
— uwzględniając przesłuchanie publiczne Komisji dotyczące przyszłych priorytetów planu działania na
rzecz unowocześnienia prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz ich wyników,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0434/2006),

A. mając na uwadze, że warunek określony w art. 39 ust. 2 Regulaminu, zgodnie z którym żaden wniosek
nie powinien się znajdować w fazie przygotowań, jest należycie spełniony,

B. mając na uwadze, że w trakcie publicznego przesłuchania w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego
w dniu 22 czerwca 2006 r. podkreślono konieczność ustanowienia europejskiej spółki prywatnej jako
formy prawnej dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną,

C. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna może zostać utworzona na terenie Wspólnoty zgod-
nie z przepisami wspólnotowymi i obowiązującymi we Wspólnocie zasadami postępowania, które
należy określić w formie rozporządzenia, przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które
nie muszą posiadać miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim,

D. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna powinna posiadać podmiotowość prawną,
a zobowiązania spółki wobec wierzycieli powinny być pokrywane wyłącznie z majątku spółki,

E. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna obok krajowych form spółek oferuje przedsiębior-
stwom dodatkową i dobrowolną możliwość wyboru w zakresie określenia swojej formy,

F. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna powinna posiadać możliwość wyboru struktury
monistycznej lub dualistycznej,

G. mając na uwadze, że europejska spółka prywatna powinna zostać wpisana do odpowiedniego rejestru
w państwie, w którym posiada swoją siedzibę, zgodnie z postanowieniami krajowymi wydanymi
w oparciu o dyrektywę 68/151/EWG, z podaniem adresu, pod którym usługa może być w sposób
ważny wykonywana przy uwzględnieniu mechanizmów kontroli poprawności merytorycznej
i autentyczności aktu założenia,

H. mając na uwadze, że odnośny dorobek prawny Wspólnoty zapewniający transgraniczną wymianę infor-
macji, prawo do konsultacji i współudziału pracowników, jak też zachowujący wcześniej istniejące
prawa pracowników do współudziału (dyrektywy 94/45/WE i 2005/56/WE) powinien zostać
w całości zachowany; mając w związku z tym na uwadze, że przekształcenie spółki, w której pracow-
nicy mają prawo do współdecydowania oraz prawo do informacji i konsultacji, w europejską spółkę
prywatną nie powinno oznaczać utraty tych istniejących już praw,

1. wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi w roku 2007 wniosku legislacyjnego na mocy
art. 308 Traktatu WE w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej, który powinien zostać opracowany
w ramach konsultacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami określonymi
w załączniku;

2. uznaje, że wymienione zalecenia zgodne są z zasadą pomocniczości oraz prawami podstawowymi
obywateli;

3. jest zdania, że przedstawiony projekt nie pociąga za sobą skutków finansowych;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także szczegółowych
zaleceń przedstawionych w załączniku, Komisji, Radzie oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

Zalecenie 1 (prawo wspólnotowe jako podstawa dla formy spółki)

