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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

Alltsedan bildandet av den europeiska gemenskapen har företagen ansetts spela en viktig roll när

det gäller att främja den ekonomiska integrationen av den gemensamma marknaden. Principen

om etableringsfrihet är en av de mest grundläggande principerna i EG-fördraget. Således har

kommissionen ambitiöst drivit frågorna om rätten till fri etablering. Man har haft ambitionen att

skapa en gemensam europeisk bolagsform. Dock har det visat sig att nationella intressen, mer än

vad som varit fallet inom andra områden som rör den gemensamma marknaden, har hindrat

antagandet av en stadga för Europabolaget. Med jämna mellanrum har denna fråga förts upp på

dagordningen, nu senast av Sverige under dess ordförandeskap, men ännu har ingen förordning

antagits. Kommissionens huvudsakliga metod för att skapa likformighet på bolagsrättens område

har således kommit att bli utfärdandet av direktiv. Dessa direktiv har medfört omfattande

harmonisering av medlemsstaternas bolagslagstiftning. Parallellt med denna utveckling har EG-

domstolen skapat prejudikat på området bolagsrätt och etableringsfrihet

Intressant är hur EG-domstolen har tolkat fördragets regler om etableringsfrihet, i detta fall

fördragets artiklar 43-48 om etableringsfrihet för juridiska personer. Som så många gånger förr,

då politiska låsningar har hindrat framåtrörelsen inom den europeiska gemenskapen, har

domstolen visat att den kan spela en viktig roll. Domstolen kritiseras med jämna mellanrum för

aktivism och en alltför extensiv teleologisk tolkning av fördragsreglerna. Till försvar har anförts

att domstolen, självständig under fördraget, i sin dömande verksamhet är skyldig att beakta de

bakomliggande motiven i fördraget för att på så sätt föra integrationen vidare.

1.2 Problemformulering

Hur anser gemenskapens institutioner att fördragets regler angående etableringsfriheten för

juridiska personer skall tolkas och genomföras och är dessa tolkningar samstämmiga?

1.3 Syfte

Att analysera kommissionens respektive domstolens tolkning av reglerna om etableringsfrihet för

juridiska personer samt analysera medlen för förverkligandet av etableringsfriheten för juridiska

personer.
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1.4 Avgränsningar

Framställningen behandlar etableringsfriheten för juridiska personer på den gemensamma

marknaden. Endast juridiska personer med sådan anknytning till en av unionens medlemsstater

som kvalificerar dem för åtnjutande av fördragets regler om etableringsfrihet behandlas. Med

juridiska personer avses kapitalassociationer av typen aktiebolag, i den fortsatta framställningen

benämnda "bolag". Med etablering förstås i denna framställning en gränsöverskridande aktivitet.

Frågor som endast har nationell omfattning behandlas således ej. Framställningen redogör ej

heller för skatterättsliga konsekvenser.

1.5 Metod

En utgångspunkt för framställningen är de ekonomiska teorier som behandlar den gemensamma

marknaden. Förenklat kan teorierna sägas behandla frågan om vad som utgör en optimalt effektiv

marknad. Till denna diskurs hör också frågor kring statens ingripande i marknaden i form av

lagstiftning. Vilken roll lagstiftningen bör spela i detta sammanhang kan förenklat polariseras i två

huvudfåror. Den ena ser harmonisering av lagstiftning som ett medel för att skapa ekonomisk

tillväxt och ökad rörlighet av kapital. Den andra ståndpunkten är uppfattningen att nationell

lagstiftning kan tillåtas konkurrera på den gemensamma marknaden, s.k. "forum-shopping". Dessa

två synsätt på vad som bäst främjar en effektiv marknad skall inte i det närmare härledas i

uppsatsen utan tas för givna utgångspunkter när det gäller att analysera de åtgärder som vidtagits

från de olika institutionernas sida.1

Den följande framställningen kommer vidare att utgå från antagandet att kapitalassociationen är

en viktig figur i ett samhälles ekonomiska liv. Riskkapitalets fria rörlighet och tillgång till denna

associationsform är en förutsättning för ekonomisk tillväxt inom gemenskapen. Vidare förutsätts

att riskkapitalaktörerna strävar efter vinstmaximering och således föredrar den associationsform

som bäst tillgodoser detta krav på gemenskapsnivå vilket innebär att en marknad för

bolagsformer antas existera.2

Metoden kan sägas vara evolutiv och utgår således från de grundläggande EG-rättsliga fördragen

och dess artiklar rörande etableringsfriheten för bolag. Fördragsreglernas ursprungliga syften

kommer att diskuteras och därefter kommer, i kronologisk ordning, utvecklingen som följt på

                                                          
1 Dessa frågor behandlas i kapitel 2 i European Business Law.
2 För en diskussion kring dessa frågor se Company law as a tool for companies in the 20th Century from the english and french
perspectives to the European perspectives..
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etableringsfrihetens område att analyseras. Den sekundära EG-rätten i form av direktiv på

bolagsrättens område är därvidlag av särskilt intresse. En analys av dessa rättsakter kommer att

göras. Analysen av EG-domstolens avgöranden kommer att syfta till att tydliggöra dess syn på

etableringsfriheten. I detta moment ingår dels att finna de avgöranden där domstolen har tolkat

artiklarna om etableringsfrihet, dels att identifiera de principer som domstolen givit uttryck för i

sina avgöranden. Rättsfallen har valts utifrån kriteriet att de skall behandla tolkningen av

artiklarna 43 och 48. Domstolens roll i det EG-rättsliga systemet och den teleologiska metod som

domstolen anses tillämpa skall här ges särskild uppmärksamhet.

Utifrån ovan nämnda moment och förutsättningar kommer kommissionens och domstolens

medel att analyseras i förhållande till hur väl de uppfyller fördragets mål.

1.6 Begrepp och förkortningar

Artikelhänvisningarna avser numreringen enligt Amsterdamfördraget. En artikel inom parentes

hänvisar till den äldre, mer bekanta, numreringen.

Begreppet "den gemensamma marknaden" används för att beteckna ett brett spektrum av

aktiviteter som syftar till att upprätta en gemensam europeisk marknad medan begreppet "den

inre marknaden" används när det är fråga om en avgränsad krets av aktiviteter som närmast syftar

till att förverkliga de fyra friheterna. Till den senare kategorin hör förverkligandet av

etableringsfriheten och således också de bolagsrättsliga frågorna.

Förkortningar:

ECR European Court Records

OJ Official Journal



9

2. Historisk bakgrund

2.1 Europeisk rättstradition

Från medeltiden till början av 1800-talet var jus commune med dess rötter i den romerska och

kanoniska rätten en gemensam rättstradition i Europa. Denna rättsliga gemenskap innebar att

juridiskt lärda fram till början av 1800-talet verkade i en europeisk kontext; man reste, studerade

och arbetade växelvis vid flera av Europas stora universitet. Detta ledde till att en gemensam

värdegrund formades, som senare kom att utöva inflytande på de stora nationella

lagstiftningsarbetena under 1800-talet. De nationella lagstiftningarna har således en gemensam

europeisk grund. Denna gemensamma rättstradition var också förutsättningen för att åter kunna

skapa en ny europeisk rättsordning, EG-rätten.3

Eftersom denna uppsats skall handla om etableringsfrihet och bolagsrätt på den gemensamma

marknaden är det intressant att notera att just bolaget som juridisk uppfinning har en lång

sameuropeisk tradition. Vad som på 1600-talet började som Holländska handelskompanier kom

senare att spridas till och utvecklas i såväl England som Frankrike.4 Frankrike var först med att

anta en bolagslag, vilket skedde genom Code de Commerce 1807, som reglerade Société

Anonyme. Denna idé spreds över Europa och de första publika aktiebolagen bildades i England

på 1850-talet som en produkt av liberalismen och den industriella revolutionen. En kuriositet i

sammanhanget är att den tvådelade organisation av bolagets ledning som idag förekommer i

Tyskland och ofta har varit föremål för diskussion och påföljande låsningar, bl.a. annat i

förhandlingarna kring Europabolagsstadgan, från början är en fransk uppfinning.5 Således har de

nationella bolagsregler, som idag ställer upp hinder för förverkligandet av etableringsfriheten, en

gemensam grund som förhoppningsvis kan tas tillvara i processen att skapa nya regler på

bolagsrättens område i den europeiska gemenskapen.

2.2 De fyra friheterna och bolagsrätten

Grundtanken bakom fördragets regler om upprättandet av en gemensam marknad är att

produktiviteten och effektiviteten i företagen ökar, med samhällsekonomiska vinster som följd,

om mindre nationella marknader öppnas och utsätts för konkurrens enligt marknadsekonomiska

                                                          
3 The common law of Europe and the future of legal education s. 295.
4 a.a. s. 296.
5 a.a. s. 297.
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principer.6 En viktig komponent i förverkligandet av den gemensamma marknaden är skapandet

av den inre marknaden, som innebär att hinder mellan medlemsstaterna, där nationella regler

begränsar den fria rörelsen av varor, tjänster, personer och kapital, skall avskaffas. Flera områden,

där nationella regler tidigare utgjorde hinder, har undergått omfattande förändringar med

fördragets regler som stöd. Ett flertal principer angående den fria rörligheten och ömsesidigt

erkännande av nationella standarder har utvecklats i praxis, inte minst på varuområdet. Det

välkända rättsfallet Cassis de Dijon7 har kommit att tjäna som en utgångspunkt för principen om

ömsesidigt erkännande av nationella regler på områden som inte är harmoniserade genom

gemenskapslagstiftning. Undanröjandet av handelshinder har flera dimensioner och berör såväl

fysiska som tekniska och legala hinder. Etableringsfriheten är därvidlag en central princip.

Möjligheten att fritt bilda och etablera bolag, uppfattades som ett sätt att främja konkurrensen

och den ekonomiska integrationen på den inre marknaden. Vidare ansågs det viktigt att

företagande på den inre marknaden skedde under likartade regler. Således tog kommissionen

tidigt initiativ till att påbörja arbetet med att undanröja de hinder som följde av att

medlemsstaternas nationella bolagslagstiftningar skilde sig åt.8  Det visade sig dock snart att de

nationella intressena i dessa frågor var starka. Redan 1970 presenterades det första förslaget till

stadga för ett Europabolag, ett förslag som än idag ej har antagits. Det första bolagsdirektivet

antogs 1968 och har därefter följts av ytterligare åtta. Direktiven, varom mer nedan, har medfört

en harmonisering av vissa utvalda områden på bolagsrättens område. Dock har kommissionen ej,

genom direktiv eller annan reglering, kunnat hindra att nationell lagstiftning ställer upp hinder för

erkännandet av bolag bildade under en annan medlemsstats lagstiftning. Med andra ord kvarstår

fortfarande de för denna uppsats aktuella frågorna om och hur ett bolag får etablera sig inom

gemenskapen.

                                                          
6 EU och EG-rätten s. 246 f.
7 Mål 120/78 Rewe mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (1979) ECR 649.
8 EU och EG-rätten s. 329 f.
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3. Problematiken

3.1 Inledning

För att tydliggöra nackdelarna med att reglerna om etablering av bolag ej är harmoniserade inom

gemenskapen, kommer detta avsnitt att behandla ett antal situationer där problem kan tänkas

uppstå. Fyra typfall behandlas nedan vilket följer av att det är två principer som kan tillämpas. De

rättsliga följderna av de nedan beskrivna situationerna, är beroende av en tolkning av det aktuella

landets lagstiftning, och förbehåll får här göras för att en domstol i det enskilda fallet må bedöma

rättsläget annorlunda än vad som följer av de principiella slutsatser som dras nedan.

3.2 Aktiebolags nationalitet

3.2.1 Inledning

Juridiska personer har, precis som fysiska personer, en nationalitet som knyter dem till ett visst

lands lagstiftning. Frågan är dock vad som avgör denna nationalitet för ett bolag och därmed

under vilket lands lagstiftning som detta skall anses lyda. Dessa frågor regleras till viss del inom

den internationella privaträtten. Flertalet europeiska länder har anslutit sig till Lugano- och

Brysselkonventionerna om domstols internationella behörighet och verkställighet av utländska

domar. De grundläggande artiklarna i Luganokonventionen, vad avser bolags nationalitet, är

artikel 16 p. 2 samt artikel 53. Artikel 16 p. 2 handlar om domstols exklusiva behörighet och

stadgar att "om talan avser giltighet, ogiltighet eller upplösning av bolag eller andra juridiska personer eller beslut

av deras organ" så skall domstolarna i den stat där bolaget har sitt säte ha behörighet. Av detta

följer också att det landets bolagsrättsliga lagstiftning skall tillämpas. Den avgörande frågan är

dock hur bolagets säte skall bestämmas. Det ankommer enligt artikel 53 i samma konvention på

domstolen att enligt det aktuella landets internationella privaträtt avgöra detta.9 Problemet blir då

att de flesta konventionsstaterna inte har någon explicit lagreglering som syftar till att avgöra

aktiebolags nationalitet. En gemensam ståndpunkt i den internationella privaträtten är att

lagreglerna i det land till vilket bolaget har starkast anknytning, skall tillämpas10. Vad som delar

Europas länder i två läger i denna fråga, är frågan om vilka fakta som skall anses vara avgörande

för att bestämma anknytningen. Dessa två principer benämns inkorporationsprincipen respektive

sätesprincipen.

                                                          
9 Luganokonventionen s. 142.
10 a.a. s. 78.
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3.2.2 Inkorporationsprincipen

Inkorporationsprincipen har sin historiska grund i Storbritannien och innebär i korthet att

bolaget skall lyda under den lagstiftning som det har att tacka för sin tillkomst. Grundtanken var

att engelska investerare skulle kunna välja att driva bolag under engelska regler, oavsett var i

världen de verkade, vilket var ett bra sätt att sprida imperiets bolagsrätt över världen. Under

denna princip spelar det i teorin ingen roll var verksamheten bedrivs eller var huvudkontoret är

beläget. Stiftelselandets bolagsrätt skall som princip tillämpas. Principiellt medges således en

flyttning av bolagets säte med bibehållen juridisk person. Övriga länder, som också tillämpar

varianter av inkorporationsprincipen är Sverige, Irland, Nederländerna, Danmark och Finland.11

Inkorporationsprincipen kan verka liberal i teorin, men det återstår att pröva om den även gäller i

praktiken när ett utländskt bolag, bildat under sitt lands lagstiftning, flyttar sitt huvudkontor till

exempelvis Storbritannien. Kommer i så fall engelska myndigheter att tillåta att bolaget verkar i

Storbritannien, lydande under utländsk lag? Denna fråga kan endast besvaras genom studier av

rättspraxis.

3.2.3 Sätesprincipen

Den andra huvudprincipen när det gäller att avgöra bolagets anknytning till en viss jurisdiktion är

sätesprincipen. Sätesprincipen utvecklades i Belgien och Frankrike under mitten på 1800-talet

som ett sätt att kontrollera de tillgångar som skapades under den industriella revolutionen.

Innebörden av sätesprincipen är att ett bolag endast kan lyda under den  lagstiftning som

tillämpas i det land där bolaget har sitt faktiska säte. Definitionen av säte är ursprungligen

skatterättslig och sätet anses vara den plats där bolagets centrala ledning befinner sig.12

Sätesprincipen skiljer sig således från inkorporationsprincipen på så sätt att den sammankopplar

ett bolags nationalitet, och därmed den tillämpliga lagstiftningen, med ledningens faktiska

geografiska placering. Sätesprincipen är ett sätt att tillgodose de olika skyddsintressen som kan

existera i den nationella lagstiftningen. Genom att inte godkänna andra regler än den egna

nationella lagstiftningen, är tanken att man skyddar den inhemska ekonomin från bolagsformer

med lägre krav på exempelvis kapitalinsats och borgenärsskydd än den inhemska bolagsrätten.

Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien och Luxemburg tillämpar, med vissa inbördes variationer,

denna princip.13

                                                          
11 Using a foreign company for domestic activities, s. 9.
12 EC Company Law (1) s. 335 "central management and control" på franska "siègé réel".
13 Using a foreign company for domestic activities, s. 9.
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3.3 Typfall

Teoretiskt kan fyra olika typfall användas för att tydliggöra vad som kan bli följderna av att

medlemsstaterna tillämpar olika principer när det gäller att avgöra den juridiska personens

nationalitet. Observera att fallen endast behandlar den bolagsrättsliga aspekten av en etablering i

en annan medlemsstat.

I. Det första fallet är tämligen okomplicerat. Ett bolag bildat i ett land som tillämpar

inkorporationsprincipen, t.ex. Sverige, beslutar att flytta sitt huvudkontor till ett annat land som

bekänner sig till samma princip, t.ex. Storbritannien. I frånflyttningslandet får flyttningen inga

bolagsrättsliga konsekvenser. Bolaget är bildat och registrerat enligt det landets lagstiftning och

dessa regler fortsätter också att gälla. Tillflyttningslandet godkänner detta faktum och gör inga

anspråk på att dess lagstiftning skall tillämpas.

II. I fall två flyttar ett bolag sitt huvudkontor från ett land som tillämpar inkorporationsprincipen,

t.ex. Sverige, till ett land som bekänner sig till sätesprincipen, t.ex. Tyskland. Fallet blir då mer

komplicerat. Frånflyttningslandet kommer att hävda att bolaget även fortsättningsvis lyder under

svensk lagstiftning då det är bildat och registrerat i Sverige. Tillflyttningslandet å sin sida  kommer

att anse bolaget underkastat sin bolagsrättsliga lagstiftning, då sätet numera är beläget i det landet.

Konsekvensen kan bli att två länders bolagslagstiftning konkurrerar om att vara tillämpliga på

bolaget.

III. Det tredje fallet involverar bolag från två länder vilka båda tillämpar sätesprincipen, t.ex.

Tyskland och Frankrike. Det tyska bolagets huvudkontor flyttar till Frankrike och anses då enligt

tysk lagstiftning som hemmahörande i Frankrike eftersom sätet, efter flyttningen, är beläget i

Frankrike. Således blir bolaget underkastat fransk bolagsrätt.

