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GEMOTIVEERD ADVIES  VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE 

SUBSIDIARITEIT

Betreft: Gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Bondsraad inzake het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

De Oostenrijkse Bondsraad heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 
bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies overeenkomstig artikel 23g, lid 1, Bundesverfassungsgesetz juncto artikel 
6 van Protocol (Nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid  van de commissie voor EU-aangelegenheden van de Bondsraad van 27 mei 
2014

COM(2014) 212 def

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten 
eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

A. Gemotiveerd advies

Het onderhavige voorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel.

B. Motivering

Ten onrechte meent de Europese Commissie dat dit richtlijnvoorstel op art. 50 VWEU kan 
worden gebaseerd; ter onderbouwing hiervan schrijft zij dat het voorstel geen nieuwe 
supranationale rechtsvorm voor de eenpersoonsvennootschap in het leven roept maar wel 
bijdraagt aan de geleidelijke afschaffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging.

Deze redenering vermag niet te overtuigen.

Van belang is hier vooral het arrest van het Hof van Justitie van 2.5. 2006, C-436/03, inzake 
de Europese  coöperatieve vennootschap. In dit arrest heeft het Hof van Justitie uitgemaakt 
dat met de desbetreffende verordening een nieuwe rechtsvorm  naast de bestaande nationale 
vennootschapsvormen in het leven werd geroepen. Voor dergelijke nieuw in het leven 
geroepen rechtsvormen, die zich bij de bestaande rechtsvormen naar nationaal recht voegen, 
komt volgens het HvJ uitsluitend art. 308 EG-verdrag (thans art. 352 VWEU) als 
rechtsgrondslag in aanmerking.

Met het onderhavige richtlijnvoorstel wordt echter uiteindelijk een grotendeels uniform 
geregelde, onder een en dezelfde noemer aangeduide, dus in ieder geval de facto 
supranationale rechtsvorm - zoals ook de Europese coöperatieve vennootschap -  geschapen 
die zich in de respectieve lidstaten naast de nationale rechtsvorm van besloten 
eenpersoonsvennootschap voegt. Dat blijkt duidelijk uit de regeling in artikel 9 van het 
voorstel voor de omzetting van een besloten eenpersoonsvennootschap in een SUP, evenals 
uit de aparte aanduiding voor een dergelijke eenpersoonsvennootschap die in heel Europa als 
„SUP“ (Societas Unius Personae) moet worden aangeduid, en voorts ook uit de overwegingen 
9 en 10 waaruit op te maken is dat de lidstaten de alternatieve mogelijkheid behouden om in 
hun nationale recht de huidige rechtsvorm van besloten eenpersoonsvennootschap te 
handhaven, onder de verplichting evenwel om als alternatief tevens de SUP als op zichzelf 
staande rechtsvorm in te voeren.

Duidelijk blijkt dus dat de voorgestelde richtlijn een nieuwe rechtsvorm beoogt te scheppen 
die naast de bestaande nationale rechtsvormen een plaats moet krijgen, zoals bedoeld in het 
arrest van het HvJ in zaak C-436/03.  De invoering van een dergelijke nieuwe, grotendeels 
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uniform geregelde en dus de facto supranationale rechtsvorm kan evenwel niet worden 
gebaseerd op artikel 50 VWEU.

Over de subsidiariteit: het voorstel inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid kan zoals het er nu ligt, niet worden gebaseerd op een voor 
optreden van de EU vereiste rechtsnorm, het schiet zijn doel voorbij en komt uiteindelijk neer 
op een nieuwe supranationale vennootschapsvorm voor alleman.

Het valt zeer te betwijfelen of de Europese Unie überhaupt bevoegd is de lidstaten voor te 
schrijven een nieuwe nationale vorm van kapitaalvennootschap in te voeren. Veeleer gaat het 
hier om een ontoelaatbare inbreuk op de bevoegdheid van de soevereine nationale wetgever.
Ook druist dit voorstel in tegen het evenredigheidsbeginsel. Het doel van het voorstel laat zich 
ook door middel van nationale regelgeving realiseren.

Bovendien zou deze vorm van eenpersoonsvennootschap juist uitnodigen tot misbruik en 
ontduiking van nationale normen zoals een minimum-aandelenkapitaal en 
grensoverschrijdende schijnzelfstandigheid aanmoedigen.


