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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Conselho Federal austríaco sobre a proposta de diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às sociedades unipessoais de 
responsabilidade limitada
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

O Conselho Federal austríaco procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a 
proposta de diretiva em epígrafe.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

Parecer fundamentado da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Federal, de 27 de 
maio de 2014, nos termos do artigo 23-G, n.º 1, da Constituição Federal, em conjugação com 
o artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade

COM(2014) 212 final

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às sociedades unipessoais 
de responsabilidade limitada

A. Parecer fundamentado

A proposta objeto do presente parecer não respeita o princípio da subsidiariedade.

B. Fundamentação

A Comissão Europeia entende poder basear a proposta de diretiva no artigo 50.º do TFUE. 
Alega que a proposta de diretiva não introduz uma nova forma jurídica supranacional de 
sociedade unipessoal, contribuindo antes para suprimir progressivamente as restrições à 
liberdade de estabelecimento.

O argumento não convence:

Neste contexto cumpre, antes de mais, fazer referência ao acórdão do Tribunal de Justiça da 
UE, de 2.05.2006, no processo C-436/03 sobre a Sociedade Cooperativa Europeia (SCE): o 
Tribunal de Justiça da UE considerou que o regulamento então em causa instituía uma nova 
forma jurídica que se sobrepunha às formas nacionais de sociedades cooperativas. O TJUE 
explicou que a única base jurídica para essas novas formas supranacionais que surgem a par 
das já previstas pelo Direito nacional é o artigo 308.º TCE (atual artigo 352.º TFUE).

Todavia, com a proposta de diretiva em análise — à semelhança do que se verificava com a 
Sociedade Cooperativa Europeia — criar-se-á, pelo menos na prática, uma forma jurídica 
supranacional sob uma única designação e em grande medida regulamentada de modo 
uniforme, que coexistirá em todos os Estados-Membros com a forma jurídica nacional de 
sociedade de responsabilidade limitada: é o que resulta claramente da conversão de uma 
sociedade de responsabilidade limitada em SUP, prevista no artigo 9.º da proposta de diretiva, 
bem como da designação de forma jurídica exclusiva dessas sociedades unipessoais, que 
deverão ser conhecidas em toda a Europa como SUP (Societas Unius Personae) e, ainda, dos 
considerandos 9 e 10 da proposta da Comissão Europeia, que explicam que os Estados-
Membros podem manter a forma jurídica de sociedade de responsabilidade limitada existente 
no respetivo Direito nacional, mas são obrigados a prever, em alternativa, a criação de uma 
SUP como forma jurídica de sociedade específica.

Torna-se assim evidente que — nos termos do acórdão do TJUE no processo C-436/03 —
será criada uma nova forma jurídica para além das formas jurídicas nacionais já existentes. No 
entanto, a constituição de uma forma jurídica nova, que será em grande medida 
regulamentada de modo uniforme e, por isso, efetivamente supranacional, não se pode basear 
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no artigo 50.º do TFUE.

Quanto à subsidiariedade: a proposta de diretiva relativa à criação de uma sociedade 
unipessoal de responsabilidade limitada não pode, nos termos em que foi apresentada, basear-
se numa norma jurídica que justifique a intervenção da UE, ultrapassando largamente o 
objetivo pretendido. Além disso, conduz a uma nova forma de sociedade supranacional para 
todos.

É com sérias reservas que nos interrogamos se a União Europeia terá sequer competência para 
obrigar os Estados-Membros a introduzir uma nova forma nacional de sociedade de capitais. 
Tal imposição poderia constituir uma ingerência ilícita na soberania nacional. A proposta em 
apreço também não respeita o princípio da proporcionalidade. Ademais, os objetivos da 
proposta poderiam ser alcançados por meio de regulamentação nacional.

Além disso, este modelo de sociedade unipessoal daria azo a abusos e tentativas de contornar 
as normas nacionais, por exemplo relativamente ao capital mínimo, e incentivaria o falso 
emprego por conta própria transfronteiras.