Parlament Europejski jest zdania, że statut europejskiej spółki prywatnej powinien tak jak to tylko możliwe
opierać się na przepisach prawa wspólnotowego oraz zrezygnować z odniesień do prawa krajowego, stano-
wiąc tym samym jednolitą i zamkniętą całość. Dlatego też w odniesieniu do europejskiej spółki prywatnej
obowiązującymi przepisami powinny być tylko i wyłącznie przepisy rozporządzenia w sprawie statutu euro-
pejskiej spółki prywatnej, a obszary uregulowane w tym rozporządzeniu powinny zostać wyłączone
z zakresu stosowania prawa państw członkowskich. Dotyczy to statusu prawnego spółki, zdolności prawnej
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i zdolności do działań wywołujących skutki prawne, założenia spółki, zmian w umowie spółki, przekształ-
cenia i likwidacji, nazwy lub firmy, struktury organizacyjnej, umocowania organów do reprezentowania,
uzyskania i utraty członkostwa oraz związanych z nim praw i obowiązków, odpowiedzialności spółki,
członków zarządu, członków jej organów oraz wspólników za zobowiązania spółki, a także minimalnych
standardów w odniesieniu do obowiązków zarządu wobec spółki. Ponadto status powinien regulować takie
kwestie, jak sposób funkcjonowania organów spółki, większości głosów potrzebne w głosowaniach, narady
wspólników i warunki zakupu lub sprzedaży udziałów w spółce. Powinna istnieć możliwość określenia tych
przepisów indywidualnie i w zależności od potrzeb spółki. W pozostałych dziedzinach zastosowanie ma, co
do zasady, statut, a wykraczające poza statut przepisy stosuje się jedynie zgodnie z zasadą pomocniczości
w następującej kolejności: inne przepisy prawa wspólnotowego, przepisy dotyczące porównywalnych rodza-
jów spółek w państwie członkowskim, w którym spółka posiada swoją statutową siedzibę. Odpowiednie
porównywalne formy spółek w danym państwie członkowskim należy wymienić w załączniku.

Zalecenie 2 (tryb postępowania dotyczący założenia spółki)

Parlament Europejski jest zdania, że powinna istnieć możliwość założenia europejskiej spółki prywatnej ex
nihilo, na podstawie istniejącej spółki lub w wyniku połączenia spółek, albo też w ramach wspólnej filii.
Ponadto powinna istnieć możliwość przekształcenia europejskiej spółki prywatnej w spółkę europejską.

Zalecenie 3 (kapitał zakładowy)

Parlament Europejski jest zdania, że kapitał zakładowy europejskiej spółki prywatnej powinien dzielić się na
udziały o określonej wartości nominalnej; udziały wspólników powinny być wyrażone w euro w pełnych
kwotach; kapitał minimalny powinien wynosić 10 000 euro lub równowartość tej kwoty w innej walucie
w momencie wpisu do rejestru; kapitał minimalny nie musi być koniecznie wpłacony w formie pieniężnej
i określa zakres odpowiedzialności wspólników.

Zalecenie 4 (organizacja)

Parlament Europejski sugeruje, aby zarząd europejskiej spółki prywatnej składał się z co najmniej jednej
osoby i aby pierwszy zarząd powołany był w drodze uchwały wspólników lub na mocy umowy spółki
oraz aby żadna osoba której na mocy decyzji sądu lub organu administracyjnego państwa członkowskiego
zabroniono zajmowania stanowiska porównywalnego do członka zarządu nie mogła przyjąć lub zajmować
takiego stanowiska.

Zalecenie 5 (treść umowy spółki)

Parlament Europejski sugeruje, aby umowa spółki zawierała: formę prawną i firmę spółki, czas trwania
spółki (jeżeli jest oznaczony), przedmiot działalności spółki, siedzibę spółki, kapitał spółki, organ lub organy
mogące reprezentować spółkę wobec osób trzecich i przed sądem, a także wkład wniesiony przez każdego
ze wspólników tytułem objęcia udziałów w spółce.

Zalecenie 6 (odpowiedzialność członka zarządu)

Parlament Europejski jest zdania, że członek lub członkowie zarządu europejskiej spółki prywatnej muszą
odpowiadać indywidualnie lub solidarnie ze spółką za wszelkie działania stanowiące naruszenie przepisów
prawa cywilnego i karnego właściwych dla sdanej półki.

Zalecenie 7 (odpowiedzialność członków zarządu i wspólników w przypadku zmniejszenia majątku
spółki)

