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NEMZETI PARLAMENT 
INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT 

VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: az osztrák Szövetségi Tanácsnak (Bundesrat) az egyszemélyes korlátolt 
felelősségű társaságokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatra vonatkozó indokolt véleménye
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az osztrák szövetségi tanács a mellékelt, indokolással ellátott véleményt nyilvánította a fent
említett irányelvre irányuló javaslatról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
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MELLÉKLET

A Szövetségi Tanács uniós ügyekkel foglalkozó bizottságának 2014. május 27-i 
indokolással ellátott véleménye a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. cikkének (1) 
bekezdése szerint, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 
jegyzőkönyv 6. cikkével összefüggésben

COM(2014) 212

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata az egyszemélyes korlátolt 
felelősségű társaságokról

A. Indokolással ellátott vélemény

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

B. Indokolás

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a irányelvre irányuló javaslatot az EUMSZ 50. cikkére 
tudja alapozni; indokolásként a Bizottság kifejti, hogy a javaslattervezetnek nem célja egy 
nemzetek feletti új egyszemélyes társasági forma meghatározása, hanem hozzá kíván járulni a 
letelepedési szabadság korlátozásainak fokozatos eltörléséhez.

Ez az indokolás nem meggyőző:

Ebben az összefüggésben különösen az Európai Bíróságnak a C-436/03. sz. európai 
szövetkezet-ügyben 2006. május 2-án hozott ítéletére kell hivatkozni: ezzel kapcsolatban az 
Európai Bíróság kifejtette, hogy a rendelet a nemzeti társasági formák mellett egy új társasági 
formát hozna létre. Az ilyen nemzetek feletti, újonnan létrehozott, a nemzeti jogban 
meghatározott és továbbra is érvényes társasági formákkal párhuzamosan létező társasági 
formákkal kapcsolatban az Európai Bíróság kifejtette, hogy ezek jogalapja kizárólag az EK-
Szerződés 308. cikke (jelenleg az EUMSZ 352. cikke) lehet.

A szóban forgó rendeletre irányuló javaslat célja azonban – az európai szövetkezethez 
hasonlóan – egy egységesen szabályozott, ugyanazon  társasági forma megnevezést viselő –
ezért tulajdonképpen nemzetek felett álló – társasági forma létrehozása, amely valamennyi 
tagállamban a korlátolt felelősségű társaság nemzeti társasági formája mellett létezne: ez 
egyértelműen következik a javaslat 9. cikkéből, amely előírja a korlátolt felelősségű társaság 
egyszemélyes társasággá (SUP) való átalakítását, valamint az ilyen egyszemélyes társaságok 
önálló társasági formájának megnevezéséből – ezt egész Európában „SUP” (Societas Unius 
Personae) kell hívni –, továbbá a bizottsági javaslat (9) és (10) preambulumbekezdéséből, 
amelyből az következik, hogy a tagállamok számára legalább alternatívaként lehetővé teszik, 
hogy nemzeti jogukban a korlátolt felelősségű társaság eddigi társasági formáját megtartsák, 
de kötelesek biztosítani a SUP önálló társasági formaként való alapítását is.

Egyértelmű tehát, hogy – az Európai Bíróság C-436/03. sz. ítélete értelmében – a meglévő 
nemzeti társasági formák mellett párhuzamosan kívánnak bevezetni egy új társasági formát. 
Egy ilyen új, túlnyomórészt egységesen szabályozott – ezért tulajdonképpen nemzetek felett 
álló – társasági forma azonban nem alapulhat az EUMSZ 50. cikkén.
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A szubszidiaritásról: Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság bevezetéséről szóló 
irányelvre irányuló javaslat a jelenlegi formájában nem alapozható uniós fellépést igénylő jogi 
normára, és messze túlmutat a kitűzött célon, ami tulajdonképpen egy nemzetek felett álló új 
általános társasági forma létrehozásához vezet.

Komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban is, hogy az Európai Unió jogosult-e 
egyáltalán arra kötelezni a tagállamokat, hogy egy új nemzeti társasági formát vezessenek be. 
Valószínűsíthető, hogy ez a nemzeti jogalkotási hatáskör megengedhetetlen megsértését 
jelentené. A szóban forgó javasolt az arányosság elvét sem veszi figyelembe. A javaslat 
célkitűzései nemzeti rendelkezések révén is megvalósíthatók.

Az egyszemélyes társaság e modellje továbbá elősegítené a visszaéléseket és a minimum 
tőkekövetelményre vonatkozó szabványhoz hasonló nemzeti szabványok kijátszását, valamint 
ösztönözné a határokon átnyúló színlelt önfoglalkoztatást.