IV. Det sista teoretiska fallet får de mest drastiska konsekvenserna. Ett bolag i ett land som

tillämpar sätesprincipen, t.ex. Tyskland, väljer att flytta sitt huvudkontor till ett land som tillämpar

inkorporationsprincipen, t.ex. Storbritannien. Följden blir då att Tyskland inte längre anser tysk

lag tillämplig, då sätet har flyttats, samtidigt som inte heller Storbritannien erkänner bolaget under

sin princip då ju bolaget är bildat och inregistrerat i Tyskland och således, enligt

inkorporationsprincipen, ska lyda under det landets lagstiftning. Följden av detta kan bli att

bolaget inte anses lyda under något lands bolagsrätt.
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Dessa fyra scenarion visar att det förekommer betydande etableringshinder för bolag inom

unionen. De bolagsrättsliga konsekvenserna av en flyttning är i vissa fall mycket svåra att

bedöma. En konsekvens av en flyttning kan bli att bolaget tvingas till likvidation för att sedan

nybildas enligt tillflyttningslandets bolagsrätt. Detta vill givetvis bolagsledning och ägare undvika

då det innebär omfattande ekonomiska förluster. Det är således önskvärt att bolaget får fortsätta

att existera som ett rättssubjekt utan denna risk för likvidation vid en eventuell flyttning av

huvudkontoret. Med dagens nationella bolagsrättsliga lagstiftning, i kombination med varje lands

internationella privaträtt, finns det i flertalet fall ingen garanti för att så kan ske. Denna osäkerhet

rörande ett bolags rättsliga status, när det gäller etablering i en annan medlemsstat, inverkar

givetvis hämmande på rörligheten för riskkapitalet och dess kanalisering in i bolag, med följd att

den ekonomiska integrationen går långsammare än vad den skulle kunna göra.
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4. EG: s etableringsrätt

4.1 Inledning

Genomförandet av de fyra friheterna; fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital har

sedan Romfördragets antagande 1957 varit en av gemenskapens huvuduppgifter. Förverkligandet

av de fyra friheterna syftar till att upprätta en gemensam marknad, grundad på öppen

marknadsekonomi och fri konkurrens.14 I denna process är skapandet av en gemensam

rättsordning av central betydelse. Målet är att aktörerna på den gemensamma marknaden skall

verka på vad som populärt benämns "a level playing field" vilket innebär att likartade regler för

ekonomisk verksamhet skall gälla inom hela gemenskapen. En viktig del i denna strävan är

principen om etableringsfrihet. Reglerna i fördraget om etableringsfrihet grundar sig på principen

om ickediskriminering.

4.2 Icke-diskrimineringsprincipen

4.2.1 Inledning

Ett fundament i europarätten är att diskriminering på grund av nationalitet är oförenligt med

upprättandet av en gemensam marknad. Denna princip har kommit till uttryck i fördragets artikel

12.15 Däri stadgas att "all diskriminering på grund av nationalitet skall vara förbjuden".

Diskrimineringsförbudet omfattar såväl fysiska som juridiska personer inom gemenskapen.16

Artikeln förbjuder såväl öppen som dold nationalitetsdiskriminering. Ett exempel på dold

diskriminering var de bestämmelser i svenska aktiebolagslagen som gällde bosättningsort för

styrelseledamot etc. Dessa stred mot diskrimineringsförbudet och har sålunda tagits bort ur

aktiebolagslagen. Icke-diskrimineringsprincipens innebörd är att nationella och utländska

rättssubjekt skall behandlas lika under medlemsstatens lagstiftning och skall således inte tolkas

som att skillnader i medlemsstaternas lagstiftning är otillåtna.17 Diskriminering kan definieras som

att lika fall behandlas olika. Denna allmänna definition ger dock ingen större ledning när det

gäller att i det enskilda fallet avgöra vad som är en diskriminerande åtgärd. För att få en

uppfattning om vad som ansetts vara diskriminering får en genomgång av domstolens praxis

göras. Att utförligt redovisa denna praxis låter sig inte göras inom ramen för denna

                                                          
14 Artikel 4 p.1.
15 Artikeln är tillämplig i alla de fall där ej andra fördragsregler föreskriver undantag.
16 EC  Law s. 581.
17 EU och EG-rätten s. 111 f.
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framställning.18 I stora drag kan praxis sägas ge uttryck för de grundläggande principerna att

bestämmelser, som syftar till att hindra en individ p.g.a. dennes medborgarskap eller hemvist,

klart är diskriminerande. Här bör påpekas att även indirekt diskriminering träffas av artikel 12.

Indirekt diskriminering kan innebära att en nationell regel ej uttryckligen hänvisar till nationalitet,

men dock i praktiken har väsentligen samma effekt.19 Vidare skall diskrimineringen innebära en

nackdel för den drabbade. Ofta har denna nackdel definierats i ekonomiska termer, vilket dock

inte utesluter att även andra faktorer kan bedömas.20 Dock kan undantag göras för det fall

godtagbara skäl för särreglering föreligger. Sådana skäl kan, som domstolen konstaterade i van

Binsbergenfallet21, vara hänsyn till nationell myndighetsutövning och rättsskipning där krav får

ställas på individens nationalitet.

4.2.2 Direkt effekt

Icke-diskrimineringsprincipen i fördragets artikel 12 är en sådan klar och ovillkorlig fördragsregel

som anses äga direkt effekt. Principen om direkt effekt fastlades av EG-domstolen i målet Van

Gend en Loos.22 Med direkt effekt menas att bestämmelsen ger upphov till rättigheter för

enskilda, vilka dessa kan åberopa inför nationell domstol. Fördragsregeln behöver således inte

genom ytterligare lagstiftningsåtgärder införlivas i nationell rätt, vilket bidrar till EG-rättens

genomslag i de nationella rättsordningarna. Denna praxis vore dock verkningslös om en

medlemsstat kunde kringgå fördragsreglerna med hänvisning till bestämmelser i nationell rätt.

EG-rättens företräde framför nationell rätt framgår av domstolens avgörande i målet Costa mot

ENEL.23 Den direkta effekten av artikel 12 innebär för etableringsfrihetens del, att en enskild

medborgare, som vill etablera sig i en annan medlemsstat kan hänvisa till artikeln för det fall

medlemsstatens bolags- eller etableringsregler särbehandlar henne p.g.a. nationalitet.

4.2.3 Vertikal och horisontell direkt effekt

Fördraget ålägger medlemsstaterna en skyldighet att iaktta och genomdriva dess regler.24 Den

direkta effekten av artikel 12 sägs ha en vertikal verkan då den rör förhållandet mellan individ och

stat.25 Horisontell direkt effekt har en fördragsregel, om den även kan åberopas i förhållandet

mellan andra enskilda rättssubjekt än offentliga myndigheter. EG-domstolen har tagit ställning till

                                                          
18 Se t.ex. Mål 2/74 Reyners (1974) ECR 631 och mål  33/74 van Binsbergen (1974) ECR 1299.
19 Mål 152/53 Sotgiu (1974) ECR 153.
20 Jfr artikel 13 som rör diskriminering p.g.a. kön, religion etc.
21 Fallet, se not 17, rörde fri rörlighet för tjänster enl. art. 49-50.
22 Mål 26/62 Van Gend en Loos (1963) ECR 1.
23 Mål 6/64 Costa mot ENEL (1964) ECR 585.
24 Artikel 10.
25 European Union Law vol. 1 s. 373 f.
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frågan om horisontell effekt av fördragsregler, bl.a. i fallen Defrenne och Walrave.26 Av

domstolens praxis i nämnda fall framgår att icke-diskrimineringsprincipen kan tillämpas i de fall

där det är fråga om verksamhet av ekonomisk natur. Vidare skall det enligt domstolen vara fråga

om bestämmelser som reglerar ett kollektivt ekonomiskt förhållande. Ett exempel på ett sådant

kollektivt ekonomiskt förhållande är en branschsammanslutning som inbördes tillämpar regler

som hindrar etableringsfriheten för den enskilde, t.ex. i form av krav på medlemskap för att få

bedriva ekonomisk verksamhet. En sådan sammanslutnings verksamhet kan sägas inneha en

myndighetsliknande funktion vilket kan medföra ekonomiska konsekvenser för den enskilde.27

Således skall icke-diskrimineringsprincipen iakttas i verksamheten. Dock bör en viss försiktighet

iakttas då det gäller att formulera allmänna principer utifrån ovan nämnda fall. Domstolen har

bedömt frågorna i ljuset av det enskilda fallet och detta måste beaktas främst när det gäller den

horisontella effekten.28 En alltför extensiv tolkning av den horisontella effekten av fördragets

artiklar skulle allvarligt kunna inskränka den grundläggande rättsprincipen om avtalsfrihet för

enskilda individer.

4.3 Etableringsfriheten

4.3.1 Inledning

Rätten till fri etablering för fysiska och juridiska personer inom gemenskapen regleras i fördragets

artiklar 43-48. Etableringsfriheten omfattar, enligt artikel 43 (f.d. 52), en rätt för medborgare i

medlemsstaterna att fritt etablera sig på annans medlemsstats territorium. Etableringsfriheten

omfattar vidare rätten att; "upprätta kontor, filialer eller dotterbolag", samt en rätt för medborgaren att;

"bilda och driva företag… på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare".

Inskränkningar i denna rätt skall förbjudas enligt artikel 43. Artikel 43 skall också läsas parallellt

med artikel 48 (f.d. 58) där det stadgas att; "Bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats

lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen skall…

likställas med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna". Regeln syftar till att kvalificera den

rättsliga anknytning till gemenskapen som ett rättssubjekt måste ha för att kunna komma i

åtnjutande av reglerna om fri etablering. Fysiska och juridiska personer jämställs när det gäller

tillämpningen av fördragets regler om etableringsfrihet och att avgöra en fysisk persons

nationalitet, vilket avgör dennes anknytning till gemenskapen, vållar normalt inga problem.

                                                          
26 Mål 80/70 Defrenne(I) (1971) ECR 445 samt mål 36/74 Walrave (1974) ECR 1405.
27 Etableringsfriheten inom EG s. 12.
28 EU och EG-rätten s. 122.
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Dock uppstår problem när det gäller att avgöra bolags nationalitet. Som tidigare nämnts i avsnitt

3.2, tillämpar medlemsstaterna olika principer i sin internationella privaträtt när det gäller att

avgöra huruvida ett bolag har bildats och under vilken lagstiftning det skall anses lyda. Artikel 48

tar dock inte ställning för eller emot den ena eller andra principen,29 utan anger endast vilka

anknytningsfakta som skall gälla för att ett bolag skall kunna åtnjuta etableringsfrihet enligt

fördraget. Dessa anknytningsfakta kan vara antingen sätet, huvudkontoret eller den huvudsakliga

verksamheten. Svårigheter med att fastställa om dessa anknytningsfakta föreligger kan givetvis

uppkomma. Det torde dock i de flesta fall vara möjligt att med ledning av bolagets

registreringshandlingar avgöra dess stadgeenliga säte. Frågan är dock huruvida sätet, eller för den

delen huvudkontoret, alltid är relevanta anknytningsfakta. Den formella anknytningen i form av

ett registrerat säte eller huvudkontor kan ju i högsta grad vara skild från den faktiska

verksamheten och den fysiska plats där bolaget verkar, vilket också förklarar varför två skilda

principer har utvecklats på detta område. För att bolaget skall kunna åtnjuta rätten till fri

etablering inom gemenskapen är det dock tillräckligt att konstatera att något av ovan nämnda

anknytningsfakta grundar en samhörighet med någon medlemsstat.

4.3.2 Direkt effekt

Även artikel 43 anses ha den klara och ovillkorliga karaktär som krävs för att den direkt skall

kunna åberopas inför nationell domstol. Den direkta effekten av artikel 43 konstaterades av

domstolen i Reyners-fallet.30 Fallet rörde en holländsk jurist, verksam i Belgien. Trots att han

innehade belgisk juridisk examen, fick han ej verka som avocat, då detta yrke enligt belgisk

lagstiftning var förbehållet belgiska medborgare. Detta var uppenbart ett fall av diskriminering

p.g.a. nationalitet och domstolen konstaterade att principen i artikel 43 var en grundläggande

princip som, efter övergångsperiodens slut 1969, kunde tillämpas direkt av nationella domstolar.

Vidare konstaterade domstolen att undantag från denna artikel enligt artikel 45 (f.d. 55) inte fick

ges en vidsträckt tolkning.31 Domen är en milstolpe i etableringsrätten. Det har hävdats att EG-

domstolen genom sin dom tog ett avgörande rättspolitiskt beslut och förde etableringsrätten och

integrationen framåt på ett område där kommissionen ej lyckats lösa problematiken.32 Den

direkta effekt av artikel 43 som konstaterades i Reyners-fallet, har medfört att behovet av att

utfärda direktiv på området etableringsfrihet för individer enligt artikel 44, vilket först var avsett

som medel för att realisera etableringsfriheten, är obsolet. Domstolen gav genom sin dom den

enskilda individen rätten att med sin yrkeskunskap som grund verka fritt inom gemenskapen.

                                                          
29 Sätes- eller inkorporationsprincipen.
30 Mål 2/74 Reyners (1974) ECR 631.
31 När det gäller vad som skall anses som myndighetsutövning.
32 Europarättens grunder s. 80.
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4.3.3 Definition av begreppet etablering

Vad som skall förstås med begreppet etablering definieras inte närmare i fördraget. Ett antal

rättsfall från EG-domstolen ger dock en uppfattning om vilka aktiviteter som träffas av

begreppet. Ett grundläggande rekvisit för fördragets allmänna tillämplighet är att det skall vara

fråga om ekonomisk aktivitet av det slag som avses i fördragets artikel 2.33 Denna ekonomiska

aktivitet kan bedrivas av såväl fysisk som juridisk person.34 Vidare kan det konstateras att det i

etableringsfallet skall handla om aktiviteter av gränsöverskridande karaktär.35 Individen eller

bolaget skall i denna betydelse syfta till att påbörja verksamhet i annan medlemsstat än den som

normalt räknas som dennes hemvist. Av artikel 43 kan vidare utläsas att etableringsfriheten

omfattar en rätt att "starta och utöva verksamhet" samt rätten att "bilda och driva företag". Av detta

anses följa att den typ av etablering som avses i artikel 43 skall ha en viss varaktighet.36 Således

karaktäriseras en etablering i fördragets betydelse av att det är fråga om ekonomisk aktivitet av

fysisk eller juridisk person med viss varaktighet i en annan medlemsstat än hemlandet. Ytterligare

en distinktion skall göras när det gäller etablering. Med utgångspunkt i artikel 43 har två typer av

etablering definierats i domstolens praxis.37  Den första typen är primär etablering som i

bolagsrättsligt perspektiv innebär överflyttande av ett bolag till annan medlemsstat alternativt

upprättande av nytt bolag i medlemsstat.38 Med sekundär etablering förstås upprättande av

kontor, filial eller dotterbolag i annan medlemsstat än den där bolaget har sin hemvist.39

Tidpunkten för när en etablering skall anses föreligga har bedömts av domstolen, som därvidlag

uttalade att ett bolag är etablerat i en medlemsstat då det uppvisar en permanent närvaro i den

staten. Det ansågs tillräckligt om denna närvaro bestod av endast ett kontor.40

4.3.4 Definitionen av filial och kontor

Fördraget ger ingen ledning när det gäller definitionen av formerna för sekundär etablering som

nämns i artikel 43. Dock kan en viss ledning, vad gäller begreppen filial och kontor, hämtas från

EG-domstolens avgörande i fallet Somafer mot Saar Fengas.41 I fallet uttalade domstolen att

begreppet filial eller kontor innefattar ett affärsställe med permanent status som har rättslig

handlingsförmåga i förhållande till tredje man.

                                                          
33 Se t.ex. Walrave, målnummer enl. not 25. Ekonomisk aktivitet är en förutsättning för fördragets tillämplighet.
34 55/94 Gebhard (1995) ECR 4165.
35 Mål 54/88 Eleonora (1990) ECR 3537.
36 Mål 221/89 Factortame (1991) ECR 2357 samt 55/94 Gebhard (1995) ECR 4165.
37 Mål 270/83 Kommissionen mot Frankrike (1986) ECR 273.
38 Mål 81/87 Daily Mail (1988) ECR 5483.
39 Mål 81/87 Daily Mail (1988) ECR 5483.
40 Mål 205/84 Kommissionen mot Tyskland (1986) ECR 3793.
41 Mål 33/78 Somafer mot Saar Fengas (1978) ECR 2183.
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Vad gäller dotterbolag så existerar ingen EG-rättslig definition. Kriteriet som innebär att ett

bolag, moderbolaget, skall anses utöva "effektiv kontroll" över ett annat bolag, dotterbolaget,

torde dock kunna tjäna som en indikation på huruvida ett bolag är att anse som ett dotterbolag. 42

4.3.5 Definitionen av bolag i artikel 48

Etableringsfriheten omfattar bolag som bildats enligt civil- eller handelslagstiftning. Den vida

definitionen av bolag avser omfatta en så vid krets av förmånsberättigade som möjligt då

beteckningen bolag inte har en enhetlig betydelse i alla medlemsstater. Distinktionen mellan civil-

och handelslagstiftning har sin grund i den uppdelning mellan dessa rättsområden som görs i

vissa medlemsstater.43 Vidare omfattas också kooperativa sammanslutningar samt andra

offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer. Således kan även statliga bolag hävda sin

rätt till fri etablering inom gemenskapen. En grundläggande förutsättning, för alla dessa typer av

bolag, är att de måste drivas i vinstsyfte för att omfattas av reglerna om etableringsfrihet. Kravet

på att ett bolag i fördragets mening skall vara en juridisk person torde kunna utläsas av artikel 48

st. 2 där det talas om "bolag… samt andra privaträttsliga juridiska personer".

4.3.6 Undantag från etableringsfriheten

I fördragets artiklar 45 och 46 ges medlemsstaterna en möjlighet att göra undantag från reglerna

om etableringsfrihet i artiklarna 43 och 48. Artikel 45 rör utövandet av offentlig makt.44 Artikel

46 talar om undantag som grundas på hänsyn till "allmän ordning, säkerhet eller hälsa". För att denna

möjlighet till undantag ej skall göra det möjligt för en medlemsstat att tolka bort väsentliga delar

av etableringsfriheten och likabehandlingen av medborgare inom gemenskapen, är det viktigt

med en enhetlig definition av begreppen allmän ordning, säkerhet och hälsa. En sådan

samordning av dessa begrepp har inte skett för bolagsrättens del. För tillämpning på fysiska

personer har det dock skett i form av ett direktiv.45 En analog tolkning av direktivet på juridiska

personer skulle ge för handen att det endast är orsaker direkt hänförliga till den aktuella

(juridiska) personen som kan tillåta undantag. Det får således inte vara fråga om allmänna

ekonomiska hänsyn. Av domstolens praxis i Segers-fallet framgår att undantagsmöjligheterna

skall tolkas restriktivt. Dessutom skall fyra kriterier vara uppfyllda för att ett undantag från

etableringsfriheten enligt artikel 46 skall tillåtas.46

                                                          
42 EC Company Law (1) s. 343.
43 Etableringsfriheten inom EG s. 30.
44 I Segers uttalade domstolen att advokatyrket inte var att jämställa med utövandet av offentlig makt.
45 Direktiv EEG/64/221.
46 Mål 55/94 Gebhard (1995) ECR I-4165.
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Nationella åtgärder som vill göra anspråk på att undantas från huvudregeln om fri etablering

måste därvidlag; "tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, motiveras av tvingande hänsyn till

allmänintresset, vara ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas samt inte gå

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning". Vilka åtgärder från en medlemsstats sida

som av domstolen ansetts vara tillåtna, när det gäller undantag från etableringsfriheten för bolag,

framgår tydligare av de rättsfall där frågan varit uppe till prövning. Dessa fall behandlas i kapitel

6.

