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PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB

Čeprav kodificirano evropsko pravo gospodarskih družb kot tako ne obstaja, države članice
še vedno uporabljajo svoje zakone o gospodarskih družbah, ki jih občasno posodabljajo,
da bi bili v skladu z direktivami in uredbami EU. Cilj potekajočih prizadevanj za
vzpostavitev sodobnega in učinkovitega prava družb in okvira upravljanja podjetij je
izboljšanje poslovnega okolja v EU za evropska podjetja, vlagatelje in zaposlene.

PRAVNA PODLAGA

Člena 49 ter 50(1) in (2)(g) PDEU; drugi odstavek člena 54 PDEU; členi 114, 115 in 352 PDEU.

CILJI

Učinkovit okvir za upravljanje podjetij ustvarja dobro poslovno okolje na notranjem trgu EU.
Poglavitna cilja harmonizacije prava družb sta spodbujanje uveljavljanja svobode ustanavljanja
(naslov IV, poglavje 2 PDEU) in izvrševanje temeljne pravice iz člena 16 Listine Evropske unije
o temeljnih pravicah, tj. svoboda gospodarske pobude v okviru omejitev iz člena 17 Listine
(pravica do lastnine) (1.1.6).
Drugi pododstavek člena 49 PDEU zagotavlja pravico začeti in opravljati dejavnosti kot
samozaposlena oseba ter pravico do ustanovitve in vodenja podjetij, zlasti družb ali podjetij.
Cilji določb EU s tega področja so omogočiti ustanavljanje podjetij kjerkoli v EU na podlagi
prostega gibanja oseb, storitev in kapitala, nuditi zaščito delničarjem in drugim subjektom
z deležem v podjetjih, povečati konkurenčnost podjetij ter spodbujati podjetja k čezmejnemu
sodelovanju.
Ker imajo družbe, ki se ustanavljajo na notranjem trgu, vseevropsko razsežnost, morajo biti
sposobne delovati v vsej Uniji v skladu z enotnim pravnim okvirom.

DOSEŽKI

A. Minimalne skupne obveznosti
Čeprav kodificirano evropsko pravo gospodarskih družb kot tako ne obstaja, se je
s harmonizacijo nacionalnih zakonov o gospodarskih družbah uvedlo nekaj minimalnih
standardov. Harmonizacija se je nanašala na zaščito interesov in pravic delničarjev, pravila
o prevzemnih ponudbah za delniške družbe, razkrivanje informacij o podružnicah, združitve in
delitve, minimalna pravila za družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, finančna
poročila in računovodstvo, enostavnejše in hitrejše dostopanje do informacij o družbah in
nekatere zahteve za družbe v zvezi z razkritjem informacij.
1. Ustanovitev družb, kapital in zahteve v zvezi z razkritjem informacij
Prva direktiva Sveta (68/151/EGS) je bila sprejeta leta 1968, nato pa večkrat spremenjena
(nazadnje je bila razveljavljena z Direktivo 2009/101/ES, kakor je bila spremenjena

