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MOTIVERAT YTTRANDE 
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT 

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat 
ansvar 
(COM(2014)0212 – C8-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Det österrikiska förbundsrådet har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 
ovannämnda direktiv.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.
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BILAGA

Motiverat yttrande av den 27 maj 2014 från förbundsrådets EU-utskott i enlighet med artikel 
23g.1 i Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) (lag om förbundsstatens författning) jämförd med 
artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

COM(2014)0212

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat 
ansvar

A. Motiverat yttrande

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.

B. Motivering

Europeiska kommissionen anser att den kan använda artikel 50 i EUF-fördraget som rättslig 
grund för förslaget till direktiv, eftersom kommissionen menar att förslaget till direktiv inte 
innehåller något förslag till inrättande av en ny överstatlig rättslig form för enmansbolag, utan 
i stället ska bidra till en gradvis avveckling av inskränkningarna i etableringsfriheten.

Denna motivering är dock inte övertygande.

I detta sammanhang bör det framför allt hänvisas till domstolens yttrande av den 2 maj 2006 i 
mål C-436/03 om Europeisk kooperativ förening, där domstolen beträffande den aktuella 
förordningen klargjorde att den innebar att det inrättades en ny rättslig form utöver de 
nationella formerna för kooperativa föreningar. Domstolen klargjorde vidare att artikel 308 i 
EG-fördraget (numera artikel 352 i EUF-fördraget) är den enda rättsliga grunden för sådana 
överstatliga, nyinrättade rättsliga former som inrättas utöver de rättsliga former som redan 
finns på nationell nivå. 

I likhet med vad som gällde för de europeiska kooperativa föreningarna, avser emellertid det 
aktuella förslaget till direktiv att införa en rättslig form som i stor utsträckning omfattas av 
gemensamma bestämmelser och som har en och samma bolagsformsbeteckning – och som 
därmed de facto är en överstatlig rättslig form som i de olika medlemsstaterna  kommer att 
existera parallellt med den nationella rättsliga formen för privata aktiebolag. Detta framgår 
klart och tydligt av artikel 9 i förslaget till direktiv som föreskriver en omvandling av ett 
privat aktiebolag till ett SUP-bolag, liksom av den särskilda bolagsformsbeteckningen för 
sådana enmansbolag som i hela Europa ska gå under beteckningen SUP-bolag (Societas 
Unius Personae). Det framgår också klart och tydligt av skälen 9 och 10 i kommissionens 
förslag i vilka det står klart att medlemsstaterna åtminstone kan välja att i den nationella 
lagstiftningen bibehålla den befintliga bolagsformen för privata aktiebolag men att de är 
skyldiga att som alternativ också tillåta grundandet av SUP-bolag som en egen bolagsrättslig 
form.

Därmed står det emellertid klart att avsikten – i enlighet med vad som fastslås i domstolens 
dom i mål C-436/03 – är att inrätta en ny rättslig form utöver de befintliga nationella 
formerna.  Inrättandet av en sådan rättslig form, som i stor utsträckning omfattas av 
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gemensamma bestämmelser och därmed de facto är en överstatlig rättslig form, kan emellertid 
inte grunda sig på artikel 50 i EUF-fördraget.

Vad gäller subsidiariteten: Förslaget till direktiv om införande av ett enmansbolag med 
begränsat ansvar kan i sin nuvarande utformning inte grunda sig på en rättslig bestämmelse 
som är nödvändig för att EU ska ha befogenhet att agera – förslaget sträcker sig långt utöver 
det avsedda syftet och innebär att det inrättas en ny överstatlig bolagsform.

Det råder allvarliga tvivel om huruvida Europeiska unionen ens har rätt att kräva att 
medlemsstaterna ska införa en ny nationell bolagsform , då detta torde utgöra en oacceptabel 
inskränkning av den nationella suveräniteten i regleringshänseende. Det aktuella förslaget tar 
inte heller hänsyn till proportionalitetsprincipen. Förslagets syften kan också uppnås med 
nationell lagstiftning.

Dessutom skulle denna form av enmansbolag i själva verket uppmuntra till missbruk och 
kringgående av de nationella standarderna vad gäller minimikapitalkrav och 
gränsöverskridande falskt egenföretagande.


