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Θέμα: Aιτιολογημένη γνώμη του αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. 
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 
εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας.

Tο αυστριακό Oμοσπονδιακό Συμβούλιο υπέβαλε την συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη 
σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Aιτιολογημένη γνώμη, βάσει του άρθρου 23ζ, παράγραφος 1, του ομοσπονδιακού 
συνταγματικού νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας της αρμόδιας για θέματα 
ΕΕ επιτροπής του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της 27ης Mαΐου 2014.

COM(2014) 212 τελικό

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της σχετικά με τις 
μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

A. Αιτιολογημένη γνώμη

Το παρόν σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

B. Λόγοι

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι μπορεί να στηρίξει την πρόταση οδηγίας στο άρθρο 50 
της ΣΛΕΕ· αιτιολογεί δε την άποψή της αυτή με το επιχείρημα ότι η πρόταση οδηγίας δεν 
θεσπίζει μια νέα υπερεθνική νομική μορφή για τις μονοπρόσωπες εταιρείες, αλλά 
περισσότερο συμβάλλει στην σταδιακή κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία 
εγκατάστασης. 

Tο επιχείρημα αυτό δεν είναι πειστικό:

Εν προκειμένω, υπενθυμίζεται κυρίως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
2.5.2006, στην υπόθεση C-436/03, σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE): 
στην περίπτωση αυτού του κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι με αυτόν 
δημιουργείται μια νέα νομική μορφή η οποία υπερέχει των εθνικών μορφών συνεταιρισμών. 
Γι αυτές τις νέες υπερεθνικές νομικές μορφές, οι οποίες προστίθενται στις νομικές μορφές 
που προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες και εξακολουθούν να υφίστανται, το ΔΕK 
διευκρίνισε ότι ως νομική βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 
308 της ΣΕK (σημερινό άρθρο 352 της ΣΛΕΕ).

Mε την παρούσα πρόταση οδηγίας προβλέπεται όμως τώρα - όπως και στην περίπτωση της 
ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας - να δημιουργηθεί τελικά μια νομική μορφή, η οποία 
θα υπόκειται σε μεγάλο βαθμό σε ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα εμφανίζεται με ενιαία  
επωνυμία, έχοντας επομένως, τουλάχιστον εκ των πραγμάτων, υπερεθνικό χαρακτήρα και θα 
συνυπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη με την εθνική νομική μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΕΠΕ):    αυτό προκύπτει για παράδειγμα σαφώς τόσο από την μετατροπή μιας ΕΠΕ 
σε SUP που προβλέπεται στο άρθρο 9 της πρότασης όσο και από την χωριστή επωνυμία της 
νομικής μορφής αυτών των μονοπρόσωπων εταιρειών, η οποία θα είναι σε ολόκληρη την 
Ευρώπη «SUP» (Societas Unius Personae), καθώς και από τις αιτιολογικές σκέψεις 9 και 10 
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις οποίες συνάγεται ότι τα κράτη μέλη θα 
έχουν τουλάχιστον εναλλακτικά τη δυνατότητα να διατηρούν στο εθνικό τους δίκαιο την 
υφιστάμενη νομική μορφή της ΕΠΕ, όμως θα είναι υποχρεωμένα να προβλέπουν, 
εναλλακτικά προς αυτήν, την ίδρυση μιας SUP ως χωριστής εταιρικής μορφής.
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Έτσι είναι όμως σαφές ότι - κατά την έννοια της απόφασης C-436/03 του ΔΕK - προβλέπεται 
να δημιουργηθεί μία νέα νομική μορφή η οποία θα υπάρχει παράλληλα με τις υφιστάμενες 
εθνικές νομικές μορφές.   H δημιουργία αυτής της νέας νομικής μορφής, η οποία θα 
υπόκειται σε μεγάλο βαθμό σε ενιαίες ρυθμίσεις και θα έχει κατά συνέπεια εκ των 
πραγμάτων υπερεθνικό χαρακτήρα, δεν είναι ωστόσο δυνατόν να βασιστεί στο άρθρο 50 της 
ΣΛΕΕ.

Σχετικά με την επικουρικότητα: H πρόταση οδηγίας σχετικά με την θέσπιση μιας 
μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην παρούσα μορφή της δεν μπορεί πλέον 
να βασιστεί σε έναν αναγκαίο για την ανάληψη δράσης από την ΕΕ κανόνα δικαίου, δεν 
επιτυγχάνει ούτε κατά προσέγγιση τον επιδιωκόμενο στόχο και οδηγεί τελικά στη δημιουργία 
μιας νέας υπερεθνικής εταιρικής μορφής για όλους. 

Δεν είναι δε καθόλου βέβαιο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σε τελική ανάλυση το δικαίωμα 
να υπαγορεύει στα κράτη μέλη τη δημιουργία μιας νέας εθνικής εταιρικής μορφής.  H πράξη 
αυτή θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην εθνική ρυθμιστική κυριαρχία. Επιπλέον, 
στην παρούσα πρόταση δε λαμβάνεται υπόψη ούτε η αρχή της αναλογικότητας. Oι στόχοι της 
πρότασης θα μπορούσαν κάλλιστα να επιτευχθούν μέσω εθνικών ρυθμίσεων.

Επιπλέον, ειδικά αυτό το μοντέλο της μονοπρόσωπης εταιρείας θα προέτρεπε σε κατάχρηση 
και παράκαμψη των εθνικών προτύπων, όπως το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο και θα 
ευνοούσε τη διασυνοριακή εικονική αυτοαπασχόληση.


