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SUBSIDIARUMO

Tema: Austrijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių
(COM(2014) 0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Austrijos Bundesratas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 
direktyvos.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

Bundesrato ES reikalų komiteto 2014 m. gegužės 27 d. pagrįsta nuomonė, priimta pagal 
Austrijos Respublikos Konstitucijos (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 
1 dalį ir atsižvelgiant į Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo 6 straipsnį

COM(2014) 212 final

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienanarių privačių 
ribotos atsakomybės bendrovių

A. Pagrįsta nuomonė

Minėtas pasiūlymas su subsidiarumo principu nesuderinamas.

B. Pagrindimas

Europos Komisija mano, kad pasiūlymo dėl direktyvos pagrindas gali būti SESV 
50 straipsnis. Kaip pagrindimą Komisija nurodo tai, kad pasiūlyme dėl direktyvos 
nenumatoma vienanarėms bendrovėms sukurti naujos viršvalstybinės teisinės formos – juo 
veikiau padedama laipsniškai naikinti įsisteigimo laisvės apribojimus.

Toks pagrindimas neįtikinamas.

Šiuo aspektu reikėtų visų pirma atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2006 m. 
gegužės 2 d. sprendimą byloje C-436/03 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE). Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas konstatavo, kad šiuo reglamentu sukuriama nauja kooperatinės 
bendrovės forma, viršesnė už nacionalines formas. Kalbant apie tokias naujai sukurtas 
viršvalstybines bendrovių teisines formas, kurios koegzistuoja su pagal nacionalinę teisę 
numatytomis ir išliekančiomis bendrovių teisinėmis formomis, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas nurodė, kad teisinis pagrindas gali būti tik EB sutarties 308 straipsnis (dabar – SESV 
352 straipsnis).

Vis dėlto šiuo pasiūlymu dėl direktyvos, panašiai kaip Europos kooperatinės bendrovės 
atveju, siekiama sukurti daugelyje sričių bendromis taisyklėmis reglamentuojamą, vienodu 
teisinės formos pavadinimu įvardytą, taigi faktiškai viršvalstybinę bendrovės teisinę formą, 
kuri kiekvienoje valstybėje narėje koegzistuos su nacionaline ribotos atsakomybės akcinės 
bendrovės teisine forma. Tai akivaizdu nagrinėjant pasiūlymo 9 straipsnį, pagal kurį 
numatytas ribotos atsakomybės akcinės bendrovės pertvarkymas į SUP, taip pat atsižvelgiant į 
savarankišką tokių vienanarių bendrovių teisinės formos pavadinimą, kuris visos Europos 
Sąjungos mastu turi būti vienodas – SUP (Societas unius personae), taip pat žiūrint į ES 
Komisijos pasiūlymo 9 ir 10 konstatuojamąsias dalis, kuriose nurodyta, kad valstybės narės 
bent jau kaip alternatyvą gali savo nacionalinėje teisėje palikti ankstesnę ribotos atsakomybės 
akcinės bendrovės teisinę formą, tačiau jos įpareigojamos alternatyviai numatyti galimybę 
steigti SUP kaip atskiros teisinės formos bendroves.

Taigi tampa akivaizdu, kad, kaip nurodyta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime 
byloje C-436/03, siekiama sukurti naują bendrovės teisinę formą, kuri egzistuos greta esamų 
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bendrovių teisinių formų pagal nacionalinę teisę. Tačiau tokios naujos, plačiu mastu bendrai 
reglamentuojamos, taigi faktiškai viršvalstybinės bendrovės teisinės formos sukūrimo 
negalima pagrįsti SESV 50 straipsniu.

Subsidiarumo klausimas. Esamo pasiūlymo dėl direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos 
atsakomybės bendrovių sukūrimo nebegalima pagrįsti teisės norma, kuria remtis būtina tam, 
kad ES galėtų imtis veiksmų, nes pasiūlymas gerokai viršija numatytą tikslą ir kaip rezultatas 
sukuriama visiems prieinama nauja viršvalstybinė bendrovės teisinė forma.

Kyla rimtų abejonių, ar Europos Sąjunga apskritai turi įgaliojimų reikalauti, kad valstybės 
narės sukurtų naują nacionalinę akcinės bendrovės teisinę formą. Tai galėtų reikšti neleistiną 
kišimąsi į nacionalinį suverenitetą reguliavimo srityje. Pateiktame pasiūlyme atitinkamai 
nesilaikoma subsidiarumo principo. Pasiūlymo tikslus galima būtų pasiekti taip pat ir taikant 
valstybių vidaus reglamentavimo priemones.

Be to, toks vienanarių bendrovių modelis kaip tik skatintų piktnaudžiavimą ir vengimą taikyti 
nacionalines nuostatas, pvz., dėl minimalaus kapitalo reikalavimo, taip pat fiktyvią 
tarpvalstybinio pobūdžio savarankišką veiklą.