4.4 Analys av fördragsreglerna om etableringsfriheten

Som framgått ovan är det en grundläggande princip i gemenskapsrätten att varken personer eller

bolag skall diskrimineras p.g.a. nationalitet. Ur denna icke-diskrimineringsprincip härleds

etableringsfriheten, som innebär att såväl personer som bolag med hemvist i en medlemsstat fritt

skall kunna etablera sig i en annan medlemsstat. Reglerna i fördraget som syftar till att förverkliga

denna etableringsfrihet för bolag återfinns i artiklarna 43-48. Frågan är dock vilka faktiska

handlingsmöjligheter dessa regler ger en juridisk person när det gäller rätten till fri etablering

inom gemenskapen? Enbart en lexikalisk tolkning av de aktuella artiklarna ger givetvis inte ett

uttömmande svar på denna fråga, men fördragets grundläggande syften torde vara allmänt

accepterade och kan således utgöra kompletterande tolkningsfakta. Det är intressant att se vilka

handlingar från ett bolags sida som kan underbyggas med legalt grundade argument med direkt

stöd i fördragstexten. För att besvara denna fråga är det främst av intresse av studera artiklarna 43

och 48.47

Av artikel 43 framgår att de hinder för etableringsfriheten som förekommer i medlemsstaterna

skall förbjudas. Detta stadgas i artikelns inledande mening. Efter denna inledande formulering

stadgas att detta förbud mot inskränkningar även gäller inskränkningar när det gäller rätten att

"upprätta kontor, filialer eller dotterbolag" En rimlig tolkning skulle således vara att rätten till primär

etablering48 är huvudregeln medan den sekundära etableringen, som idag är den vanligaste

formen av etablering, vid fördragets författande endast avsågs vara ett alternativ till den primära

etableringen. Stöd för denna tolkning går att finna vid en samläsning av artiklarna 43 och 48. I

artikel 48 stadgas ju som bekant att ett bolag, bildat i enlighet med en medlemsstats lagstiftning

och med verksamhet i gemenskapen, skall jämställas med fysiska personer. Den fysiska personen,

medborgaren i en medlemsstat, är inte begränsad till att verka genom filialer etc., utan kan fritt

                                                          
47 Vad gäller undantagen i artikel 46 från den generella etableringsfriheten, se avsnitt 4.3.5.
48 Se avsnitt 4.3.3.



22

etablera sig i annan medlemsstat utan att behöva riskera att bli av med sin rättskapacitet eller sitt

ursprungliga medborgarskap.49 Av detta torde följa att samma princip skall gälla för bolag.

Oavsett stöd i fördragstexten för en dylik tolkning torde dock den avgörande skillnaden ligga i att

en juridisk person existerar som rättssubjekt tack vare, och inom, en enskild medlemsstats

lagstiftning till skillnad från en fysisk person där den grundläggande principen idag är att denne

erkänns som rättssubjekt oavsett nationalitet.50 Denna skillnad är måhända inte relevant när det

gäller tillämpningen av reglerna om etableringsfrihet men är förmodligen en av orsakerna till att

medlemsstaterna, genom sina divergerande nationella regler har kunnat hindra förverkligandet av

etableringsfriheten för bolag såsom den måste ha avsetts bli införd enligt artiklarna 43 och 48.

Således kan fördragets artiklar 43 samt 48, med en lexikalisk tolkning, anses ge stöd för en rätt till

primär etablering. Detta gäller under förutsättningen att bolaget ifråga uppfyller de rekvisit som

uppställs i artikel 48, nämligen att det drivs i vinstsyfte samt är bildat under en medlemsstats

lagstiftning och har en relevant anknytning till gemenskapen.51 En ändamålstolkning av

fördragsreglerna om etablering torde ge samma resultat då den fria rörligheten för kapital, i

kombination med regeln om icke-diskriminering, är två grundläggande principer i EG-rätten. Att

bolag skulle undantas från den rätt till fri rörlighet och etablering som anses självklar för fysiska

personer synes orimligt. Slutsatsen måste således bli att fördraget, tillsammans med rättsprinciper

som anses allmänt vedertagna inom gemenskapen, tillhandahåller den legala grunden för ett

bolags rätt till primär etablering och fri rörlighet. Huruvida även den praktiska tillämpningen av

artiklarna 43 och 48 ger stöd för en sådan tolkning kommer den följande framställningen att

behandla.

                                                          
49 EC Company Law (1) s. 333 f.
50 Civilrätt s. 38. Lagstiftningen kan dock innehålla bestämmelser som rubbar denna princip. T.ex. om slaveri eller om
fosters rättssubjektivitet.
51 Enligt artikel 48 förutsätter denna anknytning att bolaget har sitt säte, huvudkontor eller sin huvudsakliga
verksamhet inom gemenskapen.
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5. EG:s bolagsrätt

5.1 Inledning

Trots uppenbara skillnader i nationell lagstiftning när det gäller bildande och erkännande av

bolag, har ändå en hel del åstadkommits på bolagsrättens område. Företagens roll i den

europeiska integrationen har redan från gemenskapens bildande ansetts vara viktig. Således har

det även på bolagsrättens område ansetts föreligga ett behov av ett gemensamt regelverk, ett "level

playing field", för att främja den ekonomiska utvecklingen inom gemenskapen. Därför har ett

flertal initiativ tagits när det gäller att främja möjligheterna för bolagen som aktörer på den

gemensamma marknaden. Fördraget ger möjligheter till initiativ inom olika områden; dels på det

nationella planet i form av harmonisering av de nationella bolagsrätterna, dels på det

gemenskapsrättsliga planet i form av skapandet av europeiska bolagsformer såsom Europabolaget

och EEIG. Det är således fråga om flera parallella processer med till synes samma syfte, att skapa

ett gemensamt regelverk för verksamhet i bolagsform inom gemenskapen. Strategin som består i

att reglera ett område i taget har dock ofta fått kritik för att sakna en övergripande syn på hur den

gemensamma europeiska bolagsrätten skall se ut.52 Klart är att arbetet med bolagsrättsliga frågor

på gemenskapsnivå fortsätter med oförminskad styrka. Det första bolagsdirektivet antogs 1968

och arbetet med Europabolagsstadgan, som först lades fram 1970, har nu på nytt tagits upp av

Sverige, i och med ordförandeskapet i EU. Nedan skall framställningen behandla de initiativ som

hittills tagits i dessa frågor samt de rättsliga grunderna för dessa initiativ.

5.2 Harmoniseringen av bolagsrätten

5.2.1 Inledning

Harmonisering av de olika medlemsstaternas lagstiftning på det bolagsrättsliga området, har av

kommissionen ansetts vara ett av de främsta verktygen, när det gäller att skapa en likformig grund

för verksamhet i bolagsform inom gemenskapen. Den teoretiska grunden bakom dessa

harmoniseringssträvanden är dock inte lika klar. Det finns flera konkurrerande rättsekonomiska

teorier kring vad som bäst främjar integrationen av en marknad. Då denna framställning inte har

som syfte att diskutera dessa teorier, kan det mycket förenklat sägas att det handlar om graden av

statens ingripande i och reglering av marknaden.53

                                                          
52 Company law as a tool for companies in the 20th Century…  s.1.
53 European Business Law s. 11 f.
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Olika lagstiftningsinstrument kan vara mer eller mindre ingripande i fråga om den frihet som de

ger den enskilde aktören att själv avgöra formerna för sin verksamhet på marknaden. I detta fall

rör åtgärderna i första hand medlemsstaten som skall anpassa nationell lagstiftning, och i andra

hand marknadsaktören, i detta fall bolaget, som måste rätta sig efter reglerna. Graden av

bundenhet för medlemsstaten varierar också med typen av de olika rättsakterna som utfärdas av

gemenskapen.

Direktivformen medger att medlemsstaterna själva bestämmer form och tillvägagångssätt för att

beakta direktivets påbud.54 Detta kan ske antingen genom direkt inkorporering av direktivtexten i

medlemsstatens lagstiftning, för det fall direktivet är tillräcklig precist formulerat, eller genom

transformering då direktivets syfte tillvaratas genom tillägg i nationell lagstiftning. Ett problem är

därvidlag att tillse att de olika medlemsstaterna verkligen införlivar och beaktar direktivets syften.

Ofta under gemenskapens historia har förseningar och ovilja att följa direktiv hindrat

integrationsprocessen.55 Främst ställs dock frågan om direktiven är tillräckligt effektiva när det

gäller att skapa harmonisering. Tillämpningen av direktiven i medlemsstaterna kan variera

avsevärt. Detta följer naturligtvis av ett flertal olika faktorer, såsom nationell rättstradition, olika

tolkningsmetoder etc. Tillämpningsproblematiken är direktivens största problem och

diskussioner har förts kring sanktionsbestämmelser i direktiven. Några formella förslag föreligger

dock ej ännu.56 I sammanhanget skall dock Marleasing-målet57 från 1990 uppmärksammas, där

EG-domstolen konstaterade, att nationella domstolar vid tillämpning av nationell rätt är skyldiga

att beakta lydelsen av och motiven för de underliggande direktiven. Att direktiven således skall

spela rollen som förarbeten betyder att nationella tolkningsmetoder måste omprövas. Givetvis

ger detta rättfall ej med automatik en enhetlig tillämpning av direktivens bakomliggande syften.

Även andra rättsakter kan användas för att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Direkt

tillämplig och till alla delar bindande är förordningen.58 Denna typ av lagstiftning har för

bolagsrättens del använts bl.a. till förordningen om EEIG.59 Längre ner på bundenhetsskalan

ligger beslut eller rekommendationer.

                                                          
54 Artikel 249 st. 3.
55 EU och EG-rätten s. 230.
56 a.a. s. 230.
57 Mål 106/89 Marleasing (1990) ECR I-4156.
58 Artikel 249 st. 2.
59 Rådets förordning EEG/2137/85.
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Denna typ av rättsakter har dock inte spelat någon avgörande roll på bolagsrättens område.60

Ytterligare initiativ har tagits i form av konventioner. Fördraget ålägger i artikel 293

medlemsstaterna att inleda förhandlingar i syfte att; "säkerställa ömsesidigt erkännande av bolag som

avses i artikel 48 andra stycket, bibehållande av ställningen som juridisk person för det fall ett bolags säte flyttas

från ett land till ett annat…". I detta sammanhang kan konventionen om ömsesidigt erkännande av

bolag nämnas. Denna konvention tillkom redan 1968 som ett svar på de problem som behandlas

i avsnitt 3.2. ovan. Dock har konventionen inte ratificerats av alla medlemsstater just p.g.a. de

divergerande doktrinerna när det gäller bestämmande av bolags nationalitet.61 Nedan skall dock

kommissionens initiativ till ett 14: e bolagsdirektiv som rör just dessa frågor behandlas.

5.2.2 Rättsliga grunder för bolagsdirektiven

Den rättsliga grund som åberopas av kommissionen i samband med utfärdande av bolagsdirektiv

är fördragets artikel 44 p. 2 (g). I artikeln åläggs rådet och kommissionen att utfärda direktiv för

att förverkliga etableringsfriheten på ett visst område. Under bokstaven g i artikeln ges

befogenhet till samordning av skyddsåtgärder i förhållande till bolagsmän och tredje man rörande

bolag som avses i artikel 48. Syftet skall vara att göra dessa skyddsregler likvärdiga inom

gemenskapen. Samtliga bolagsdirektiv har utfärdats med stöd av denna artikel och kommissionen

har i sin användning av artikel 44 visat på en vilja att ge artikeln ett brett tillämpningsområde.62

Artikel 44 hänvisar till artikel 251 när de gäller procedurregler. Rådet får enligt denna artikel anta

direktiv med kvalificerad majoritet.

Även artikel 94 öppnar en möjlighet att anta direktiv för lagharmonisering. Denna artikel kräver

enhällighet i rådet och har därför inte kommit till praktisk användning på bolagsrättens område.

Dock finns även artikel 95, som upphäver kravet på enhällighet, när det gäller åtgärder som syftar

till att upprätta den inre marknaden. Harmoniseringen av bolagsrätten faller under detta område

och artikel 95 skulle således kunna användas som rättslig grund för antagandet av nya rättsakter.

Detta har dock ännu inte skett. En anledning till detta kan vara att det i artikel 95 p. 2 finns ett

undantag från regeln om kvalificerad majoritet. När det gäller frågor som rör anställdas rättigheter

och intressen måste besluten vara enhälliga. Detta undantag måste ses som en återspegling av den

låsning, när det gäller arbetstagarinflytande, som i trettio år har hindrat antagandet av

Europabolagsstadgan.

                                                          
60 En uppförandekod rörande värdepappersmarknaden, OJ. L 212/37 (1977) anses vara ett exempel på
rekommendationernas ineffektivitet. Se vidare European Business Law s. 14.
61 European Corporate Law s. 35.
62 European Corporate Law s. 32.
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5.2.3 Bolagsdirektiven

Till dags dato har fjorton bolagsdirektiv författats av kommissionen varav nio har antagits. Av

dessa direktiv är det endast det senaste, kommissionens förslag till ett 14:e bolagsdirektiv, som

direkt berör de problemen med de olika anknytningsprinciperna. Dock innehåller även vissa av

de övriga direktiven regleringar som är intressanta inom ramen för denna framställning. Dessa

aspekter skall nedan lyftas fram ur de aktuella bolagsdirektiven.

Det första bolagsdirektivet63 behandlar huvudsakligen frågor om offentliggörande av olika

bolagshandlingar och är således av liten eller ingen betydelse för de frågor som denna

framställning behandlar. Vad som eventuellt kan uppmärksammas är artikel 11 i direktivet som

stadgar att ett bolag kan ogiltigförklaras endast av domstol. Detta har sin grund i att vissa

medlemsstater ej företar någon prövning av bolaget vid registreringen.64 I Sverige görs ju detta

som bekant av PRV, vilket från svensk sida har ansetts motsvara de krav på legalitetsprövning

som ställs  i direktivet.65 Frågan är dock om PRV: s prövning, i egenskap av myndighet, av EG-

domstolen skulle anses motsvara kraven på en rättslig prövning i domstol, för det fall ett

utländskt bolag skulle begära registrering i Sverige i enlighet med något av de exempel som

förekommer i avsnitt 3.3 men nekas detta, oavsett skälen till nekandet? Svaret kan endast ges vid

en faktisk prövning av denna situation.

Det andra bolagsdirektivet66, kapitaldirektivet, är av desto större intresse. Direktivet syftar till att

harmonisera reglerna kring kapitalstrukturen i bolag utan personligt ansvar. Bakgrunden till

direktivet var att kommissionen ville komma till rätta med de mellan medlemsstaterna högst

divergerande reglerna i dessa frågor.67 Till exempel hade Belgien och Nederländerna ett krav på

minimikapital som dock endast gällde vid tidpunkten för bolagets bildande. Den praktiska

konsekvensen av detta kunde bli att kapitalet var skingrat dagen efter. Storbritannien å sin sida

krävde inget minimikapital, utan istället erbjöd reglerna om information till aktieägare skydd vad

avsåg bolagets kapitalstruktur. Skyddet för aktieägare och tredje man skilde sig således åt i

betydande omfattning i de olika medlemsstaterna. Detta gällde inte bara minimikapitalets storlek,

utan också i fråga om kapitalets bibehållande, nedsättning etc.68

                                                          
63 EEG/68/151.
64 Ny juridik 2:97 s. 25.
65 a.a. s. 26.
66 EEG/77/91.
67 European Corporate Law s. 40.
68 a.a. s. 41 f.
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Vad det andra bolagsdirektivet lyckats åstadkomma, är således en minimistandard inom

gemenskapen för regler rörande bolags kapitalstruktur. Direktivet har dock en allvarlig brist i

förhållande till syftet att komma till rätta med de olikartade kapitalreglerna i medlemsstaterna.

Direktivet är nämligen tillämpligt endast på publika aktiebolag.69 Konsekvensen av detta är att det

inom gemenskapen existerar nationella bolagsformer med sinsemellan högst varierande regler.

För att exemplifiera de avsevärda skillnaderna när det gäller t.ex. kravet på minimikapital kan det

engelska "Private Company Limited by Shares" nämnas. Companies Act från 1989 föreskriver inte

något minimikapital överhuvudtaget för denna typ av bolag.70

Direktiven 3-4 och 6-8 rör antingen redovisningsfrågor eller rent nationella förhållanden vilket är

av mindre intresse inom ramen för denna framställning. Förslaget till ett femte bolagsdirektiv

angående bolagets interna struktur och organisation har ännu ej antagits. p.g.a. att vissa

medlemsstater inte kunnat acceptera att direktivet bygger på tyska principer.71 Förslaget till ett

nionde bolagsdirektiv, det s.k. koncerndirektivet, innehåller inte heller det några aspekter som

tangerar etableringsfriheten för bolag. Förslaget till ett tionde bolagsdirektiv72 behandlar

gränsöverskridande fusioner för publika aktiebolag och syftar till att upprätta enhetliga regler för

fusioner till skydd för bl.a. tredje man och anställda. Förslagets antagande har fallit på frågan om

arbetstagarinflytande och har således inte kunnat spela någon roll för bolagen på den

gemensamma marknaden. Ur etableringssynpunkt spelar det elfte bolagsdirektivet73 en viktig roll

när det gäller att minska skillnaderna mellan filialer och dotterbolag angående kravet på publicitet.

Eftersom dessa två alternativa sekundära etableringsformer enligt fördraget är de enda till buds

stående medlen för den som vill etablera sig i annan medlemsstat, frånsett upprättandet av ett

kontor, är det viktigt att nationella regler inte diskriminerar endera formen. Direktivet föreskriver

vissa krav som skall ställas vid inregistreringen av en filial, t.ex. ingivande av bolagets namn och

registreringsort, behöriga företrädares adress samt information om bolagets verksamhet.74

Direktivet är tillämpligt på filialer till både publika och privata aktiebolag.