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.1.6.pdf
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z Direktivo 2012/17/EU). Njen cilj je javnosti zagotoviti lažje in hitrejše dostopanje do
informacij o družbah in med drugim obravnava veljavnost obveznosti, ki jih družba prevzame,
in ničnost družbe. Uporablja se za vse delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo.
Druga direktiva Sveta (77/91/EGS, ki jo je nadomestila Direktiva 2012//30/EU), se nanaša
le na delniške družbe. Za ustanavljanje teh družb je potreben minimalni znesek ustanovnega
kapitala (ki trenutno znaša 25 000 EUR) kot zavarovanje za upnike in protiutež omejeni
odgovornosti delničarjev. Obstajajo tudi pravila o ohranjanju in spreminjanju kapitala in
minimalnih vsebinskih zahtevah za vsak akt o ustanovitvi delniške družbe. Dvanajsta direktiva
o pravu družb (2009/102/ES) z dne 16. septembra 2009 določa okvir za družbe z omejeno
odgovornostjo z enim družbenikom, v katerih so vsi deleži v lasti enega družbenika.
2. Dejavnosti družbe, ki se izvajajo v več kot eni državi
Z enajsto direktivo o pravu družb (89/666/EGS) se je uvedla zahteva o tujih razkritjih podružnic.
Direktiva se nanaša na družbe EU, ki ustanovijo podružnice v drugi državi EU, ali družbe iz
tretjih držav, ki ustanovijo podružnice v EU. Direktiva Sveta 2014/86/EU z dne 8. julija 2014
o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic
uvaja davčne predpise, ki so s stališča konkurence za skupine družb iz različnih držav članic
nevtralni. Dividende, ki jih izplača odvisna družba v eni državi članici matični družbi v drugi
državi članici, niso dvojno obdavčene (glej Direktivo Sveta 2008/7/ES z dne 12. februarja 2008
o posrednih davkih na zbiranje kapitala).
Direktiva 2004/25/ES o ponudbah za prevzem je namenjena določitvi minimalnih smernic
za obravnavanje ponudb za prevzem delnic družb, ki jih urejajo zakoni držav članic.
Določa minimalne standarde za ponudbe za prevzem ali spremembe nadzora, njen cilj pa je
zaščititi manjšinske delničarje, zaposlene in druge zainteresirane stranke. Direktiva 2012/17/
EU ureja povezovanje centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb (poslovni registri).
Spremenjena je bila s tremi direktivami o pravu družb – 89/666/EGS, 2005/56/ES in 2009/101/
ES. Poleg tega Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/884 določa tehnične specifikacije in
postopke, potrebne za sistem povezovanja poslovnih registrov.
3. Preoblikovanje družb (domače združitve in delitve, preselitev sedeža družbe)
Delničarji in tretje stranke imajo pri preoblikovanju družbe (združitve in delitve) enaka
jamstva. Direktiva 2011/35/EU o združitvi delniških družb (s katero je bila razveljavljena tretja
direktiva Sveta 78/855/EGS) ureja zaščito delničarjev, upnikov in zaposlenih. Šesta direktiva
Sveta (82/891/EGS) o delitvi delniških družb je bila spremenjena z Direktivo 2007/63/ES
glede zahteve po neodvisnem strokovnem poročilu ob združitvi ali delitvi delniških družb in
z Direktivo 2009/109/ES, ki poenostavlja obveznosti za poročanje in dokumentiranje. Prav
tako ureja zaščito delničarjev, upnikov in zaposlenih. Deseta direktiva o pravu družb 2005/56/
ES o čezmejnih združitvah kapitalskih družb je namenjena lažjemu čezmejnemu združevanju
kapitalskih družb. Direktiva vzpostavlja enostaven okvir za preprečitev likvidacije prevzete
družbe in velja za združitve kapitalskih družb, ki so bile ustanovljene v skladu z zakonodajo
ene od držav članic in ki imajo tudi statutarni sedež, upravni sedež ali vodstveni oddelek
v Uniji, če za vsaj dve od združenih družb velja zakonodaja različnih držav članic. Direktiva
se uporablja za vse kapitalske družbe z izjemo kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganje
v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP). Preselitev registriranega sedeža družbe z omejeno
odgovornostjo iz ene države članice v drugo ter združitev ali delitev družbe so neločljivi
vidiki svobode ustanavljanja, ki jo zagotavljata člena 49 in 54 (sodba Sodišča Evropske unije
v zadevi Cartesio[1]). Vseeno na podlagi načela svobode ustanavljanja družbe ni možno preseliti

