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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Pielikumā pievienots Austrijas Nacionālās padomes pamatots atzinums par minēto direktīvas 
priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.
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PIELIKUMS

Austrijas Nacionalās padomes galvenās komitejas Eiropas Savienības lietu pastāvīgās 
apakškomitejas 2014. gada 28. maija pamatots atzinums saskaņā ar Austrijas Federācijas 
Konstitucionālā likuma 23.g panta 1. punktu saistībā ar 2. protokola par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantu

COM(2014) 212 final

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar 
ierobežotu atbildību

A. Atzinums

Priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

B. Pamatojums

Eiropas Komisija uzskata, ka priekšlikumu direktīvai var pamatot uz LESD 50. pantu. Šajā 
sakarībā Komisija izklāsta, ka ar priekšlikumu direktīvai netiek ierosināta jauna pārnacionāla 
uzņēmējsabiedrību juridiska forma viena dalībnieka sabiedrībām, bet gan daudz lielākā mērā 
ar to būtu jādod ieguldījums, lai pakāpeniski atceltu ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt 
uzņēmējdarbību.

Šis pamatojums nav pārliecinošs.

Šajā sakarībā galvenokārt jānorāda uz Eiropas Savienības Tiesas 2006. gada 2. maija 
atzinumu lietā C–436/03 par Eiropas kooperatīvo sabiedrību. Attiecībā uz šo regulu Eiropas 
Savienības Tiesa ir paskaidrojusi, ka ar to izveido jaunu uzņēmējdarbības juridisko formu, ar 
kuru tiek pārmākti dalībvalstīs spēkā esošie kooperatīvu veidi. Attiecībā uz šādām 
pārnacionālām un no jauna izveidotām juridiskām formām, kas izveidotas paralēli dalībvalstu 
tiesībās paredzētajām juridiskajām formām, kuras arī turpina būt spēkā, Eiropas Savienības 
Tiesa ir skaidri noteikusi, ka juridiskais pamats šādiem tiesību aktiem ir tikai un vienīgi EK 
līguma 308. pants (tagad LESD 352. pants).

Ar konkrēto priekšlikumu direktīvai rezultātā tomēr ir jāizveido (līdzīgi kā gadījumā ar 
Eiropas kooperatīvo sabiedrību) plašās jomās vienoti reglamentēta, ar vienu un to pašu 
juridiskās formas apzīmējumu pazīstama un tādējādi vismaz faktiski pārnacionāla juridiska 
forma, kura tiktu izmantota ikvienā dalībvalstī līdzās valsts līmeņa SIA juridiskajai formai. 
Tas viennozīmīgi izriet no priekšlikuma 9. pantā paredzētās SIA pārveidošanas par SUP, kā 
arī no patstāvīgā juridiskās formas apzīmējuma šādām viena dalībnieka sabiedrībām, kuras 
visā Eiropā jādēvē par "SUP" (Societas Unius Personae), kā arī no ES Komisijas 
priekšlikuma 9. un 10. apsvēruma, kuros minēts ka dalībvalstīm vismaz alternatīvi ir 
iespējams valsts tiesībās saglabās līdzšinējo SIA juridisko formu, tomēr to pienākums ir 
paredzēt alternatīvu iespēju līdzas SIA dibināt arī SUP kā patstāvīgu uzņēmējsabiedrību 
dibināšanas juridisko formu. Turklāt ir jāpiemin arī reģistrācijas procedūra, kas saskaņā ar 
Eiropas Komisijas paskaidrojumiem veido ierosinātā tiesību akta galveno daļu. Atbilstoši tai 
dalībvalstīm jāuzliek par pienākumu veikt reģistrēšanu elektroniski, izmantojot uz Eiropas 
Komisijas izveidotu vienotu formulāru.
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Tādējādi ir skaidrs, ka (Eiropas Savienības Tiesas lietā C436/03 izdarīto secinājumu izpratnē) 
līdzās spēkā esošajām valsts līmeņa uzņēmējdarbības veikšanas juridiskajām formām 
jāizveido jauna juridiskā forma. Šādas jaunas, plašā mērogā vienoti reglamentētas un tādējādi 
faktiski pārnacionālas juridiskās formas radīšanu nevar pamatot uz LESD 50. pantu.