Det tolfte bolagsdirektivet75 ålägger medlemsstaterna att tillåta enmansföretag. Enligt artikel 2

skall ett bolag kunna ha en enda bolagsman. Detta har ju som bekant varit möjligt i Sverige sedan

1975-års aktiebolagslag, men alltså ej i alla andra medlemsstater. Direktivet syftar till att främja

                                                          
69 Direktivets artikel 1.
70 Guide to European Company Laws s.453.
71 Ny juridik 2:97 s. 38 f.
72 (COM 84 727 final) OJ 1985 C 23.
73 EEG/89/666.
74 Direktivets artiklar 2-3.
75 EEG/89/667.
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tillkomsten och utvecklingen av småföretag, genom att möjliggöra för enskilda att bedriva sin

verksamhet i former som begränsar det personliga ansvaret.76 För etableringsfrihetens del torde

detta innebära att också enmansbolagen kommer i åtnjutande av fördragets regler om etablering i

annan medlemsstat.

Förslaget till ett trettonde bolagsdirektiv77 har även det aspekter som berör etableringsfriheten.

Direktivet avser att reglera formerna för offentliga uppköp av aktier, s.k. ”takeover bids”.

Kommissionens utgångspunkt för direktivförslaget i enlighet med tanken om ett "level playing

field", har varit att en väl fungerande marknad kräver att alla aktörer ges någorlunda lika

förutsättningar. Uppköp är ett sätt för marknadskrafterna att välja det mest konkurrenskraftiga

företaget och skall således uppmuntras i enlighet med fördragets grundläggande principer om

marknadsekonomi och konkurrens. En aktör, som har för avsikt att etablera sig i annan

medlemsstat genom budgivning på ett annat företag, skall därvidlag inte diskrimineras i

förhållande till medborgare i målbolagets hemstat.78 Vilken praktisk betydelse direktivets

antagande kan komma att spela på den gemensamma marknaden återstår att se. Klart är att denna

typ av marknadsaktivitet har ökat sedan början på 80-talet.79 En annan aspekt av direktivets icke-

antagande är att det är oklart vilka åtgärder för att förhindra uppköp, från målbolagets eller

medlemsstatens sida, som är att anse som ett hinder för den fria rörligheten för kapital.

Slutligen har kommissionen adresserat de problem som denna framställning behandlar genom sitt

förslag till ett fjortonde bolagsdirektiv.80 Bakgrunden till förslaget var att ett behov av kunna

flytta ett bolags ledning och huvudkontor bedömdes existera inom gemenskapen.81 En

förutsättning var därvidlag att krav på likvidation eller motsvarande åtgärder ej fick åstadkomma

bolagets upplösning. Direktivförslaget har sin rättsliga grund i fördragets artikel 44 p. 2 (g). I den

utredning som föregår direktivförslaget anses en fri rörlighet för bolag av den typ som direktivet

tar sikte på vara av största vikt för förverkligandet av den inre marknaden.82 Problematiken med

den icke-harmoniserade nationella bolagsrätten, som direktivet har till syfte att reglera, har

beskrivits i avsnitt 3.3.

                                                          
76 Ny juridik 2:97 s. 57.
77 COM 95 655.
78 Direktivets artikel 5.
79 Does Sweden need a mandatory bid rule? s. 17.
80 Kommissionen lät KPMG utföra studien "Transfer of the Head Office of a Company from one Member State to another".
81 Fr. "siège réel", Eng. "central management and control".
82 Transfer of the Head Office of a Company from one Member State to another s. 14 f.
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Utredningen redogör för denna problematik och tar även upp de skyddsintressen som föreligger

inom detta område, bl.a. angående bolagets kapital, dess aktieägare och kreditgivare samt

skattefrågor.83 Aktieägare och borgenärer skall enligt direktivförslaget vid en flyttning av bolaget

skyddas genom att de i god tid informeras om överföringen av bolaget till en annan medlemsstat,

för att på så sätt kunna säkerställa sina eventuella fordringar gentemot bolaget.84 Fordringsägare

anses i utredningen skyddas av det faktum att bolaget bibehåller sin juridiska person vid en

flyttning. Ingen likvidation sker och alla fordringar gentemot bolaget kvarstår således. Dock avser

direktivet att låta nationella bolagsregler spela en subsidiär roll. Detta torde innebära att avsevärda

skillnader fortfarande kan förekomma när det gäller skyddet av aktieägare och borgenärer, i den

mån de övriga bolagsdirektiven ej har harmoniserat dessa regler.

Huvudpunkten i direktivförslaget är som tidigare nämnts att bolagets ställning som juridisk

person vid en flyttning av huvudkontoret skall bibehållas,85 detta för att undvika ekonomiska

förluster som uppkommer i form av beskattning vid en likvidation. Dessa skatteeffekter anses

vara hindrande för den fria rörligheten på den inre marknaden. Syftet att undvika likvidation

anses dock i utredningen kunna uppnås oavsett om sätes- eller inkorporationsprincipen tillämpas

Såväl sätesprincipen som inkorporationsprincipen används som utgångspunkter i de två förslag

till direktiv som utredningen lägger fram. Enligt förslaget med sätesprincipen som grund skall ett

bolag tillåtas flytta sitt huvudkontor och sin ledning inom gemenskapen utan att det upplöses.

Enligt förslaget skall detta ske genom att bolaget först avregistreras i frånflyttningslandets

bolagsregister för att sedan påregistreras i tillflyttningslandet. Bolaget skall därefter anses lyda

under tillflyttningslandet bolagsrätt.

Det andra alternativet, med inkorporationsprincipen som grund, låter bolaget flytta ledning och

huvudkontor till en annan medlemsstat men med bibehållen registrering i frånflyttningslandets

bolagsregister och således fortsätter bolaget att lyda under frånflyttningslandets bolagsrätt.

Utredningen klargör att den ena principen måste väljas till grund för ett direktiv, men tar inte

närmare ställning för vilken av de två det bör vara.86 Angående inkorporationsprincipen sägs

dock att den kan leda till "forum-shopping" inom gemenskapen. Den medlemsstat som anses ha

förmånligast bolagsrätt får då en stor ökning av inregistrerade bolag vilka sedan kan verka över

hela gemenskapen.

                                                          
83 Transfer of the Head Office of a Company from one Member State to another  s. 18 f.
84 Artiklarna 11-13 i direktivförslaget.
85 Artiklarna 3 och 10 i direktivförslagen.
86 Transfer of the Head Office of a Company… s. 18.



30

Detta sägs kunna leda till ett "race to the bottom" där medlemsstaterna konkurrerar om att ha den

flexiblaste bolagsrätten. Paralleller har därvidlag dragits med utvecklingen i USA där delstaten

Delaware har förmånligast bolagsrätt och således får verka som rättslig bas för bolag verksamma

över hela USA.87 Utredningen framhåller att eventuella direktivförslag måste vara skatteneutrala

för att inte skapa konkurrens på detta område, men hur frågan om beskattningen av bolag

praktiskt skall lösas ger dock direktivförslaget ingen ledning i. Denna frågas politiska känslighet

torde medföra att direktivet ej kommer att antas innan beskattningsfrågorna lösts.

När det gäller sätesprincipen kan svårigheter med att avgöra var bolaget har sitt huvudkontor

skapa rättslig osäkerhet. I brist på fullständig registrering, eller om den nationella bolagsrätten ej

har föreskrifter om bestämmande av huvudkontorets placering, uppkommer svårigheter med att

avgöra sätet och således också bolagets rättsliga status. Huvudkontorets placering kan ju vidare

vara en rent intern organisatorisk fråga, som inte överensstämmer med officiell information om

det registrerade sätet. För sätesprincipens tillämpning är det dock avgörande att den verkliga

orten för bolagets ledning kan bestämmas. Att ledningen enbart skulle kunna utföras från en

bestämd ort kan dock ifrågasättas. Att utgå ifrån den plats där styrelsen sammanträder har tidigare

varit ett sätt att avgöra sätet, men vad gäller för det fall att styrelsemedlemmarna konfererar över

t.ex. Internet? Inkorporationsprincipen ger härvidlag en större exakthet när det gäller den rättsliga

kvalifikationen av ett bolag, då dess utgångspunkt är den aktuella lagstiftning som möjliggjorde

bolagets bildande. Således lämnar även förslaget till ett fjortonde bolagsdirektiv avgörande frågor

obesvarade. Medlemsstaternas nationella regler hindrar uppenbarligen den fria rörligheten för

bolag, men frågan är om detta direktivförslag är tillräckligt exakt för att komma till rätta med

denna problematik. Den ena av antingen sätes- eller inkorporationsprincipen måste väljas som

grund för bolagsrätten i EU och då detta beslut är politiskt laddat har direktivet ännu ej antagits.

Fortfarande är också frågorna kring beskattning och arbetstagarrepresentation olösta och utgör

hinder för en fri rörlighet för bolag inom gemenskapen. Det fjortonde bolagsdirektivet lämnar

tyvärr inga konstruktiva förslag till dessa frågors lösning.

                                                          
87 Se dock avsnitt 7.4.
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5.3 Europeiska bolagsformer

5.3.1 Europabolaget

Den första stadgan till ett Europabolag lanserades av kommissionen 1970 som ett sätt att

tillgodose behovet av en bolagsform för verksamhet över hela den gemensamma marknaden.88

Den rättsliga grunden för Europabolaget var tidigare artikel 308 (f.d. 235), men ändrades i och

med förslaget från 1989 till artikel 95 (f.d. 100 a).89 Den nya rättsliga grunden medförde att

beslutreglerna ändrades. Från att tidigare ha krävt enhällighet i rådet, krävs nu endast kvalificerad

majoritet för ett antagande av Europabolagsstadgan. Dock kan inte artikel 95 användas i frågor

som rör arbetstagares rättigheter och således måste frågan om arbetstagarinflytande istället

regleras i form av ett direktiv. I detta fall anses direktivet kunna antas med artikel 44 (f.d. 54) som

grund. Genom Europabolaget får företag som verkar i flera medlemsstater möjlighet att bilda ett

aktiebolag, benämnt "Societas Europea" (SE), för att utveckla och driva sin verksamhet under en

och samma juridiska person i hela gemenskapen. På så sätt slipper företagen bilda dotterbolag

under den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat där de önskar etablera sig. Europabolaget

ger de företag som verkar på hela den inre marknaden möjlighet att minska sina administrativa

kostnader genom att tillhandahålla en bolagsform som passar marknaden de verkar på. Trots

detta förslags ålder, har det ännu inte antagits och orsaken uppges i vanlig ordning vara oenighet

mellan medlemsstaterna när det gäller frågor om arbetstagarinflytande och beskattning.90

Europabolagsstadgan har genomgått ett antal omarbetningar91 och det senaste initiativet är för

närvarande under förhandling under Sveriges ordförandeskap. Som tidigare nämnts har frågan

om arbetstagarrepresentation nu lyfts ut ur själva bolagsstadgan och avses istället bli reglerad

genom ett direktiv.92 Om denna nya lösning förmår bryta den trettioåriga låsningen kring

Europabolaget återstår dock att se.

Europabolagsstadgan skall antas i formen av en förordning och således blir Europabolaget en

helt egen bolagsform under gemenskapsrätten. Dock kommer nationell lagstiftning att verka

subsidiärt för de fall Europabolagsstadgan lämnar vissa frågor öppna.93 Likvidation, obestånd och

organisation är exempel på frågor där nationell lagstiftning träder in. Bolaget kommer att vara ett

publikt aktiebolag med ett minsta aktiekapital på 100 000 euro. Ett Europabolag kan bildas

genom fusion mellan publika aktiebolag från minst två olika medlemsstater, som gemensamt

                                                          
88 OJ 1970 124/1.
89 Dokument (1989) OJ C 293/41.
90 Ny Juridik 2:97 s. 20.
91 OJ 1989 C 138/8 samt OJ 1991 C 176.
92 EU och EG-rätten s. 332.
93 Artikel 7 (4) i Europabolagsstadgan enligt dess lydelse i OJ 1991 C 176.
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holdingbolag för privata eller publika aktiebolag från minst två medlemsstater, som dotterbolag

till bolag från minst två medlemsstater eller genom omvandling av ett nationellt publikt

aktiebolag som har verksamhet i mer än en medlemsstat.94 Beskattningen av bolaget skall enligt

huvudregeln ske i det land där bolaget har sitt säte, men detta är en av de frågor som återstår att

lösa innan förslaget kan antas.95 Europabolaget skall enligt artikel 5 i stadgan ha sitt registrerade

säte inom gemenskapen. Detta säte skall anges i bolagsordningen och skall vara den faktiska

platsen för bolagets centrala administration och ledning. En fundamental princip för

Europabolaget är att det verkar under en och samma juridiska person inom hela gemenskapen.

Bolaget skall således kunna flytta sitt säte inom gemenskapen utan att detta föranleder likvidation

eller bildande av en ny juridisk person.96 Om bolaget flyttar det registrerade sätet till en annan

medlemsstat än den ursprungliga kan dock detta medföra, med hänsyn till vad som sagts ovan

om nationell lagstiftnings subsidiära funktion, att tillämplig lag ändras avsevärt.

5.3.2 EEIG

Även andra initiativ till att skapa europeiska associationsformer har tagits av kommissionen. Till

dessa hör förordningen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar EEIG.97 EEIG avsågs

främst vara en form för samverkan i bestämda projekt mellan företag från olika medlemsstater.

Antalet registrerade EEIG inom gemenskapen är idag ca. 1000 till antalet.98 Av detta låga antal

registrerade EEIG följer dock inte med automatik att EEIG-förordningen inte kan spela någon

roll för förverkligandet av etableringsfriheten inom gemenskapen. Den juridiska formen för

samverkan i ekonomiska intressegrupperingar är en genomtänkt konstruktion och har sin förebild

i det franska GIE, groupement d´intérêt économique, vilket bl.a. varit den form som Airbus-projektets

medlemmar samverkat under.99 När det gäller registrering och flyttning av sätet gäller i stort sett

samma principer för en EEIG som för Europabolaget. Det tämligen svala intresset för EEIG

som gränsöverskridande samverkansform måste ha andra orsaker. Utan att närmare gå in på

denna fråga torde en del av förklaringen kunna sökas i det faktum att EEIG-förordningen vänder

sig till mindre och medelstora företag bland vilka nationella skillnader i sättet att göra affärer

fortfarande är påtagliga. Att samarbete över gränserna kan hindras av kulturella skillnader, oavsett

förekomsten av adekvata juridiska samverkansformer, är dock ej något nytt.

                                                          
94 Artiklarna 2-3 Europabolagsstadgan.
95 Ny Juridik 2:97 s. 20.
96 Artikel 5A Europabolagsstadgan.
97 EEG/2137/85.
98 EU och EG-rätten s. 332.
99 European Corporate Law s. 137.
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5.4 Analys av lagstiftningsarbetet på bolagsrättens område

5.4.1 Inledning

Som framgått av framställningen ovan, har de europeiska företagen tidigt uppfattats spela en

viktig roll när det gäller den ekonomiska integrationen av den gemensamma marknaden. Således

har gemenskapens institutioner ansett det angeläget att underlätta för verksamhet i bolagsform

inom gemenskapen. Etableringsfrihet och ickediskriminering har härvidlag, i likhet med vad som

gäller för andra områden på den inre marknaden, setts som grundläggande principer, tillämpliga

också på juridiska personer. Den fria rörligheten för bolag har dock ännu inte kunnat förverkligas

i sin helhet. Initiativen som tagits från kommissionens sida är främst av två slag; direktiv och

förordningar.

Dessa initiativ från kommissionens sida, när det gäller att uppnå fördragets mål på bolagsrättens

område, har haft som utgångspunkt att dessa nationella skillnader är av ondo. En öppen

marknadsekonomi med fri rörlighet för kapital förutsätter att medlemsstaterna inte diskriminerar

bolag bildade under en annan medlemsstats lagstiftning. Sådana nationella regler är att anse som

direkta hinder för förvekligandet av den inre marknaden. Omfattande program har genomförts

för att skapa fri rörlighet för varor och personer och betydande resultat har uppnåtts. Nära till

hands vore att tillämpa en Cassis de Dijon-princip även på bolagsrättens område, vilket skulle

betyda att medlemsstaterna visade tilltro till och godkände bolag bildade enligt annan nationell

lagstiftning i en medlemsstat för fri rörlighet inom gemenskapen.100 Så har dock inte skett även

om den legala grunden för en sådan ordning skulle kunna uttolkas ur fördragets artiklar 43 och

48. Orsaken är den politiska känslighet som karaktäriserar frågorna kring bolagsrätten, vilket har

tvingat kommissionen att angripa problemet stegvis främst genom utfärdandet av direktiv på

skilda områden inom bolagsrätten.

5.4.2 Direktiven

Rätten att utfärda direktiv på bolagsrättens område grundar sig på fördragets artikel 44 p. 2 (g), i

vilken kommissionen ges befogenhet till samordning av skyddsåtgärder, i förhållande till

bolagsmän och tredje man, rörande bolag som avses i artikel 48. Syftet skall vara att göra dessa

skyddsregler likvärdiga inom gemenskapen. Samtliga bolagsdirektiv har utfärdats med stöd av

denna artikel, men någon diskussion när det gäller tolkningen av denna artikels

tillämpningsområde verkar inte längre föras.101 Kommissionen har i sin användning av artikel 44

                                                          
100 EC Law s. 592.
101 The common law of Europe and the future of legal education s. 318.
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visat på en vilja att ge artikeln ett mycket brett tillämpningsområde. Även det senaste förslaget till

bolagsdirektiv, som rör ömsesidigt erkännande av bolag bildade enligt en medlemsstats

lagstiftning, har artikel 44 som legal grund.

Om nu den legala grunden för utfärdandet av bolagsdirektiv har varit klar så har den teoretiska

inte varit det. Kommissionen har inte lyckats lägga fram någon teori till stöd för att just

harmonisering av den nationella bolagsrätten skulle främja den ekonomiska effektiviteten på den

inre marknaden.102 Inte heller marknadens aktörer har uttryckligen ställt krav på en

harmonisering. Kommissionen verkar ha sett till vad som varit politiskt möjligt, istället för vad

som varit faktiska behov för den inre marknadens funktion, vilket har lett till ett splittrat angrepp

när det gäller att lösa frågorna på bolagsrättens område. Nu behöver ju inte frånvaron av en

teoretisk grund automatiskt innebära en nackdel för integrationsarbetet. Direktivformen i sig är

en nydanande uppfinning på lagstiftningsområdet, som trots allt måste sägas vara väl anpassad

för den semifederativa statsbildning som den Europeiska unionen är. Balansen mellan

medlemsstaterna och de europeiska institutionerna, när det gäller lagstiftningskompetensen, har

varit, och kommer även i fortsättningen att vara en delikat fråga. Den kompromiss mellan olika

intressen som direktivformen är, har varit framgångsrik inom andra områden på den

gemensamma marknaden, och därför kan den inte avfärdas enbart på den grunden att en teori

bakom tillämpandet saknas. Frågan om direktivformens relevans, när det gäller att effektivisera

den inre marknaden med hjälp av bolagsrätten, kvarstår dock. Diskursen rör sig härvidlag kring

frågor om lagstiftarens ingripande i marknaden etc. och är således mer av rättsekonomisk

karaktär, vilket gör att de faller utanför ramen för denna uppsats.

