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Talousvaliokunnan mietintö n:o 35 hallituksen esityksestä laiksi
eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunta on 21 päivänä lokakuuta 1994lähettänyt talousvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 229 laiksi
eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä
(ETEY) ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina lainsäädäntösihteeri Pirkko Malinen oikeusministeriöstä ja apulaisosastopäällikkö Olli Koikkalainen
patentti- ja rekisterihallituksesta.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY). Etuyhtymä on yhteisömuoto,
jonka avulla Euroopan unionin erijäsenvaltioista olevat yritykset ja luonnolliset henkilöt voivat
harjoittaa yhteistoimintaa yli rajojen. Vastuu
etuyhtymän velvoitteista kuuluu täysimääräisesti ja yhteisvastuullisesti sen jäsenille. Etuyhtymän
tuloksesta verotetaan sen jäseniä.
Etuyhtymää koskevia säännöksiä on eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetussa Euroopan yhteisön neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 2137/85. Hallituksen esitys liittyy
Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen ja

Suomen mahdolliseen jäsenyyteen Euroopan
unionissa.
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia
tarpeellisina ja puoltaa niiden hyväksymistä seuraavin tarkistuksin.
Eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen n:o 16 laiksi asumisoikeusyhdistyksistä ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sisältyy muutoksia
kaupparekisteristä sekä toiminimestä annettuihin lakeihin. Näitä muutoksia, joita on tarkoitus
saattaa voimaan myöhempänä ajankohtana, tulee ottaa huomioon hallituksen esitykseen sisältyvissä 2. ja 3. lakiehdotuksessa.
Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,
että hallituksen esitykseen sisältyvä 1.
lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana sekä että 2. ja 3. lakiehdotuksen perusteella hyväksyttäisiin seuraavat lakiehdotukset:

Laki
kaupparekisterilain muuttamisestaja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/79) 3 §:n 1 momentin 3 ja
4 kohta, väliaikaisesti 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, väliaikaisesti 18 §:n 2

momentti sekä 25 §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta 19 päivänä helmikuuta 1993 annetussa
laissa (229/93), 14 §:n 2 momentti 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (390/88), 15 §:n 1
momentin 6 kohta mainitussa 19 päivänä helmikuuta 1993 annetussa laissa ja 18 §:n 2 momentti 17
päivänä toukokuuta 1991 annetussa laissa (838/91), sekä
lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 19 päivänä helmikuuta
1993 annetulla lailla ja 10 päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla (1122/93), uusi 5 kohta, lakiin uusi
13 d §ja 15 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänäjoulukuuta 1987
annetulla lailla ( 1252/87) sekä mainituilla 19 päivänä helmikuuta 1993 ja 10 päivänä joulukuuta 1993
annetuilla laeilla, uusi 7 kohta seuraavasti:
3§
14, 15, 18 ja 25 §
(Kuten hallituksen esityksen 2. lakiehdotuk(Kuten hallituksen esityksen 2. lakiehdotuksessa)
sessa)
13d§

(Kuten hallituksen esityksen 2. lakiehdotuksen 13 c §)
240469

Tämä laki tulee voimaan patvana
kuuta 199 . Lain 14 §:n 2 momentti ja 18 §:n 2 momentti ovat voimassa 28 päivään helmikuuta 1995.
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Laki
kaupparekisterilain 14 §:nja 18 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain ( 129/79) 14 §:n 2 momentti ja
18 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat päivänä
kuuta 1994 annetussa laissa (
/94), seuraavasti:
14§

18 §

Muutosilmoitus on myös tehtävä, milloin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen, osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen, osuuskunnan, säästöpankin, hypoteekkiyhdistyksen tai asumisoikeusyhdistyksen sääntöihin, vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykseen tai eurooppalaisen
taloudellisen etuyhtymän perustamissopimukseen
tehdään muutos.

Avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, vakuutusyhdistyksen ja eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän
selvitys- ja suoritustilan, asumisoikeusyhdistyksen
purkautumisen samoin kuin avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön ja osuuskunnan sulautumisen ja osakeyhtiön osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään liittämisen johdosta rekisteriviranomaiselle toimitettavista tiedonannoista ja ilmoituksista säädetään erikseen.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta
1995.

Laki
toiminimilain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
(poist.)
lisätään 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun toiminimilain (128/79) 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena
kuin se on osittain muutettuna 9 päivänä maaliskuuta 1990 annetulla lailla (233/90), uusi 7 a kohta
seuraavasti:
7§
Sen lisäksi, mitä muualla laissa on säädetty, on
toiminimen muodosta voimassa seuraavaa:

7 a) (Kuten hallituksen esityksen 3. lakiehdotuksen 9 kohta)
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1994

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Louekoski,
varapuheenjohtaja Björkenheim sekä jäsenet

Dromberg, Jansson, Jurva, Kekkonen, Kivelä,
Korhonen, Koski, Laivoranta, Luhtanen, A.
Ojala ja Paloheimo.

