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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością
(COM(2014) 212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości 
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

Austriacki Bundesrat przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 
wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia Komisji ds. UE Bundesratu z dnia 27 maja 2014 r., na mocy art. 23g 
ust. 1 austriackiej konstytucji, w związku z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności.

COM(2014) 212 final

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

A. Uzasadniona opinia

Przedmiotowy projekt jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

B. Uzasadnienie

Komisja Europejska jest zdania, że może oprzeć przedmiotowy wniosek dotyczący dyrektywy 
na art. 50 TFUE; uzasadnia to tym, że we wniosku tym nie proponuje się wprowadzenia 
nowej ponadnarodowej formy prawnej dla jednoosobowych spółek, lecz raczej ma on 
przyczynić się do stopniowego zniesienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości.

To uzasadnienie nie jest przekonujące:
Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim na orzeczenie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2006 r. C-436/03 w sprawie spółdzielni europejskiej: 
w przypadku odnośnego rozporządzenia Europejski Trybunał Sprawiedliwości argumentował, 
że ma ono na celu utworzenie nowej formy prawnej, współistniejącej z krajowymi formami 
spółdzielni. Co do takiej ponadnarodowej, nowo utworzonej formy prawnej, która jest 
dodatkowa w stosunku do przewidzianych w prawie krajowym i nadal istniejących form 
prawnych, ETS sprecyzował, że jej podstawę prawną może stanowić wyłącznie art. 308 TWE 
(obecnie art. 352 TFUE).

W wyniku omawianego wniosku dotyczącego dyrektywy miałaby tymczasem powstać –
podobnie jak w przypadku spółdzielni europejskiej – forma prawna jednolicie regulowana 
w szerokim zakresie, występująca zawsze pod tą samą nazwą, a zatem przynajmniej 
faktycznie ponadnarodowa, która w każdym państwie członkowskim istniałaby dodatkowo 
w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: wskazuje na to dość jednoznacznie 
przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w SUP przewidziane w art. 9 
wniosku, jak również odrębna nazwa formy prawnej w przypadku takich jednoosobowych 
spółek, które w całej Europie miałyby nazywać się „SUP” (Societas Unius Personae), 
a ponadto motywy 9 i 10 wniosku Komisji UE, z których wynika, że państwa członkowskie 
mogłyby przynajmniej jako alternatywę zachować w swoim prawie krajowym dotychczasową 
formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak byłyby zobowiązane 
przewidzieć alternatywną możliwość utworzenia SUP jako odrębnej formy w prawie spółek.

To zaś jasno świadczy o tym, że – w rozumieniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w sprawie C-436/03 – chodzi o utworzenie nowej formy prawnej istniejącej 
dodatkowo w stosunku do dotychczasowych krajowych form prawnych. Utworzenie takiej 
nowej, w dużej mierze jednolicie regulowanej, a zatem faktycznie ponadnarodowej formy 
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prawnej nie może jednak opierać się na art. 50 TFUE.

Co do pomocniczości: w obecnym kształcie wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
ustanowienia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie może już opierać 
się na normie prawnej obowiązkowej w przypadku podejmowania działania przez UE, 
odchodzi on od założonego celu, a w rezultacie prowadzi do utworzenia nowej 
ponadnarodowej powszechnie obowiązującej formy spółki.

Istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy Unia Europejska ma w ogóle uprawnienia do 
tego, by nakazywać państwom członkowskim wprowadzanie nowej, identycznej we 
wszystkich państwach formy spółki kapitałowej. To stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję 
w krajową suwerenność regulacyjną. Omawiany wniosek nie jest też zgodny z zasadą 
proporcjonalności. Cele wniosku można by osiągnąć również w drodze uregulowań 
krajowych.

Ponadto ten model spółki jednoosobowej wprost zachęcałby do naruszania norm krajowych 
takich jak minimalny kapitał zakładowy, a także ułatwiałby transgraniczne fikcyjne 
samozatrudnienie.