Sett från ett juridiskt perspektiv är dock ett av problemen med bolagsdirektiven just deras

karaktär av politiska kompromisser där någon genomgående principiell grund inte kan skönjas.

Utan principiella utgångspunkter torde det vara svårt att genomföra direktivens syften på ett

enhetligt sätt. Den enskilda medlemsstaten är därvidlag, i brist på övergripande principer,

hänvisad till sin egen rättstradition när det gäller att inkorporera direktiven. Direktivens

effektivitet som lagstiftningsinstrument kan ifrågasättas på grund av att de tillåter ett stort mått av

nationell diskretion och för att de lämnar tillämpningsfrågorna öppna. Denna bundenhet till mål,

men inte till medel, har dock ofta anförts som någonting bra, och inte minst nödvändigt, för att

få medlemsstaterna att godta direktiven. Subsidiaritetsprincipen må vara en god regel i de flesta

fall, men frågan är om direktivens flexibilitet, vad gäller formen för införlivande av dess syften i

                                                          
102 The common law of Europe and the future of legal education s. 318 f.
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nationell rätt, skapar den harmonisering av medlemsstaternas bolagsrätter som kommissionen

önskar uppnå. Just på bolagsrättens område torde detta behov av förutsägbarhet vara särskilt

framträdande då en fri rörlighet för riskvilligt kapital förutsätter att olika former för verksamhet i

bolagsform kan bedömas och jämföras mot varandra. Faktum är dock att kompromisser varit

den enda framkomliga vägen för att överhuvudtaget få någonting gjort på bolagsrättens område,

men kanske kunde mer ha åstadkommits om kommissionen hade valt att fokusera på

gemensamma principer, och därtill arbetat utifrån en väl definierad strategi. Som den föregående

framställningen har visat, så har direktiven inte lyckats förverkliga den fulla etableringsfriheten för

juridiska personer.

Det enda direktiv, som tar sikte på att skapa fri rörlighet för bolag inom gemenskapen, är

förslaget till ett fjortonde bolagsdirektiv. Oavsett det fjortonde bolagsdirektivets framtida

antagande, kvarstår dock betydande problem att lösa. Direktivet tar inte ställning för vilken av de

två principerna rörande bolags nationella tillhörighet som är att föredra. Vad som sägs i

rapporten är att tillämpningen av en enda princip är att föredra, vilket inte är svårt att instämma i.

Frågan är dock om något av de två förslagen till direktiv kan skapa en ökad förutsägbarhet på

bolagsrättens område. Utgångspunkten för båda förslagen är att ett bolag som vill etablera sig i en

annan medlemsstat skall kunna göra detta med bibehållande av sin juridiska person. Denna

målsättning anses enligt utredningen kunna uppfyllas på två sätt. Antingen genom att

inkorporationsprincipen tillämpas konsekvent, vilken är grundtanken i det första förslaget, eller

genom att den juridiska personen tillåts kvarstå i frånflyttningslandets bolagsregister men att det

nya etableringslandets lagar tillämpas på bolaget efter att det har flyttat, vilken är tanken i det

andra direktivförslaget. Det senare alternativet bygger på sätesprincipen, och är också det av de

två alternativen som behandlas utförligast i utredningen, men är egentligen att anse som en

hybrid då det inte konsekvent tillämpar sätesprincipen i sin traditionella innebörd. I stället för den

gängse innebörden av säte, d.v.s. den plats där den faktiska ledningen är belägen, vill förslaget

definiera sätet utifrån en presumtion som innebär att sätet likställs med den ort där bolaget har

sin officiellt registrerade adress.103 Motivet till denna konstruktion sägs vara att frågan om säte i

den traditionella meningen är en bedömningsfråga, till skillnad från den officiellt registrerade

adressen som enkelt kan konstateras med ett registerutdrag. Den senare är mycket lättare att

fastställa och bör därför, enligt utredningen, användas som anknytningsfakta.

                                                          
103 Transfer of the Head Office of a Company from one Member State to another s. 29 f.
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Konstruktionen är något märklig. Om ett företag tillåts använda sin registrerade adress som

anknytningsfakta, vilken kan vara en postboxadress, är det ju i praktiken inkorporationsprincipen

som tillämpas och inte sätesprincipen. Förslagets syfte är att underlätta gränsöverskridande

verksamhet genom att skapa enhetliga regler inom gemenskapen för bolagsmän och i förhållande

till tredje man, vilka enligt den rättsliga grunden för direktivet är de vars intressen primärt skall

skyddas.104 Frågan är huruvida tredje man är betjänt av ett förslag där denne kan rättshandla med

ett bolag, i tron att lagstiftningen i det land där den faktiska verksamheten bedrivs är tillämplig,

men det senare i praktiken visar sig att bolaget hade en registrerad formell adress i en annan

medlemsstat med följd att det landets bolagslagstiftning skall tillämpas? Sätesprincipens

grundregel är ju att anknytningen skall avgöras av var bolaget har sitt faktiska säte och inte utifrån

en postboxadress eller dylikt. Således synes direktivförslaget vara direkt kontraproduktivt i

förhållande till det underliggande syftet och även om ett antagande i dagsläget verkar avlägset så

kan förslaget förmodligen tjäna som ett bra exempel på den begreppsliga förvirring som den

politiska låsningen kring dessa frågor medför. Slutsatsen blir att förslaget till ett fjortonde

bolagsdirektiv är en dålig kompromiss som inte kommer att föra utvecklingen framåt när det

gäller etableringsfriheten för bolag inom gemenskapen. Med detta dock inte sagt att direktiven

helt har spelat ut sin roll på bolagsrättens område. Det finns fortfarande regler som inte är

harmoniserade. Ett mycket talande exempel är det faktum att merparten av de hittills utfärdade

bolagsdirektiven enbart gäller publika aktiebolag. Av detta följer att det finns en stor andel privata

aktiebolag inom gemenskapen för vilka de nationella reglerna ännu skiljer sig åt i högsta grad.

Behovet av harmonisering torde inte vara mindre för de privata aktiebolagen, då denna typ av

bolag torde stå för en stor del av företagandet på den gemensamma marknaden.

En intressant fråga är om harmonisering i form av bolagsdirektiv, vid fördragets författande

verkligen avsågs vara den primära metoden för förverkligandet av etableringsfriheten för bolag

inom gemenskapen. Det har därvidlag diskuterats huruvida den paragraf, som alla till dags dato

utfärdade direktiv grundar sig på, enbart var en förutsättning för att de fördragsslutande parterna

skulle acceptera den omfattande etableringsfrihet som de facto följer av artiklarna 43 och 48.105

Om så vore fallet hamnar hela harmoniseringsprocessen i nytt ljus. Visserligen är denna

diskussion på sätt och vis kontrafaktisk eftersom den verkliga utvecklingen har givit företräde åt

på en annan tolkning. Trots detta kan det vara intressant att konstatera att fördragets författare

redan från början avsåg att skapa en fri rörlighet för bolag på den gemensamma marknaden.

                                                          
104 Jfr artikel 44 p. 2 (g) "samordna de skyddsåtgärder som krävs...i bolagsmännens och tredje mans intressen... i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen".
105 European Business Law s. 132.
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Detta följer också av den tolkning som ovan gjorts av de aktuella artiklarna. Harmoniseringen av

medlemsstaternas bolagsrätt var således endast ett sätt att utjämna de nationella skillnaderna inför

en kommande etableringsfrihet för bolag. Rädslan för en "Delaware-situation" i Europa anses ha

varit orsaken till att artikel 44 p. 2 (g) infördes. Huruvida denna harmonisering var avsedd att

föregå införandet av total etableringsfrihet eller ej är oklart, men det är ändå ett faktum att

fördragets regler är författade på ett sätt som stödjer den ovan anförda teorin om rätten till

primär etablering. Att gemenskapen sedan under lång tid inte förmådde förverkliga de

ursprungliga intentionerna är en annan sak. Med de senaste trettio årens

harmoniseringsverksamhet i backspegeln kan man dock fundera över dess syfte. Vad är

egentligen meningen med att harmonisera nationella lagstiftningar, om det inte i bakgrunden

finns en tolkning av etableringsreglerna som gör gällande rätten till fri etablering, vilken gör

harmoniseringen nödvändig som ett sätt att säkerställa vissa miniminivåer på bolagsrättens

område, i väntan på en framtida konkurrens mellan medlemsstaternas bolagsformer?

5.4.3 Europabolaget

Av de initiativ som tagits när det gäller att skapa en gemensam europeisk bolagsform är förslaget

till en Europabolagsstadga det mest intressanta. Visserligen existerar redan en gemenskapsrättslig

bolagsform i och med EEIG-förordningen, men denna form av samverkan mellan europeiska

bolag har inte visat sig motsvara ett faktiskt behov. Ett behov av att kunna samverka föreligger

dock, detta har konstaterats i den undersökning som kommissionen låtit göra,106 och de

europeiska bolagen väntar således på att denna möjlighet skall förverkligas. Att en gemensam

bolagsform på det europeiska planet skulle kunna förbättra konkurrensen och effektiviteten på

den inre marknaden är inte svårt att inse. De administrativa och ekonomiska vinsterna av att

kunna driva verksamhet under en och samma juridiska person inom hela gemenskapen torde vara

avsevärda. Till fördelarna med Europabolaget hör också att de europeiska företagens

internationella konkurrenskraft kan stärkas om de kan fusionera med en gemenskapsrättslig

bolagsform som grund istället för att tvingas välja mellan 15 olika medlemsstaters bolagsrätt.

Stora samriskprojekt, som t.ex. Airbus och Eurotunnel, skulle i framtiden lättare kunna initieras

och styras i europabolagets form.107 Således är förslaget till en Europabolagsstadga fortfarande i

högsta grad aktuellt. Frågan är dock om Europabolaget tillför något när det gäller den fria

rörligheten för bolag inom gemenskapen. Europabolaget syftar till att underlätta fusioner och

samgåenden, främst mellan publika aktiebolag, och är således inget realistiskt alternativ för det

                                                          
106 Acts of the Conference on Company Law and the Single Market 1997.
107 Alain Viander i Acts of the Conference on Company Law and the Single Market 1997 s. 32.
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mindre privata aktiebolaget som vill utnyttja sin rätt till etableringsfrihet. För denna typ av bolag

är fortfarande upprättande av filialer eller dotterbolag de till buds stående medlen.

Europabolagsstadgan tillåter visserligen att sätet flyttas inom gemenskapen under en och samma

juridiska person, men frågan är vilken praktisk betydelse detta har för att främja

etableringsfriheten. Förslaget kan eventuellt ses som ett stöd för att inkorporationsprincipen bör

gälla som regel inom gemenskapen, men trots allt kvarstår nationella bolagslagstiftningar som

utfyllnad när Europabolagsstadgan inte innehåller precisa bestämmelser. Således är förslaget att

anse som ytterligare en kompromiss mellan sätes- och inkorporationsprinciperna, vilket är

olyckligt. Osäkerheten när det gäller frågan om tillämplig lagstiftning för ett Europabolag, likaväl

som för ett nationellt bolag, minskar inte om två principer skall tillämpas jämsides. Följden av

detta torde vara att en bolagsledning som vill etablera bolaget i en ny medlemsstat, fortfarande

noga måste undersöka vilka juridiska konsekvenser en eventuell flyttning får. Att detta

förhållande inverkar inskränkande på etableringsfriheten och hindrande för den fria rörligheten

på den inre marknaden är uppenbart. Motfrågan är dock om det är önskvärt med en så pass

detaljerad Europabolagsstadga att den ej behöver stöd av nationell lag. Den praktiska möjligheten

att åstadkomma en sådan reglering torde vara mycket liten, med tanke på de nationella

särintressen som i trettio år har hindrat antagandet av en förordning av föreliggande slag.

Kritik har också framförts mot den vidsträckta tolkningen av de rättsliga grunderna, som anförts

till stöd för ett antagande av Europabolagsstadgan, samt det påföljande direktivet om

arbetstagares inflytande.108 Faktum är dock att kommissionen ofta visat en vilja att göra extensiva

tolkningar av de befogenheter som följer av fördraget.109 Att något undantag från detta

förhållningssätt till fördragets tillämpningsområde skulle göras på bolagsrättens område var inte

att vänta. Kanske kan denna kreativitet, när det gäller tolkningen av aktuella lagrum, också visa på

hur angeläget det uppfattas vara att en stadga för ett Europabolag kan antas. Således leder inte

förslaget till Europabolagsstadga till någon klarhet när det gäller att ta ställning för eller emot

någon av de två principerna som avgör ett bolags nationalitet. Återigen är förslaget en

kompromiss. Trots sina brister när det gäller den rent juridiska förutsägbarheten av tillämplig lag,

torde dock en sådan självständig gemenskapsrättslig bolagsform som Europabolaget ändå kunna

innebära ett förverkligande av ett "level playing field" för vissa former av företagande inom

gemenskapen.

                                                          
108 EC Company Law (1) s. 402.
109 Jfr ovan i avsnitt 5.4.2 om bolagsdirektivens rättsliga grunder.
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6. EG-domstolens rättsfall rörande etableringsfriheten för bolag

6.1 Inledning

6.1.1 Fördragets regler

EG-domstolens uppgift inom den europeiska gemenskapen är enligt fördragets artikel 220 att;

"säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av detta fördrag".110  Artikeln ger således EG-

domstolen en exklusiv rätt att tolka fördragets bestämmelser. EG-rättens enhetliga tillämpning i

medlemsstaterna anses motivera denna omfattande kompetens.111 Då fördragets regler ofta

innehåller öppna formuleringar, har denna tolkningsrätt kommit att spela en mycket stor roll för

utvecklingen av EG-rätten. Domstolens roll som ensam uttolkare av EG-rätten följer vidare av

artikel 234 (f.d. 177) angående förhandsbesked. Enligt artikeln är den högsta instansen i en

medlemsstat skyldig att hänvisa frågor angående tolkningen av fördraget till EG-domstolen.

Vidare är medlemsstaterna, enligt artikel 292, uttryckligen förhindrade att lösa tvister angående

tolkningen eller tillämpningen av fördraget på annat sätt än som bestäms i fördraget.

Således har fördragets regler tolkats och utfyllts, med följden att en mycket omfattande rättspraxis

har tillkommit. I sin verksamhet åberopar ofta domstolen, utöver de materiella fördragsreglerna,

allmänna rättsprinciper.112  Dessa rättsprinciper har en väsentligt större betydelse i EG-rätten än

vad som är fallet i t.ex. svensk rätt, som ju som bekant har en starkt rättspositivistisk tradition.113

Rättsprinciperna är till viss del kodifierade i fördraget, som t.ex. icke-diskrimineringsprincipen i

artikel 12, medan andra endast framgår av domstolens praxis.114 EG-rättens genomslag och

direkta tillämpning i medlemsstaternas omfattar även rättsprinciperna.115

6.1.2 Den målstyrda tolkningen

EG-domstolens roll som ensam uttolkare av EG-rätten ställer krav på dess rättsskapande

funktion. Fördragets regler är ofta vagt formulerade, vilket medför att domstolen måste tolka

reglernas konkreta tillämpningsområde i det enskilda fallet. Vilka typer av hinder omfattas t.ex. av

formuleringen "inskränkningar för medborgare... att fritt etablera sig" i artikel 43 om etableringsfriheten?

Svaret kan inte ges utifrån en lexikalisk eller systematisk tolkning av fördragets regler, utan en

                                                          
110 I fördragets franska språkdräkt; "assure le respect du droit".
111 EG-domstolens tolkningsutrymme s. 89. Angående EG-rättens ställning i förhållande till nationell rätt se avsnitt 4.2.1
ovan.
112 The General Principles of EC Law s. 9 f.
113 Europarättens grunder s. 61.
114 T.ex. rättssäkerhetsprincipen och förbudet mot retroaktiv lagstiftning, se The General Principles of EC Laws. 17 f.
115 a.a. s.18.
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teleologisk tolkning måste till. Problemet blir då att fastställa syftet med den aktuella regeln. Till

saken hör då att EG-rätten i stort sett saknar förarbeten, och även om det i något fall skulle

finnas en kommissionsrapport eller dylikt, så är det högst osannolikt att den europeiske juristen

skulle använda denna som tolkningsfakta.116 Härvidlag skiljer sig EG-rättens metod avsevärt från

traditionell svensk juridisk metod. Således får fördragsreglernas bakomliggande syften sökas

någon annanstans. De ingresser och målangivelser som inleder fördragstexten är då av betydelse.

Likaså är de ingresser som inleder varje förordning eller direktiv intressanta. Ytterligare ett

problem är de olika språkversionerna av fördraget. Utgångspunkten är därvidlag att alla

språkversioner skall anses vara lika autentiska,117 vilket medför att en komparativ analys av de

olika versionerna kan ge ledning i tolkningsarbetet. Dock kvarstår faktumet att den teleologiska

metoden bygger på en grundläggande uppfattning om reglernas yttersta syfte vilket medför att en

tolkning alltid innebär en värdering angående dessa syften, och hur det bäst skall uppfyllas.

Domstolens tolkning av fördraget har visat på en integrationsvänlig hållning med hänvisningar till

fördragets grundläggande syften och de allmänna principer som domstolen bildat i sin praxis.118

Den starka definitionsmakt som domstolen besitter när det gäller fördragets mål och medel har

kritiserats. Domstolen har anklagats för att gå utanför gränsen för den traditionella juridiska

tolkningen och för att därvidlag närma sig politiska avgöranden.119 Klart är att domstolen ser till

EG-rättens effektiva funktion, "effet utile", när det gäller att förverkliga den gemensamma

marknaden med en öppen marknadsekonomi och fri konkurrens.120 Exempel på denna kreativa

lagtolkning är principerna om EG-rättens företräde framför nationell lag, samt dess direkta

effekt. Dessa principer, som har skapats av domstolen utan direkt stöd i någon enskild

fördragsregel, är goda exempel på den rättsskapande funktion som domstolen måste fylla för att

EG-rätten skall kunna få genomslag på det nationella planet. Den europeiska gemenskapen är en

ny form av statsbildning, som inneburit inskränkningar i nationalstatens suveränitet; således

måste dessa förändringar också återspeglas i det juridiska systemet. En medlemsstat kan därvidlag

inte tillåtas anföra sin nationella lagstiftning som hinder mot att genomföra EG-rättsliga

bestämmelser.

