äriühingu tegevusest puudutatud kolmandate isikute kaitse vähendamist ning avalike huvide 
mittekaitsmist. Direktiivi eelnõu võib piirata või raskendada tugevalt selliste liikmesriikide 
meetmete võtmist, mis on seotud võitlusega õigusnormide eiramisega, ebaausate tavadega ja 
maksu- ja sotsiaalkindlustuspettustega. Kulude vähendamise või ettevõtete asutamisega ei saa 
õigustada avalike huvide, võlausaldajate, tarbijate ja töövõtjate huvide mittekaitsmist.

Lisaks aitaks ühe osanikuga osaühingu vorm aidata kaasa selliste riiklike normide rikkumisele 
nagu miinimumkapitali nõuded ja fiktiivne piiriülene töötamine füüsilisest isikust ettevõtjana 
ning neist kõrvalehoidmisele.

Isikud, kes soovivad kasutada kavandatud äriühinguvormi ebaausate tavade rakendamiseks, 
võivad seda teha kogu ELis ning oma ettevõtte registrijärgset asukohta vabalt valida ja seda 
ka seejärel muuta. Ametiasutuste piiriülene tegutsemine on seotud suurte raskustega. Seetõttu 
tuleb kehtestada teatavad miinimumkaitse eeskirjad, et takistada eeskirjadest kõrvalehoidmist. 
Sellised eeskirjad puuduvad direktiivi eelnõus peaaegu täielikult. Kõnealuses ettepanekus ei 
järgita ka proportsionaalsuse põhimõtet.

Ettepaneku eesmärgid – tütarettevõtete välismaal asutamise lihtsustamine – saab saavutada ka 
siseriiklike õigusaktidega, ilma et tähtsamatest võlausaldajate, tarbijate ja töövõtjate kaitse 
alastest sätetest loobutaks. Selliseid riigi tasandil võetavaid meetmeid võib välja töötada nii, et 
need on kooskõlas meetmetega, mis on suunatud võitlusele maksu- ja sotsiaaleeskirjadest 
möödahiilimisega.