Parlament Europejski jest zdania, że organy spółki powinny solidarnie odpowiadać za szkody lub straty
europejskiej spółki prywatnej powstałe poprzez działania spółki, wskutek których majątek europejskiej
spółki prywatnej został uszczuplony z korzyścią dla organu spółki, wspólnika, lub osoby z nim powiązanej;
beneficjent nieprawnego działania spółki powinien być zmuszony do zwrotu odpowiedniej kwoty; odpowie-
dzialność powinna powstawać wówczas, jeżeli działanie nie leżało w dobrze rozumianym interesie euro-
pejskiej spółki prywatnej; odpowiedzialność nie powstaje zwłaszcza wówczas, gdy europejska spółka pry-
watna jest objęta spójną polityką grupową i ewentualne straty są kompensowane korzyściami wynikającymi
z przynależności do grupy; odpowiedzialność zarządu lub wspólników na podstawie innych przepisów
prawnych pozostaje bez zmian.
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Zalecenie 8 (załączniki do rozporządzenia)

Parlament Europejski sugeruje, aby rozporządzenie zawierało następujące załączniki:

a) wzorcowy statut, który może być w całości lub w części przejęty przez wspólników;

b) dla każdego państwa członkowskiego, rodzaje spółek będących odpowiednikami europejskiej spółki
prywatnej w obszarach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem, szczególnie w zakresie stoso-
wania przepisów dotyczących rachunkowości, spraw socjalnych, prawa karnego i prawa pracy;

c) opisy organów spółki w poszczególnych językach urzędowych Unii Europejskiej.

Zalecenie 9 (roczne sprawozdania finansowe)

Parlament Europejski jest zdania, że europejska spółka prywatna powinna podlegać zharmonizowanym
przepisom w zakresie sprawozdawczości finansowej (dyrektywy 78/660/EWG (1) i 83/349/EWG (2)), które
obowiązują w każdym państwie członkowskim dla porównywalnego rodzaju spółki.

Zalecenie 10 (możliwości przekształceń)

Parlament Europejski jest zdania, że europejska spółka prywatna musi posiadać możliwość fuzji (3), przenie-
sienia siedziby, podziału oraz przekształcenia w europejską spółkę (4) na podstawie, jeżeli to możliwe, już
zharmonizowanego prawa wspólnotowego; jeżeli brak jest odnośnego prawa wspólnotowego, obowiązywać
powinny przepisy państw członkowskich mające zastosowanie do porównywalnych rodzajów spółek; w tym
kontekście powinny mieć zastosowanie zasady współdecydowania obowiązujące w państwie, w którym dana
spółka ma swoją siedzibę, zgodnie z prawem wspólnotowym; należy również umożliwić przekształcenie
spółek krajowych w europejskie spółki prywatne, zachowując przy tym istniejące prawa pracownicze; doty-
czy to również ponownego przekształcenia europejskiej spółki prywatnej w spółkę prawa krajowego.

Zalecenie 11 (rozwiązanie, likwidacja, niewypłacalność i wstrzymanie wypłat)

Parlament Europejski jest zdania, że w przypadku niewypłacalności europejskiej spółki prywatnej jej zarząd
musi być zobowiązany do wnioskowania, bez niepotrzebnej zwłoki, najpóźniej jednak po trzech tygodniach,
o wszczęcie postępowania upadłościowego; w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku wobec wie-
rzycieli, którzy doznają w ten sposób szkody, zarząd ponosi bezpośrednią i solidarną odpowiedzialność;
ponadto w odniesieniu do rozwiązania, likwidacji, niewypłacalności lub wstrzymania wypłat europejska
spółka prywatna powinna podlegać przepisom dotyczącym spółek, które stanowią ich odpowiedniki
w każdym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; w odniesieniu do niewypłacal-
ności należy stosować przepisy obowiązujące w miejscu siedziby spółki.

(1) Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie
rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978 r., str. 11). Dyrektywa
zmieniona ostatnio dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/46/WE (Dz.U. L 224 z 16.8.2006 r., str. 1).

(2) Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. na podstawie art. 54 ust. 3 lit g) Traktatu
w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983 r., str. 1). Dyrektywa zmieniona
ostatnio dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/99/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006 r., str. 137).

(3) Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicz-
nego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.U. L 310 z 25.11.2005 r., str. 1).

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
(Dz.U. L 294 z 10.11.2001 r., str. 1). Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.
U. L 363 z 20.12.2006 r., str. 1).
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