                                                          
116 Europarättens grunder s. 77.
117 Mål 283/81 CILFIT (1982) ECR 3415.
118 Europarättens grunder  s. 76.
119 Se t.ex. Hjalte Rasmussen; On Law and Policy in the European Court of Justice 1986 samt Ola Wiklund; EG-domstolens
tolkningsutrymme 1997.
120 EC Law s. 176 angående fallet Factortame och kravet på att nationella domstolar effektuerar EG-rätten.
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Ur detta funktionella perspektiv ter sig EG-domstolens utfyllnad av fördragets regler som en

högst logisk följd av vad de avser att skapa, nämligen en europeisk ekonomisk gemenskap.

Således är EG-domstolen något av en motor i den europeiska integrationsprocessen.121 Den

oundvikliga frågan är då om domstolen verkligen skall spela denna roll? En tes som anförts är att

gränsen mellan lagstiftare och lagtillämpare riskerar att lösas upp med legitimitetsproblem som

följd.122 Frågan om domstolens tolkningsutrymme har behandlats utförligt i andra framställningar

och skall inte närmare diskuteras här.123 För etableringsfrihetens del kan dock vissa anmärkningar

vara värda att göra, när det gäller domstolens tolkning av de för framställningen aktuella

fördragsreglerna.

Å ena sidan bygger EG-domstolen i stor utsträckning sin rättsskapande funktion på ett stort mått

av frivillighet när det gäller EG-rättens effektiva genomdrivande i medlemsstaterna. Om den EG-

rättsliga utvecklingen, såsom den skapas av domstolen, inte ses som legitim i förhållande till de

ursprungliga fördragen. kan det hända att nationella domstolar vägrar att tillämpa den.124 Således

kan en alltför extensiv tolkning av etableringsreglerna i fördraget medföra reaktioner på det

nationella planet. Särskilt på bolagsrättens område torde denna inte risk kunna ignoreras, med

tanke på de nationella intressen som länge hindrat ett antagande av Europabolagsstadgan. Således

måste domstolen, för att inte underminera EG-rättens legitimitet, noga känna av

förutsättningarna inför genomdrivandet av ny praxis på etableringsfrihetens område.

Å andra sidan skall dock domstolens roll, när det gäller just utfyllnaden av reglerna om

etableringsfrihet, inte underskattas. Etableringsfriheten är en av de grundläggande friheterna i

fördraget. Behovet av att tolka de vaga reglerna, när det gäller att utröna på vilka villkor bolag får

etablera sig inom gemenskapen, är ofrånkomligt. Den praxis som därvidlag har skapats, har

kanske inte alltid setts med blida ögon från den enskilda medlemsstaten, men inte desto mindre

har denna praxis varit avgörande för att driva utvecklingen framåt på ett område som ofta

präglats av nationell prestige. Med andra ord spelar domstolen en mycket viktig roll när det gäller

att förverkliga etableringsfriheten. Gränserna för domstolens tolkningsutrymme när det gäller

fördragsreglerna om etableringsfrihet kan och skall diskuteras. Enligt min mening är det dock

klart att domstolen inte kommer att tveka att skapa ny praxis på detta område för det fall den

politiska processen inte förmår driva dessa frågor framåt.

                                                          
121 Europaperspektiv 1998 s. 120 f.
122 EG-domstolens tolkningsutrymme s. 418 f.
123 Se Ola Wiklund; EG-domstolens tolkningsutrymme 1997.
124 Jfr det s.k. Solange II-målet i tyska författningsdomstolen där den tyska domstolen förbehöll sig rätten att granska
EG-rätten.
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6.2 Rättsfall rörande etableringsfriheten

6.2.1 Inledning

EG-domstolens praxis kring reglerna om etableringsfrihet för bolag behandlar främst frågor som

rör sekundär etablering, d.v.s. upprättande av kontor, filial eller dotterbolag. Rätten till primär

etablering, d.v.s. flyttning av bolagets säte eller nybildande av bolag, har kommit upp till prövning

i endast ett fall.125 Rättsfallen nedan har främst tillkommit som förhandsbesked enligt artikel 234

och rör tolkningen av reglerna om etableringsfrihet i artikel 43 i kombination med artikel 48 samt

även tolkningen av tillåtna undantag i artikel 46. Fördraget innehåller ingen uttrycklig

bestämmelse om förhandsavgörandenas rättsliga status. Av domstolens praxis följer dock, att i

första hand den refererande domstolen är bunden av förhandsavgörandets innehåll,126 men att ett

ogiltigförklarande av en rättsakt medför att även andra domstolar kan betrakta rättsakten som

icke existerande.127 Förhandsavgörandena är således i praktiken prejudicerande. För att undvika

oklarhet om den exakta rättsliga statusen av ett förhandsavgörande har dock domstolen betonat

att det endast är den själv som kan begränsa sina avgörandens rättsliga effekter.128 Rättfallen

nedan skall analyseras dels utifrån ett etableringsfrihetsperspektiv för att på så vis tillföra klarhet

när det gäller att avgöra vilka rättigheter som följer av fördragets regler angående

etableringsfriheten för bolag, dels utifrån ett hindersperspektiv, för att utröna vilka hinder för

etableringsfriheten som har anförts samt vilka av dessa som godtagits av domstolen.

6.2.2 Kommissionen mot Frankrike129

6.2.2.1 Referat

Detta var det första rättsfallet som direkt berörde reglerna om etableringsfrihet för bolag.

Kommissionen väckte talan mot Frankrike i enlighet med artikel 226 (f.d. 169) i fördraget.130

Anledningen var att Frankrike tillämpade skatterättsliga regler som innebar att innehavare av

aktier i ett franskt bolag gavs skatteåterbetalningar som kompensation för vissa effekter av

dubbelbeskattning. Den aktuella regeln gjorde dock skillnad mellan aktieägare som var franska

bolag eller franska dotterbolag till utländska bolag och aktieägare som var utländska bolag, med

sekundära etableringar i form av kontor eller filialer i Frankrike. Följden var att den senare

kategorin inte gavs rätt till nämnda skatteåterbäringar. Kommissionen anförde att den franska
                                                          
125 Daily Mail, se avsnitt 6.2.7.
126 Mål 29/68 Milch- Fett- und Eier-kontor mot Kommissionen (1969) ECR 165.
127 Mål 66/88 International Chemical Corp. mot Amministrazione delle Finanze dello Stato (1981) ECR 1191.
128 Mål 61/79 Denkavit Italiana (1980) ECR 1889.
129 Mål 270/83 Kommissionen mot Frankrike (1986) ECR 1205.
130 Artikeln ger Kommissionen denna rätt när det gäller underlåtelse av medlemsstat att uppfylla skyldigheter enligt
fördraget.
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regeln stred mot artikel 43, då den diskriminerade bolag bildade under en annan medlemsstats

lagstiftning. Denna särbehandling ansågs av kommissionen som direkt diskriminering p.g.a.

nationalitet. Den relevanta anknytningen bestämdes med utgångspunkt i bolagets säte, vars

placering var avgörande för dess åtnjutande av nämnda skatteåterbetalning, vilket är ett av de sätt

som fördraget anvisar när det gäller att avgöra ett bolags anknytning till en viss nationell

lagstiftning. Dessutom konstaterades att en dylik regel utgjorde ett indirekt hinder för

etableringsfriheten, närmare bestämt friheten att välja form för sekundär etablering, då den

medförde förmånligare behandling av etableringar i form av dotterbolag. Den franska regeringen

anförde att särbehandlingen motiverades av internationellt accepterade skatterättsliga regler när

det gällde bolags hemvist och formen av etablering.131 Detta argument avfärdades av domstolen

med hänvisning till rätten att välja etableringsform, vilken följer av artiklarna 43 och 48.132 Vidare

anförde Frankrike att denna typ av reglering var nödvändig i brist på harmonisering inom

skatteområdet. Domstolens svar var att bristen på skatteharmonisering ej rättfärdigar den

särbehandling som var fråga för prövning i fallet.133  Frankrike anförde också på vissa grunder

risken för skatteplanering134 som ett skäl till aktuell reglering.135 Enligt domstolen kunde dock

denna risk ej medföra ett undantag från reglerna om etableringsfrihet. 136 Vidare avfärdade

domstolen ett förslag från fransk sida om provisoriska regler, i väntan på harmonisering av de

aktuella skattereglerna, med motiveringen att reglerna om etableringsfrihet i artikel 43 är absoluta

och således ej kan vara föremål för medlemsstats särskilda prövning.137

6.2.2.2 Analys

För bolag som vill etablera sig i annan medlemsstat innebär domen att rätten till val av sekundär

etableringsform är absolut. En medlemsstat får således ej, direkt eller indirekt, tillämpa regler som

diskriminerar mellan formerna för sekundär etablering.

Av principen om artikel 43: s absoluta karaktär följer också att provisoriska åtgärder, som syftar

till att mildra konsekvenserna av nationell lagstiftnings inverkan på etableringsfriheten, inte kan

tillåtas. Det är därvidlag oväsentligt att skattelagstiftningen i medlemsstaterna ej är harmoniserad

eller att medlemsstaten riskerar att få minskade skatteintäkter p.g.a. att ickeharmoniseringen kan

ge möjligheter till skatteplanering. Med andra ord har domstolen fastställt att risken för minskade

                                                          
131 Paragraf 17 Kommissionen mot Frankrike.
132 Paragraf 18 Kommissionen mot Frankrike.
133 Paragraf 24 Kommissionen mot Frankrike.
134 I den engelska översättningen "tax avoidance" vilket skall skiljas från "tax evasion" vilket är att likställa med
skatteflykt och därmed vanligen kriminaliserat.
135 Paragraf 22 Kommissionen mot Frankrike.
136 Paragraf 25 Kommissionen mot Frankrike.
137 Paragraf 26 Kommissionen mot Frankrike.
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skatteintäkter ej motiverar ett undantag med hänvisning till allmän ordning enligt artikel 46. Vad

gäller konflikten mellan sätes- och inkorporationsprinciperna har domstolen endast konstaterat

att sätet är ett av tre anknytningsfakta som, enligt artikel 48, kan användas för att avgöra ett

bolags nationalitet och tillämplig lagstiftning. Domstolen tar således hänsyn till att olika

anknytningsprinciper tillämpas i medlemsstaterna vilket medför att något principiellt

ställningstagande i denna fråga inte kan anses följa av fallet Kommissionen mot Frankrike.

6.2.3 Segers138

6.2.3.1 Referat

I detta fall bildade Segers, som var medborgare i Nederländerna och etablerad i landet, ett

engelskt "Private Limited Company" som därefter förvärvade Segers verksamhet i Nederländerna.

Anledningen till att ett engelskt bolag valdes var att en bolagsbildning i Nederländerna ansågs ta

avsevärt längre tid.139 Verksamheten bedrevs uteslutande i Nederländerna och var således

underkastad nederländsk sociallagstiftning. I egenskap av anställd i sitt eget bolag sökte Segers

sjukersättning från de nederländska myndigheterna, i enlighet med nederländsk lag, vilket han

nekades. Grunden till nekandet var att sjukersättningen endast gavs till anställda och att Segers ej

var att anse som anställd av sitt eget bolag.140 Segers drev då fallet inför nationell domstol där han

yrkade att han i egenskap av VD för ett företag i vilket han ägde 50 %, enligt nederländsk lag, var

berättigad till sjukersättning. Denna uppfattning bekräftades också av domstolen som dock tillade

att den praxis som existerade på området endast gällde bolag som var bildade och registrerade

enligt nederländsk lagstiftning.141  Segers uppfattning var däremot  att den direkta effekten av

artikel 43, i kombination med artikel 48, gav honom rätt till likabehandling.142 Myndigheten

bestred detta och anförde att nämnda regler ej var tillämpliga i detta fall. Vidare framhölls att

nederländsk sociallagstiftning inte alls diskriminerade, så länge nederländska bolagsformer valdes

för etablering, vilket var ett fritt val för den som önskade etablera sig på nederländskt

territorium.143  Särbehandlingen motiverades dessutom av behovet av att kunna bekämpa

missbruk av socialförsäkringssystemet samt av svårigheten i att driva in sociala avgifter från bolag

registrerade i andra medlemsstater.144 Den nederländska domstolen sände frågan vidare för

förhandsbesked från EG-domstolen. Huvudfrågan var huruvida reglerna om etableringsfrihet, i

                                                          
138 Mål 79/85 Segers mot Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswesen, Groothandel en Vrije Beroepen
(1986) ECR 2375.
139 Edwards s. 348.
140 Paragraf 4 Segers.
141 Paragraf 5 Segers.
142 Paragraf 8 Segers.
143 Paragraf 9 Segers.
144 Paragraf 10 Segers.
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detta fall artikel 43 och 48, förbjöd nationella domstolar att göra åtskillnad mellan inländska och

utländska företagsledare, tillika aktieägare, när det gäller rätten till sjukförsäkring, speciellt då

bolaget inte bedriver någon verksamhet i inkorporationslandet145 EG-domstolen svarade

inledningsvis att artikel 43, med dess direkta effekt, är en av de mest fundamentala reglerna i

fördraget.146 Domstolen utvecklade därefter sin ståndpunkt och konstaterade att då ett företag

uppfyller kraven i artikel 48, d.v.s. är bildat och registrerat i en medlemsstat, reglerna om

etableringsfrihet är tillämpliga. Av detta följer att valet av etableringsform är fri, vilket i sin tur

innebär att etableringslandet inte kan kräva att en viss form används.147 Såldes är de nederländska

myndigheternas argument i denna del irrelevanta.

Vad gäller frågan om verksamhetsorten konstaterar domstolen att artikel 48 föreskriver att

bolaget skall ha bildats i enlighet med någon medlemsstats lagstiftning, samt att ett av tre i

artikeln nämnda anknytningsfakta därvidlag skall föreligga. Är dessa rekvisit uppfyllda saknar det

relevans i fall bolaget bedriver sin faktiska verksamhet  endast i form av en sekundär etablering.148

När det gäller det anförda behovet av att kunna förhindra missbruk, konstaterar domstolen att

artikel 46 ger möjligheter till sådana undantag, men att skäl till ett sådant undantag ej föreligger i

nämnda fall.149

6.2.3.2 Analys

I domen underkänner EG-domstolen den nederländska myndighetens talan på samtliga punkter.

Klart är att domstolen erkänner den form av verksamhet som Segers valde, d.v.s. att bilda och

registrera bolag i en medlemsstat för att sedan driva verksamheten i en annan. Det har dock i

litteraturen rests invändningar mot domstolens resonemang. Timmermans påpekar att domstolen

i andra fall har lagt stor vikt vid den gränsöverskridande dimensionen.150

Någon sådan kan, enligt Timmermans, inte anses föreligga i detta fall då verksamheten bedrevs

enbart i en medlemsstat. Sålunda skulle omständigheterna falla utanför syftet med

etableringsreglerna i artiklarna 43 och 48, nämligen att främja det gränsöverskridande

företagandet. Timmermans argumentation må vara korrekt, men ur en mer pragmatisk synvinkel

kan domstolens avgörande i Segers-fallet visa på en vilja att skydda ett viktigt

integrationsinstrument.

                                                          
145 Paragraf 6 Segers.
146 Paragraf 12 Segers.
147 Paragraf 13-15 Segers.
148 Paragraf 16 Segers.
149 Paragraf 17 Segers.
150 European Business Law s 136 f.
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Oavsett om nu Segers konstruktion med endast ett "postboxbolag" i registreringslandet inte

uppfyllde de krav som fördragets etableringsregler ursprungligen måste ha avsett skydda, har

domstolen inte velat överlåta tolkningen av en så pass viktig fördragsregel till en enskild

medlemsstat. Vidare bekräftar också domstolen sin praxis från fallet Kommissionen mot

Frankrike, när det gäller den absoluta rätten till val av etableringsform. Risken för missbruk av

sjukförsäkringar anses inte heller vara skäl för undantag från etableringsfriheten i detta fall.

Huruvida detta gäller alla typer av statliga trygghetsförsäkringar kan dock inte utläsas av domen.

Klart är dock att rekvisitet "allmän ordning, säkerhet och hälsa" i artikel 46 har undandragits

ytterligare ett tillämpningsområde. Just sjukförsäkring är en förmån som anknyter till en fysisk

person och inte ett bolag, vilket gör det intressant att notera att domstolen i denna fråga

jämställer dessa två, då den konstaterar att diskriminering av anställda när det gäller tillgång till

nämnda försäkring, också indirekt hindrar etableringsfriheten för bolag.151

I Segers använder domstolen bolagets registrerade säte152 för att avgöra anknytningen till en viss

medlemsstat. Även detta är i linje med möjligheterna som ges i artikel 48, och således ej att anse

som ett explicit ställningstagande för den ena eller andra principen. Dock kan omständigheterna i

fallet tala för en annan tolkning. Den form av "postboxbolag" som Segers nyttjade för sin

verksamhet bygger ju till stor del på att inkorporationsprincipen är tillämplig. Lite märkligt i fallet

är också det faktum att både Storbritannien och Nederländerna faktisk tillämpar just

inkorporationsprincipen. Trots detta uppstod denna tvist när det gäller erkännandet av Segers

bolagskonstruktion. Att domstolen godkänner denna typ av etablering, där ett postboxbolag får

tjäna som bas för verksamhet i annan medlemsstat, måste anses innebära ett implicit

ställningstagande för inkorporationsprincipen. Det faktum att Segers verksamhet enbart bedrevs i

Nederländerna ansågs inte vara relevant av domstolen, vilket är intressant med tanke på att kravet

på en gränsöverskridande dimension tidigare varit allmänt förekommande i domstolens praxis.153

6.2.4 Factortame154

6.2.4.1 Referat

Factortame-fallet rörde engelska regler som införts för att förhindra s.k. "quota hopping"155 vilka

innebar att engelsk lagstiftning föreskrev att en viss andel av personerna eller bolagen,

                                                          
151 Paragraf 15 Segers.
152 Paragraf 13 Segers, eng; "registered office".
153 European Business Law s 136.
154 Mål 221/89 The Queen mot The Secretary of Transport ex p. Factortame (1991) ECR I-3905
155 Fallet hade  sin grund i de fiskekvoter som tilldelas medlemsstaterna. Ett sätt att undgå  dessa var att registrera
fartyget i annan medlemsstat, vilka spanska fiskare utnyttjade i Storbritannien.



