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AVIZ MOTIVAT 
AL UNUI PARLAMENT NAȚIONAL 
REFERITOR LA SUBSIDIARITATE

Subiect: Avizul motivat al Consiliului Federal al Austriei referitor la propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale 
cu răspundere limitată cu asociat unic
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Consiliului Federal al Austriei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la 
propunerea de directivă menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

Avizul motivat din 27 mai 2014 al Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Federal, în 
conformitate cu articolul 23g alineatul (1) din Constituția Austriei, coroborat cu articolul 6 din 
Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

COM(2014) 212 final

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile 
comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

A. Aviz motivat

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității.

B. Motivare

Comisia Europeană consideră că își poate baza propunerea de directivă pe articolul 50 din 
TFUE; Comisia prezintă ca justificare faptul că propunerea de directivă nu urmărește să 
introducă o nouă formă juridică supranațională de societate comercială cu asociat unic, ci, mai 
degrabă, contribuie la eliminarea treptată a restricțiilor privind libertatea de stabilire.

Această justificare nu este convingătoare:

În acest context, trebuie să se facă referire în primul rând la constatările Curții de Justiție a 
Uniunii Europene din 2.5.2006 în cauza C-436/03 privind societatea cooperativă europeană 
(SCE): în legătură cu regulamentul respectiv, Curtea a statuat că acesta a introdus o formă 
juridică nouă, care se suprapune formelor naționale. Pentru astfel de forme juridice 
supranaționale nou-create, ce se adaugă formelor juridice existente care sunt prevăzute în 
legislațiile naționale, CJUE a precizat că singurul temei juridic este articolul 308 din TCE (în 
prezent articolul 352 din TFUE).

Cu toate acestea, propunerea de directivă în cauză urmărește, în fapt, să creeze – la fel ca în 
cazul societății cooperative europene – o formă juridică în mare măsură reglementată în mod 
uniform, purtând aceeași denumire și, prin urmare, având de facto un caracter supranațional, 
care să existe în fiecare stat membru alături de forma juridică națională a societății comerciale 
cu răspundere limitată: acest lucru reiese clar din posibilitatea transformării unei societăți cu 
răspundere limitată într-un SUP, menționată la articolul 9 din propunere, dar și din forma 
juridică de sine-stătătoare pentru astfel de societăți cu asociat unic, purtând abrevierea 
„SUP”(Societas Unius Personae) în întreaga Europă, precum și din considerentele 9 și 10 din 
propunerea Comisiei, din care rezultă că statele membre pot păstra în dreptul lor național, cel 
puțin în mod alternativ, actuala formă juridică a societății cu răspundere limitată, dar sunt 
obligate să prevadă posibilitatea înființării unei SUP ca formă juridică separată care există în 
paralel.

Astfel, este clar că – în sensul Hotărârii CEJ C-436/03 – se are în vedere crearea unei noi 
forme juridice pe lângă formele juridice existente la nivel național. Cu toate acestea, crearea 
unei astfel de forme juridice noi, în mare măsură reglementată în mod uniform și, prin urmare, 
având de facto un caracter supranațional, nu se poate baza pe articolul 50 din TFUE.
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Referitor la subsidiaritate: Propunerea de directivă privind introducerea unei societăți 
comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, în forma sa actuală, nu are la bază nicio 
normă juridică care să permită măsuri la nivelul UE și depășește cu mult obiectivul urmărit, 
conducând la crearea unei noi forme supranaționale de societate, cu caracter general.

Există îndoieli serioase în legătură cu competența Uniunii Europene de a impune statelor 
membre să introducă o nouă formă națională de societate comercială. Este probabil că acest 
lucru afectează în mod inacceptabil suveranitatea națională de reglementare. Propunerea 
examinată nu ia în considerare nici principiul proporționalității. Obiectivele propunerii pot fi 
atinse și prin reglementări naționale.

În plus, acest model de societate comercială cu asociat unic ar încuraja abuzurile și eludarea 
normelor naționale, cum ar fi cerințele minime de capital, și ar stimula falsa activitate 
independentă la nivel transfrontalier.