Direktīvas priekšlikumu par viena dalībnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību ieviešanu 
konkrētajā veidā vairs nevar pamatot ar vienu nepieciešamo tiesību normu, ka vajadzīga ES 
rīcība, un tas ievērojami pārsniedz noteikto mērķi, kā arī rezultātā rada jaunu pārnacionālu 
uzņēmējsabiedrības veidu, kas paredzēta ikvienam. Pastāv ievērojamas šaubas par to, vai 
Eiropas Savienība vispār ir tiesīga norādīt dalībvalstīm, lai tās ieviestu jaunu kapitālsabiedrību 
formu. Šāda rīcība var būt nepieļaujama iejaukšanās dalībvalstu suverenitātē attiecībā uz 
tiesisko regulējumu.

Komisija pamato iejaukšanās nepieciešamību Savienības līmenī galvenokārt ar to, ka 
uzņēmējsabiedrības nodibināšana ārvalstīs ir saistīta ar lielākām izmaksām. Arguments par 
izmaksām tomēr nevar attaisnot atkāpšanos no uzņēmējdarbības tiesību būtiskiem 
elementiem, piemēram, kreditoru aizsardzību un citu trešo personu aizsardzību, kuras skar 
uzņēmējsabiedrības darbība, kā arī publisko interešu ignorēšanu. Ar priekšlikumu direktīvai 
var tikt traucēti vai apgrūtināti dalībvalstu pasākumi, lai cīnītos pret tiesību aktos paredzēto 
noteikumu apiešanu, negodīgam darbībām, kā arī krāpšanu nodokļu un sociālajā jomā. 
Publisko interešu, kreditoru, patērētāju un darba ņēmēju aizsardzības ignorēšanu nevar 
attaisnot ar to izmaksu samazināšanu, kas saistītas ar uzņēmējsabiedrību nodibināšanu.

Turklāt šis viena dalībnieka sabiedrības modelis tikpat kā aicinātu ļaunprātīgi izmantot un 
apiet tādus dalībvalstīs noteiktos standartus kā, piemēram, prasības attiecībā uz minimālo 
pamatkapitālu, kā arī veicinātu pārrobežu fiktīvu pašnodarbinātību.

Personas, kuras vēlas izmantot ierosināto uzņēmējsabiedrības veidu negodīgām darbībām, 
varētu darboties visā ES un brīvi izvēlēties sabiedrības juridisko adresi un arī pārvietot to. 
Savukārt pārvaldes iestāžu administratīvais slogs, iejaucoties pārrobežu mērogā, ir ļoti liels. 
Tālab ir jāparedz daži minimāli aizsardzībai paredzēti noteikumi, ar kuriem jānovērš darbības, 
kuru mērķis ir apiet noteikumus. Tomēr direktīvas priekšlikumā šādu noteikumu ļoti plašā 
mērā trūkst. Tādējādi konkrētajā priekšlikumā nav ņemts vērā arī proporcionalitātes princips.

Priekšlikuma mērķi, proti, atvieglot (meitas) sabiedrību dibināšanu arī ārvalstīs var panākt arī 
pieņemot iekšējus valsts līmeņa noteikumus, neatsakoties no būtiski nozīmīgiem kreditoru, 
patērētāju un darba ņēmēju aizsardzībai paredzētiem noteikumiem. Šādus dalībvalstu līmenī 
pieņemtus pasākumus var izstrādāt tā, lai tie būtu saskanīgi ar dalībvalsts līmeņa pasākumiem, 
kuru mērķis ir apkarot darbības, kas vērstas uz noteikumu apiešanu nodokļu un sociālajā 
jomā.