47

involverade i ett fartygs verksamhet, skulle vara "kvalificerade". Med kvalificerade avsågs

personer eller bolag med hemvist i Storbritannien. För bolagens del var kravet att de skulle vara

såväl inkorporerade som verksamma i Storbritannien, samt att vissa krav angående ägarstrukturen

skulle vara uppfyllda.156 Domstolen konstaterade att villkoren för att bedriva ekonomisk aktivitet,

i detta fall genom drift av fiskefartyg, inte fick utgöra ett hinder för etableringsfriheten.157

Domstolen fastställde vidare att krav på viss nationalitet när det gäller ägande och kontroll av ett

bolag var direkt stridande mot artikel 43, samt att kravet på aktieägares nationalitet dessutom

stred mot artikel 294 (f.d. 221) som föreskriver likabehandling när det gäller kapitalplacering i

bolag.158

6.2.4.2 Analys

Således var de engelska reglerna att anse som ett hinder mot etableringsfriheten och därmed icke

tillåtna. Rättsfallets relevans för etableringsfriheten för bolag rör främst de indirekta åtgärder som

en medlemsstat kan vidta för att skydda sina nationella företag. Att i nationell lagstiftning

föreskriva krav på viss nationalitet som villkor för att få bedriva näringsverksamhet är uppenbart

stridande mot fördragets regler, och kan direkt klassificeras som öppen diskriminering. Den typ

av dold diskriminering, i form av krav på hemvist etc. som var uppe till prövning i Factortame-

fallet, kan dock i vissa fall rättfärdigas med stöd i den praxis som bildats kring artikel 46.159 Denna

möjlighet till undantag kan missbrukas av en medlemsstat som vill skydda nationella företag.

Rättsfallet har därför betydelse när det gäller att närmare definiera de åtgärder som därvidlag är

tillåtna.

6.2.5 Commerzbank160

6.2.5.1 Referat

Tyska Commerzbank AG hade betalat skatt för sin filial i Storbritannien, men då vissa av filialens

inkomster var skattebefriade i Storbritannien, sökte Commerzbank återbetalning av inbetalda

skatter.161  Återbetalning skedde, men den engelska skattemyndigheten krediterade inte

Commerzbank ränta på gjord inbetalning, vilket dock gjordes till engelska bolag. Skälet som

anfördes var att sådan ränta endast utbetalades till bolag som hade sin skatterättsliga hemvist i

                                                          
156 Edwards s. 351 f, bl.a. var ett krav att 75 % av aktiekapitalet skulle kontrolleras av rättssubjekt med hemvist i
Storbritannien.
157 Paragraferna 20-30 Factortame
158 Paragraferna 28-30 i Factortame
159 Jfr ovan avsnitt 4.3.5
160 Mål 330/91 The Queen mot Inland Revenue Commissioners ex p. Commerzbank AG (1993) ECR I-4017.
161 Inkomsterna var ränteinkomster från lån som givits till bolag i USA och var skattebefriade enligt ett
dubbelbeskattningsavtal.
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Storbritannien.162 Fallet fördes till EG-domstolen som hänvisade till sitt avgörande i

Kommissionen mot Frankrike i vilket diskriminering p.g.a. placeringen av bolagets säte

förbjöds.163 Domstolen anförde vidare att reglerna angående likabehandling förbjuder inte bara

öppen diskriminering p.g.a. nationalitet, vilket för bolag kan vara hänvisning till dess säte, utan

också alla former av dold diskriminering som leder till samma resultat.164 Kravet på bolagets säte i

aktuell skattelagstiftning, som villkor för återbetalning med ränta, ansågs således diskriminera

bolag etablerade i andra medlemsstater.165

6.2.5.2 Analys

Fallet bygger vidare på den praxis som skapades i Kommissionen mot Frankrike. Sätet är ett av

de anknytningsfakta som binder bolaget till en viss lagstiftning och i Commerzbank-fallet

utvidgas således definitionen till att även innefatta skatterättlig hemvist. Av detta torde slutsatsen

kunna dras att skatterättsliga regler inte kan anföras som ett godtagbart hinder för

etableringsfriheten för bolag. Denna uppfattning grundades visserligen redan i Kommissionen

mot Frankrike men ges ytterligare styrka och klarhet i och med Commerzbank-fallet. Frånvaron

av harmonisering på skatterättens område är, som tidigare konstaterats, därvidlag inget skäl till en

avvikande bedömning av de aktuella situationerna.166 Argumentet att Commerzbank var föremål

för förmånligare behandling, då filialen de facto var skattebefriad jämfört med bolag som hade

skatterättslig hemvist i Storbritannien, underkändes av domstolen såsom irrelevant i fallet.167

6.2.6 Kommissionen mot Italien168

6.2.6.1 Referat

Kommissionen förde talan mot Italien då italiensk lagstiftning föreskrev att värdepappershandel

på den italienska marknaden endast fick utföras av italienska bolag i formen "società per azioni".

Kommissionen ansåg att detta förhållande stred mot artikel 43, då det hindrade aktörer från

andra medlemsstater att etablera sig i Italien form av en filial eller ett kontor. Italien bestred inte

detta förhållande, utan anförde att särbehandlingen motiverades av det faktum att övervakningen

och auktoriseringen av nämnda handlare endast kunde utföras effektivt då bolaget var italienskt.

Domstolen avvisade Italiens argumentation med motiveringen att regeln inte visats vara det enda

                                                          
162 Edwards s. 353 "resident for tax purposes" vilket Commerzbank i alltså inte ansågs vara. Den inbetalade  skatten
ansågs vara ett sätt att ifrågasätta tolkningen av det aktuella dubbelbeskattningsavtalet.
163 Paragraf 13 Commerzbank.
164 Paragraf 14 Commerzbank med hänvisning till mål 152/73 Sotgiu (1974) ECR 153.
165 Paragraf 15 Commerzbank.
166 Se not 132 ovan.
167 Paragraf 16-19 Commerzbank.
168 Mål 101/94 Kommissionen mot Italien (1996) ECR I-2691.
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till buds stående medlet när det gällde att reglera den italienska värdepappersmarknaden.169

6.2.6.2 Analys

Domen är främst av betydelse när det gäller tillämpningen av artikel 46. En effektiv övervakning

av värdepappersmarknaden är ett visserligen ett sådant skyddsvärt intresse som faller under

artikel 46.170  Frågan gäller proportionalitetsprincipen såsom den kommer till uttryck i praxis

kring nämnda paragraf. Domstolen ansåg att andra former för effektiv övervakning av filialer och

kontor kunde tillämpas, vilket gjorde att kravet på bolagsbildning enligt italiensk lag var onödigt

strängt. Domen innebär att en medlemsstat inte kan diskriminera mellan formerna för sekundär

etablering, med hänvisning till nationella skyddsintressen, om dessa kan tillfredsställas oberoende

av etableringsform. Huruvida skyddssyftet kan uppfyllas med alternativa medel måste dock vara

föremål för bedömning i det enskilda fallet och således är det svårt att dra några principiella

slutsatser vad gäller tillåtna nationella regleringar.

6.2.7 Daily Mail171

6.2.7.1 Referat

Det engelska företaget Daily Mail önskade flytta sitt säte till Nederländerna. Anledningen var att

bolaget planerade stora utförsäljningar av sina tillgångar för att sedan köpa tillbaka en del av sina

aktier. En etablering i Nederländerna ansågs därför som skattemässigt förmånlig, då nederländsk

skattelagstiftning ej skulle beskatta de reavinster som därvidlag skulle uppkomma.

Till saken hör att den engelska bolagslagstiftningen tillåter en flyttning av huvudkontoret, och

därmed den skatterättsliga hemvisten, med bibehållen juridisk person i enlighet med

inkorporationsprincipen. Dock krävdes att finansdepartementet godkände en sådan utflyttning av

huvudkontoret. Detta godkännande nekades och fallet fördes till High Court of Justice, vilken

begärde förhandsbesked från EG-domstolen. Företaget Daily Mail hävdade att rätten till flyttning

av sätet följde av artiklarna 43 och 48 i fördraget. Frågan, som vidarebefordrades till EG-

domstolen, var huruvida ett dylikt krav på godkännande var förenligt med fördragets

bestämmelser om etableringsfrihet för bolag i artikel 43 och 48.

                                                          
169 Paragraf 26 Kommissionen mot Italien.
170 Jfr avsnitt 4.3.5 samt paragraf 26 i domen.
171 Mål 81/87 The Queen mot H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue ex p. Daily Mail (1988) ECR
5483.
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I sitt svar fastställde EG-domstolen inledningsvis att artiklarna om etableringsfrihet, som i första

hand syftar till att säkerställa likabehandling av utländska medborgare, även utgör ett förbud mot

att hindra egna medborgare att etablera sig i annan medlemsstat. Domstolen konstaterade vidare

att rätten till fri etablering enligt artikel 43 skulle vara meningslös, i fall en medlemsstat kunde

hindra ett företag från att lämna medlemsstaten.172 Domstolen behandlar också problemet med

skillnader i medlemsstaternas lagstiftning när det gäller på vilka villkor ett bolag får flytta sitt

säte.173 Just detta förhållande behöver dock, enligt domstolen, inte innebära ett brott mot

etableringsreglerna i fördraget. Fördraget tar i artikel 48 hänsyn just till att medlemsstaterna

tillämpar olika anknytningsregler. EG-domstolens bedömning är att medlemsstaternas lagstiftning

i dessa avseenden inte är stridande mot reglerna om etableringsfrihet eftersom det råder frihet att

etablera sig i de olika medlemsstaterna i form av en sekundär etablering.174 Detta kan visserligen

innebära att ett bolag måste likvideras för att sedan nybildas i tillflyttningslandet men det är inget

som kan angripas med hjälp av reglerna i artiklarna 43-48 så länge de nationella reglerna inte

diskriminerar en utländsk bolagsbildare. Således konstaterar EG-domstolen att artikel 43 och 48

inte medför någon rätt för ett bolag bildat under en medlemsstats lagstiftning att flytta sitt

huvudkontor till en annan medlemsstat under bibehållande av sin rättssubjektivitet. Domstolen

påpekar särskilt att bolag, till skillnad från fysiska personer, är enheter som bildats i

överensstämmelse med en nationell rättsordning och existerar endast i kraft av dessa nationella

regler.175 Domstolen avslutar med att fastslå att de föreliggande skillnaderna mellan

medlemsstaternas bolagslagstiftningar utgör problem som inte har lösts genom reglerna om

etableringsrätt. Dessa problem skall, enligt domstolen, lösas genom lagstiftning eller avtal.176

Således ger artiklarna 43 och 48 ej ett bolag rätten att flytta sätet till en annan medlemsstat med

bibehållen rättskapacitet177

6.2.7.2 Analys

Daily Mail är det första fallet där rätten till primär etablering har varit uppe till prövning i EG-

domstolen. I de inledande delarna av domen förefaller det som om domstolen är av

uppfattningen att en rätt till primär etablering följer av fördragstexten i artiklarna 43 och 48.

Denna tolkning urholkas dock av det följande resonemanget. Formuleringen i domens paragraf

24 är speciellt intressant; "Under dessa omständigheter kan man inte tolka artiklarna 52 (nuv. 43) och 58

(nuv. 48) så att de ger nationella bolag rätt att flytta sätet". Omständigheterna, som formuleringen syftar

                                                          
172 Paragraf 16 Daily Mail.
173 Paragraf 14 Daily Mail.
174 Paragraf 17 Daily Mail.
175 Paragraf 19 Daily Mail.
176 Paragraf 21 och 23 Daily Mail, domstolen hänvisar till artikel 220, nuvarande 293.
177 Paragraf 24 Daily Mail.
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på, är just problemet med skillnaderna i medlemsstaternas lagstiftning, vilket enligt domstolen,

skall lösas genom lagstiftning eller avtal. Domstolen hänvisar därvidlag till fördragets artikel

293.178 Det är märkligt att domstolen inte vill erkänna rätten till primär etablering just i detta fall.

Som framgått av framställningen ovan tillämpar såväl Nederländerna som Storbritannien

inkorporationsprincipen, vilket normalt inte skulle hindra en flyttning av sätet enligt det i fallet

aktuella tillvägagångssättet. Dessutom är väl behovet av ett bilateralt avtal i syfte att reglera

erkännandet av varandras bolag knappast överhängande då båda länderna tillämpar just

inkorporationsprincipen. En fundamental princip i EG-rätten är att underlåtenhet från en

medlemsstats sida, när det gäller att uppfylla fördragets regler, inte kan tillåtas urholka den direkta

effekten av fördragets artiklar i förhållande till fysiska och juridiska personer.179 Med denna

princip i åtanke är det underligt att domstolen i Daily Mail-fallet låter medlemsstaternas

misslyckande på detta område ligga till grund för en dom som kraftigt begränsar rätten till primär

etablering. Ännu märkligare ter sig domen i ljuset av det tidigare refererade rättsfallet

Kommissionen mot Frankrike.180 I detta fall, som rörde sekundär etablering, uttalade domstolen

att bristande harmonisering på skatteområdet inte var ett skäl som skulle tillåtas hindra

etableringsfriheten för bolag. I Daily Mail refererar domstolen uttryckligen till den bristande

harmoniseringen på området primär etablering som ett skäl till att inte tillåta primär etablering av

det slag som var aktuellt i fallet.181

6.2.8 Centros182

6.2.8.1 Referat

Det danska paret Bryde bildade ett engelskt "Private Limited Company" med registrerat säte i

Storbritannien. Därefter meddelade paret den danska registreringsmyndigheten att de ämnade

etablera en filial i Danmark. Myndigheten begärde in information angående bolagskapitalet och

bolagets ekonomiska koppling till Storbritannien.183 Paret gjorde därvidlag ingen hemlighet av att

de velat undvika de danska bolagsreglerna, och kravet på minimikapital som då var 200 000

DKK, eller det faktum att bolaget inte bedrev någon verksamhet i Storbritannien. Bolagets

verksamhet bedrevs således enbart i Danmark.

                                                          
178 Artikeln föreskriver att medlemsstaterna skall inleda förhandlingar bl.a. i syfte att skapa regler för ömsesidigt
erkännande av bolag.
179 Edwards s. 379.
180 Se ovan 6.2.2.
181 Paragraf 22 Daily Mail.
182 Mål 212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (1999) ECR I-1459.
183 Kapitalet var 100 GBP som dock inte inbetalts, vilket var tillåtet enligt engelsk bolagsrätt.
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Den danska myndigheten vägrade registrering av filialen med motiveringen att etableringen av en

filial i Danmark utgjorde ett försök att kringgå de danska kapitalreglerna. Fallet fördes till danska

HD som beslutade att begära ett förhandsbesked från EG-domstolen. Frågan som ställdes var

huruvida det var förenligt med artikel 43 i kombination med artiklarna 46 och 48 att neka

registrering av en filial till ett bolag med sitt säte i annan medlemsstat och som bildats i enlighet

med lagstiftningen i denna medlemsstat, när bolaget i sig inte bedriver någon näringsverksamhet

och motivet är att undvika kapitalreglerna i etableringslandet.184

I sin dom bemötte domstolen ett flertal invändningar från den danska regeringens sida. Den

danska regeringen hävdade att det var fråga om ett rent internt förhållande som inte föranledde

någon tillämpning av fördragets regler om etableringsfrihet. Grunden uppgavs vara att bolaget

enbart avsåg att bedriva verksamhet i Danmark, vilket betydde att någon gränsöverskridande

etablering således inte var för handen.185 Domstolen avfärdade argumentationen och påpekade

att upprättandet av en filial i en annan medlemsstat omfattas av EG-rätten. Det saknar därvidlag

betydelse att bolaget endast har bildats i den första medlemsstaten, i syfte att etableras i den andra

medlemsstaten, för att där driva hela sin verksamhet.186 Inte heller det faktum att bolagsbildarnas

syfte var att undgå kapitalreglerna utesluter tillämpningen av artiklarna 43 och 48.187 Detta är en

fråga under artikel 46. Den danska regeringen ansåg vidare att vägran att registrera filialen var

tillåten med hänvisning till artikel 46. Grunden var att den danska regeringen ansåg sig berättigad

att söka förhindra det missbruk som ett kringgående av kapitalreglerna skulle innebära.188

Domstolen bemötte yrkandet med att konstatera att fördraget visserligen ger en medlemsstat

rätten att förhindra missbruk och bedrägeri och därvidlag göra undantag från reglerna om

etableringsfrihet.189 Dock anförde domstolen något överraskande att det faktum att en

medlemsstats medborgare önskar bilda ett bolag i den medlemsstat som enligt denne förefaller ha

de minst restriktiva bolagsrättsliga reglerna, för att sedan upprätta filialer i andra medlemsstater,

under föreliggande omständigheter inte kan anses utgöra ett missbruk av etableringsrätten.190 Att

bolagsrätten inte är fullständigt harmoniserad ansågs av domstolen "knappast (ha) någon betydelse".

Danmark anförde ytterligare argument med innebörden att kravet på minimikapital syftade till att

tillvarata ett allmänt intresse, närmare bestämt borgenärsskyddet.191 Detta avfärdades också av

                                                          
184 Paragraf 13 Centros, artikelnumren ändrade.
185 Paragraf 16 Centros.
186 Paragraf 17 Centros.
187 Paragraf 21 Centros.
188 Paragraf 23 Centros.
189 Paragraf 24 Centros.
190 Paragraf 27 Centros.
191 Paragraf 32 Centros.
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domstolen med motiveringen att de åberopade skälen ej föll under artikel 46.192 Det enda

förbehåll som gjordes av domstolen var att reglerna om etableringsfrihet inte förhindrar en

medlemsstat att bekämpa bedrägeri.193 Således utgör artiklarna 43 och 48 ett hinder mot att en

medlemsstat nekar registrering av en filial till ett bolag där syftet är att bedriva hela verksamheten

i filialen och att undgå regler om lägsta aktiekapital.

6.2.8.2 Analys

Betydelsen av domstolens avgörande i Centros-fallet för etableringsfriheten inom gemenskapen

torde knappast kunna överskattas. Det har hävdats att vad Cassis de Dijon gjorde för den fria

rörligheten för varor, kommer Centros att göra för etableringsfriheten för bolag.194

Konsekvenserna av Centros-fallet för den nationella bolagsrätten är omfattande och deras fulla

räckvidd kommer troligtvis, i likhet med Cassis de Dijon, att tydliggöras i den kommande

tillämpningen av denna praxis. Vissa effekter av domen kan dock redan nu konstateras och den

viktigaste av dessa är förmodligen att medlemsstaterna nu tvingas att godkänna varandras bolag.

Det enda undantag som nämns i Centros är bedrägeribekämpning, där den enskilda

medlemsstaten fortfarande har möjlighet att påverka. Centros kan tyckas vara en helomvändning

i domstolens praxis, men faktum är att en logisk linje kan skönjas från Segers till Centros. Redan i

Segers godkände domstolen att filialen användes för den huvudsakliga verksamheten. Det finns

också en konsekvens, frånsett resonemangen i Daily Mail, i domstolens sätt att betrakta nationella

skillnader som irrelevanta när det gäller etableringsfriheten. Denna praxis sträcker sig ända

tillbaka till det först analyserade fallet, Kommissionen mot Frankrike, och bekräftas i och med

Centros. I Centros-domen tillägger dessutom domstolen, angående den bristande

harmoniseringen på bolagsrättens område att; "Det är för övrigt tillåtet för Rådet att ytterligare bidra till

denna harmonisering...".195 Huruvida denna formulering skall anses som ett syrligt angrepp på den

haltande harmoniseringsprocessen på detta område lämnas öppet för bedömning.

Domen har också avsevärt begränsat vilka undantag som är möjliga under artikel 46. Trots en

mycket välgrundad argumentation från Danmarks sida, vad gäller betydelsen av regler om

minimikapital i förhållande till bolagets borgenärer, avfärdar domstolen argumentationen med

motiveringen att borgenärsskyddet inte är ett sådant allmänt intresse som kan medge undantag

från etableringsfriheten. Domstolens analys av det aktuella fallet är dock korrekt. I fallet framkom

                                                          
192 Paragraf 34 Centros.
193 Paragraf 38 Centros.
194 Werlauffs artikel s. 1.
195 Paragraf 28 Centros.
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att de danska myndigheterna skulle ha godkänt registrering av filialen för det fall Centros hade

bedrivit verksamhet även i Storbritannien. Motiveringen var att en aktiv näringsverksamhet i

ursprungslandet bättre skulle skydda bolagets borgenärer. Denna uppfattning kan dock

ifrågasättas, vilket domstolen också gjorde. Frågan är nämligen vilket som ses som säkrast ur

borgenärens synvinkel; att bolaget har fordringsägare i både Storbritannien och Danmark, eller

enbart i Danmark? Frågan om vilka intressen som anses skyddsvärda kommer efter Centros att

ställas i fokus. Klart är att nationella regler om minimikapital ej motiverar sådana undantag som

artikel 46 ger möjlighet till. Frågan om minimikapital är dock bara en av åtskilliga när det gäller

skillnaderna i nationella lagstiftningar. Visserligen har bolagsdirektiven harmoniserat en stor del

av dessa regler då det gäller kapital, redovisning etc. men som nämnts tidigare gäller flertalet av

bolagsdirektiven endast publika aktiebolag. Således finns det fortfarande ett brett spektrum av

nationella bolagsformer i medlemsstaterna där dylika situationer kan tänkas uppkomma. Vad

säger t.ex. andra medlemsstaters bolagsrätt om sådana frågor som lån till aktieägare,

apportegendom, medbestämmande etc. Dessa frågor ställer i sin tur frågan om harmonisering på

sin spets. Skall harmoniseringen av bolagsrätten fortsätta eller skall principen om fritt val mellan

medlemsstaternas bolagsformer gälla, med följd att marknadskrafterna får vaska fram den

attraktivaste bolagsformen?

Centros-fallet innebär också att den drygt trettioåriga frågan om valet mellan sätes- eller

inkorporationsprincipen närmat sig sin lösning. Centros måste anses innebära ett

ställningstagande till förmån för inkorporationsprincipen. Denna inriktning kunde visserligen

skönjas redan i Segers-fallet, men framstår nu definitivt som den härskande principen, även om

detta inte uttrycks explicit i domen. Det är nämligen svårt att se hur en medlemsstat som

tillämpar sätesprincipen skall kunna fortsätta göra det efter Centros. Om en medlemsstat inte ens

i klara fall av kringgående av nationell bolagsrätt kan tillämpa sin lagstiftning, undantaget

bedrägerifall, hur skall den då kunna göra det med den automatik som anses följa av

sätesprincipen? Det är således inte längre hållbart att hävda att en medlemsstat, med tillämpning

av sätesprincipen, skall kunna omdefiniera ett bolags juridiska status. Det måste dock påpekas att

sätet, som ett sätt att avgöra bolagets anknytning till en viss jurisdiktion, fortsätter att spela roll på

det nationella planet. I denna kontext är sätet av betydelse när det gäller inledande av

konkursförfarande, rätt delgivningsort, platsen för bolagsstämma etc. I sammanhanget är det

också värt att påminna om att det fortfarande är upp till den enskilda medlemsstaten att avgöra

vad som är ett "bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats lagstiftning" vilket är

förutsättningen för att bolaget skall kunna åberopa rätten till fri etablering under fördragets

artiklar 43 och 48.
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En ytterligare fråga är om Centros-domen ger någon ledning när det gäller den länge omtvistade

fråga om på vilka villkor ett bolags säte får flyttas till en annan medlemsstat. Något explicit stöd

för att detta nu skulle vara tillåtet går inte att finna i Centros, då fallet behandlade villkoren för

sekundär etablering. Emellertid är domen intressant i det avseendet att den ger ett uttryckligt stöd

för uppfattningen att valet av inkorporeringsland är fritt för den som vill etablera sig i form av en

filial eller kontor. Om tillåtligheten av detta tillvägagångssätt anses följa av fördragets regler om

etableringsfrihet för bolag, varför skulle då inte lika gälla för primär etablering? Den sekundära

etableringen är ju ett alternativ till den primära etableringen. Extrapoleras detta resonemang torde

stöd i EG-rättslig praxis nu finnas för att med fog hävda att fördragets regler ger rätt till primär

etablering, i form av flyttning av sätet med bibehållen rättskapacitet. Ståndpunkten är dock

kontroversiell, inte minst politiskt, och den följande utvecklingen av EG-rätten på detta område

kommer att visa vilken närmare betydelse Centros-domen får för den europeiska bolagsrätten

och etableringsfriheten för bolag.
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7. Sammanfattning och slutord

7.1 Inledning

Arbetet med att skapa gemensamma regler för företagande på den gemensamma marknaden har

en lång och intressant historia. Medlemsstaterna har redan från gemenskapens första dagar varit

medvetna om den roll de europeiska företagen spelar när det gäller att främja den ekonomiska

integrationen. Trots detta har de bolagsrättsliga frågorna inom gemenskapen präglats av ett

nationellt prestigetänkande som inte är förenligt med tanken om europeiskt samarbete. Cassis de

Dijon-principen, som är en av de fundamentala principerna i EG-rätten, innebärande att

medlemsstaterna skall visa tilltro till varandras lagstiftning, har inte fått en analog tillämpning på

det bolagsrättsliga området.

De grundläggande reglerna om etableringsfrihet i fördraget  syftar till att säkerställa rätten till fri

etablering för bolag bildade inom gemenskapen. Vid fördragets författande togs hänsyn till de

skillnader som de olika medlemsstaternas lagstiftning uppvisade på detta område.

Fördragsreglerna må ha tillkommit som ett resultat av en kompromiss, vilket är naturligt i

internationella överenskommelser av detta slag, men reglernas klara bakomliggande syfte var att

upprätta en europeisk ekonomisk gemenskap. Med detta syfte i åtanke är det underligt att

nationella intressen under så lång tid tillåtits hämma bolagens fria rörlighet på den gemensamma

marknaden.

7.2 Kommissionen och etableringsfriheten

Kommissionen har sedan gemenskapens grundande tagit ett flertal initiativ på bolagsrättens

område. Harmoniseringsprogrammet har därvidlag varit det mest framträdande, vilket skulle ge

slutsatsen att kommissionen sett direktiven som det främst medlet för att förverkliga

etableringsfriheten för bolag. Bilden är dock mer komplex och visar på att kommissionen från

början kan ha haft en strategi som syftat till att dels harmonisera, dels få medlemsstaterna att

erkänna varandras lagstiftningar. 1968 togs det första initiativet till en konvention om ömsesidigt

erkännande av bolag. Det första bolagsdirektivet är också från detta år. Samtidigheten i dessa

rättsakter kan tyda på att kommissionen faktiskt tolkade fördragets artiklar såsom erkännande

rätten till primär etablering, vilket p.g.a. av de divergerande reglerna i medlemsstaterna också

krävde samordning av skyddsåtgärderna i förhållande till bolagsmän och tredje man. Med denna

tolkning skulle harmoniseringen i sig inte vara medlet för förverkligandet av etableringsfriheten
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utan endast ses som en följd av att fördraget gav bolag rätten till fri etablering. Nämnda tolkning

av vad etableringsfriheten för bolag omfattade, vann dock inte stöd och konventionen väntar

ännu i dag på ratificering av samtliga medlemsstater. Förmodligen är konventionen överspelad,

men förslaget till ett fjortonde bolagsdirektiv visar på vissa likheter när de gäller de juridiska

lösningarna på problemen kring anknytningsprinciperna, vilket kunde tyda på att idéerna har levt

vidare inom kommissionen. Dock torde inte heller det fjortonde bolagsdirektivet komma att

spela någon större roll för de europeiska bolagen när det gäller rätten till fri etablering. Förslaget

är en kompromiss som inte löser de grundläggande problemen som följer av att medlemsstaterna

tillämpar olika anknytningsprinciper när det gäller bolags nationalitet. År 1970 lades det första

förslaget till en gemensam europeisk bolagsform fram Ett europeiskt aktiebolag "Societas Europea",

skulle skapa nya möjligheter för gränsöverskridande företagande inom gemenskapen. Dryga

trettio år senare har förslaget omarbetats ett antal gånger, men väntar fortfarande på sitt

antagande. Återigen har medlemsstaternas omtanke om sina nationella bolagsregler lagt hinder i

vägen för den europeiska bolagsrätten och etableringsfriheten.

Således har kommissionen, i brist på konsensus medlemsstaterna emellan, bedrivit ett ambitiöst

arbete med att harmonisera de nationella bolagslagstiftningarna. Oavsett det ursprungliga syftet

med direktivformen, kan direktivens praktiska betydelse för bolagsrätten nu inte överskattas. För

förverkligandet av etableringsfriheten har dock direktiven spelat mycket liten roll. Initiativ till

direktiv på detta område har tagits först på senare år, dock utan konkreta resultat. Direktiven har

visserligen harmoniserat delar av medlemsstaternas bolagsrätt, men fortfarande kvarstår

betydande skillnader mellan olika nationella bolagsformer. Slutsatsen måste bli att direktivformen

inte är det rätta medlet för förverkligandet av etableringsfriheten för bolag. En stor del av

ansvaret för detta misslyckande vilar på medlemsstaterna, som inte velat kompromissa om sin

egen bolagsrätt.

7.3 Domstolen och etableringsfriheten

Domstolen har i ett flertal fall haft uppgiften att närmare uttolka vilka rättigheter som följer av

fördragets regler om etableringsfrihet. Det är denna praxis som de facto har fyllt fördragets regler

om etableringsfrihet med innehåll. Tidigt konstaterade domstolen att rätten till fri etablering inom

gemenskapen är en absolut rättighet som följer av fördraget. Likabehandlingen av inländska och

utländska rättssubjekt är därvidlag en fundamental princip som måste respekteras. I sin

verksamhet har domstolen undan för undan fyllt etableringsreglerna med innehåll. Särskild

uppmärksamhet har domstolen ägnat de hinder för etableringsfrihet som medlemsstaterna
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försökt rättfärdiga. Det har ur denna praxis framkommit att vare sig risken för minskade

skatteintäkter eller kringgående av nationella regler är sådana skäl som motiverar en inskränkning

av etableringsfriheten. Således har det nationella manöverutrymmet i dessa frågor kommit att

krympa avsevärt. En klar logik i domstolens resonemang kring vilka nationella regler som skall

tillåtas inskränka etableringsfriheten kan konstateras. Domstolen har uttryckligen avvisat bristen

på harmonisering som ett giltigt skäl för undantag från reglerna om etableringsfrihet. Domstolens

praxis må ha kritiseras för att den närmat sig den politiska sfären, men till domstolens försvar

måste då anföras att den är skyldig att tolka fördraget i ljuset av dess ursprungliga syfte, vilket

domstolen också gjort, låt vara med stor kreativitet. Denna kreativitet kan dock rättfärdigas med

tanke på att EG-rätten är en relativt ung disciplin samt att dess karaktär av en rättsordning "sui

generis" ställer krav på att domstolen ges en rättsutfyllande funktion. Utan EG-domstolens

beslutsamhet när det gäller att förverkliga fördragets ursprungliga idéer hade gemenskapen i dag

sett mycket annorlunda ut.

Domstolen är dock inte helt immun när det gäller politiska influenser. När det gäller den politiskt

känsliga frågan om inkorporationsprincipen eller sätesprincipens primat, har domstolen visat stor

politisk fingertoppskänsla. Avgörandena, som kommit från domstolen, har under lång tid

undvikit att ta ställning i denna fråga. Hänvisningar har gjorts till fördraget där principerna tillåts

vara alternativa grunder för att avgöra ett bolags anknytning till en viss jurisdiktion. I det enda

rättsfall där frågan om dessa principers vara eller icke vara ställs på sin spets, glider domstolen

undan genom att hänvisa till den bristande harmoniseringen på detta område. Det är svårt att se

logiken i detta ställningstagande, men ett möjligt svar är att även domstolen ser sina

begränsningar när det gäller att ta beslut där politiken inte lyckats. Centros-fallet har dock

inneburit en nytändning när det gäller domstolens tolkning av etableringsfriheten och

förmodligen kommer ytterligare praxis att följa på denna dom. Det framgår således med all

önskvärd tydlighet att domstolen är gemenskapens motor när det gäller förverkligandet av

etableringsfriheten för bolag och att den bryter ny mark där kommissionen misslyckats. Huruvida

domstolen i och med detta överskrider sin befogenhet och närmar sig politiken är en angelägen

fråga, dock utanför ramen för denna framställning. I sammanhanget kan dock noteras att

domstolen i Centros egentligen endast fullföljer sin praxis från Cassis de Dijon. Låt vara på

bolagsrättens område denna gång, men varför skulle nationella bolagsregler vara mer skyddsvärda

än t.ex. nationella produktregler rörande livsmedelsproduktion?
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7.4 Etableringsfriheten för bolag efter Centros

Det har nu förflutit dryga tio år sedan domstolen i Daily Mail undvek att ge bolag rätten till

primär etablering genom att flytta sätet. Under denna tid har just ingenting hänt som förändrat

det rättsliga läget i dessa frågor. Kommissionen har träget arbetat vidare med sina direktiv av

vilka dock inget antagits som skulle främja etableringsfriheten för bolag. Europabolagsstadgan

har stötts och blötts i ytterligare ett par rundor utan att se ett antagande närma sig. Det är kanske

i ljuset av denna passivitet från medlemsstaternas sida som Centros-domen skall ses. I och med

denna dom tar domstolen ett beslut vars fulla konsekvenser bara kan anas. Från att tidigare ha

trevat försiktigt kring frågan om kringgående av nationella bolagsregler, konstaterar nu domstolen

att det står varje medborgare fritt, att välja den medlemsstats lagstiftning som denne anser

förmånligast, som bas för sin verksamhet. Med detta kan inte annat förstås än att domstolen

slutligen, om än inte uttryckligen, uttalar sig för inkorporationsprincipens förtjänster framför

sätesprincipen när det gäller att främja den fria rörligheten för bolag på den gemensamma

marknaden. Således ökar domstolen pressen på medlemsstaterna när det gäller att komma

överens om former för erkännande av varandras bolag. Domstolen riktar också en nedslående

kommentar mot harmoniseringsprogrammet när den konstaterar att det är av liten betydelse att

bolagsrätten inte är harmoniserad på detta område, med tillägget att rådet när som helst är fritt att

arbeta för ytterligare harmonisering.196 Formuleringen aktualiserar frågan om harmoniseringens

betydelse. Vad domstolen i princip säger är att; om mer harmonisering är önskvärd för att

undvika fall som Centros, se då till att genomföra den. Vad konsekvenserna för kommissionens

arbete på detta område blir återstår att se.

Klart är att Centros öppnar en möjlighet för konkurrens mellan bolagsregler inom gemenskapen.

Om det också finns en marknad för denna typ av "vara" lämnas osagt, men det är ett faktum att

vissa bolagsformer i medlemsstaterna fortfarande uppvisar stora inbördes skillnader, vilket torde

göra jämförelser mellan dem intressanta för den som önska bilda bolag. Om detta sedan leder till

ett "race to the bottom" när det gäller bolagsregler återstår att se. Det skall i detta sammanhang

påpekas att detta uttryck ofta felaktigt associeras med Delaware i USA. Faktum är att anledningen

till att Delaware har en stor del av USA:s bolag inregistrerade är att Delawares bolagsrätt ses som

den mest utvecklade i USA.197 Således är det inte fråga om att finna de mest liberala

bolagsreglerna, utan de som bäst tillhandahåller fasta och väl genomtänkta former för

verksamheten.

                                                          
196 Paragraf 28 i Centros-domen.
197 Corporations, Capital Markets and Business in the Law s. 653
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 I detta perspektiv är konkurrensen mellan medlemsstaternas bolagsformer inte något som gör

harmoniseringsprocessen överflödig, utan snarare blir konkurrensen ett sätt att stimulera

harmonisering.

Vad kan då den enskilda medlemsstaten göra i väntan på fullständig harmonisering av

medlemsstaternas bolagsrätt? Det enda undantag som domstolen tillät i Centros var

bedrägeribekämpning, vilket dock måste bedömas från fall till fall. Således synes den nationella

suveräniteten vara avsevärt inskränkt när det gäller att skydda sig mot utländska bolag med lägre

eller annorlunda krav på kapitalinsats etc. Problemet kan dock tjäna på att ses ur en annan

synvinkel. Vad domstolen fokuserade på var själva etableringsfasen. När bolaget väl blivit

operativt så torde regler som rör bolags normala verksamhet kunna tillämpas. En förutsättning är

givetvis att samma regler gäller för nationella bolag samt att åtgärden inte ses som ett indirekt

hinder för etableringsfriheten. Sådana åtgärder skulle t.ex. kunna vara regler angående ställande av

säkerhet vid lån, kreditupplysning, publicitet etc. Vilka ytterligare möjligheter som står till buds

återstår att se. Klart är dock att domstolen kommer att vara restriktiv när det gäller att bevilja

dylika undantag.

7.5 Framtiden?

Framtiden för den europeiska bolagsrätten är en öppen fråga. Kanske har kommissionen haft ett

för snävt perspektiv på vad som krävs för att skapa ett "level playing field" för bolag på den

gemensamma marknaden. Kanske måste också den rättsliga spännvidden ökas så att åtgärderna

som syftar till att skapa förutsättningar för bolag, även beaktar andra rättsområden. Det är svårt

att tänka sig ett bolag i en kontext där enbart bolagsrätten sätter gränserna för dess agerande.

Lagstiftningsåtgärder i all ära, det föreligger dock en viktig distinktion mellan lag och rätt. Olika

rättstraditioner i medlemsstaterna gör att tillämpningen av genomförda regler och direktiv, hur

väl förberedda de än må vara, blir osäker och beroende av förhållanden i den enskilda

medlemsstaten. Svaret på detta problem är kanske den europeiske juristen som har utbildats till

att förstå den europeiska rätten i ett vidare perspektiv; denne jurist blir förvaltaren av en ny jus

commune.
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