[1]Sodba Sodišča z dne 16. decembra 2008, Cartesio, Zadeva C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, odstavki 111–113
(Sodišče Evropske unije).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1499782351801&uri=CELEX:32015R0884
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iz domače države članice v drugo in pri tem ohraniti njeno pravno in poslovno spodobnost. Zato
je Parlament že večkrat pozval k predlogu o čezmejni preselitvi sedeža (štirinajsta direktiva
o pravu družb). Vprašanje čezmejne preselitve registriranega sedeža družbe še ni rešeno.
4. Jamstva v zvezi s finančnim položajem družb
Da bi zagotovili, da so podatki v računovodskih dokumentih v vseh državah članicah
enakovredni, četrta, sedma in osma direktiva (78/660/EGS, 83/349/EGS in 84/253/EGS, ki
jih je nadomestila Direktiva 2013/34/EU) določajo, da morajo računovodski izkazi družbe
(letni izkazi, konsolidirani izkazi in odobritev oseb, pooblaščenih za izvajanje obvezne revizije)
verodostojno in pošteno prikazovati sredstva in obveznosti, finančno stanje ter dobiček ali
izgubo družbe. Uredba (ES) št. 1606/2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov
harmonizira finančne podatke, ki jih prikazujejo družbe, ki kotirajo na borzi, da se zagotovi
zaščita vlagateljev. Poleg tega je bila z Direktivo 2013/34/EU uvedena obveznost za družbe
EU, ki kotirajo na borzi, da v svojem letnem poročilu zagotovijo izjavo o upravljanju
podjetja, ki vsebuje informacije o: Da bi bile finančne izjave družb zanesljivejše, so se
z Direktivo 2006/43/ES uvedle minimalne zahteve za obvezno revizijo letnih računovodskih
izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov. Direktiva 2009/49/ES poenostavlja zahteve
za mikro podjetja v zvezi z računovodskim poročanjem, da bi bila ta podjetja bolj konkurenčna
in bi bolje izkoristila svoj potencial za rast. Uredba o postopkih v primeru insolventnosti (na
podlagi člena 81 PDEU o civilnopravnem sodelovanju) iz leta 2015 pripomore k reševanju
konfliktov glede jurisdikcij in zakonov pri čezmejnih postopkih v primeru insolventnosti ter
zagotavlja priznavanje sodb, povezanih z insolventnostjo, po EU. Ne gre za harmonizacijo
zakonov držav članic na področju insolventnosti, pač pa za vzpostavitev skupnih pravil
o sodišču, pristojnem za začetek postopka v primeru insolventnosti, zakonodaje, ki se pri
tem uporablja, in priznanje sodb sodišča, ko dolžnik postane insolventen. Glavni cilj je
preprečevanje prenosa sredstev ali sodnih postopkov iz ene države članice v drugo, kar lahko
izboljša pravni položaj podjetij ali posameznikov. Predlog direktive o okviru preventivnega
prestrukturiranja iz decembra 2016 (ali druga priložnost za podjetnike) bi pripomogel
k povečanju učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, insolventnosti in odpisa dolga.
5. Čezmejno uveljavljanje pravic delničarjev
Direktiva 2007/36/ES (spremenjena z Direktivo 2014/59/EU in (EU) 2017/828) o uveljavljanju
določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi, odpravlja glavne ovire za čezmejno
glasovanje v družbah, ki kotirajo na borzi, s sedežem v državi članici, in uvaja posebne
zahteve za določene pravice delničarjev v okviru generalne skupščine. V njej so določene tudi
nekatere pravice delničarjev podjetij, ki kotirajo na borzi, vključno s pravočasnim dostopom do
ustreznih informacij o generalnih skupščinah in lažjim glasovanjem prek zastopnika. Direktiva
(EU) 2017/828 spodbuja sodelovanje delničarjev in uvaja zahteve za identifikacijo delničarjev,
posredovanje informacij, olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev, preglednost institucionalnih
vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje, prejemke direktorjev in za
posle s povezanimi strankami.
B. Pravni subjekti EU
Pravila o evropskih pravnih subjektih se uporabljajo v vsej EU in soobstajajo z nacionalnimi
pravili.
1. Evropska družba (SE)
Po dolgem obdobju mrtvila (pogajanja so trajala 30 let) je Svet sprejel zakonodajna instrumenta,
ki sta nujna za ustanovitev evropske družbe, tj. Uredbo (ES) št. 2157/2001 o statutu evropske
družbe in Direktivo 2001/86/ES, ki dopolnjuje statut v zvezi z udeležbo delavcev v evropski

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
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družbi. Na podlagi tega je mogoče na ozemlju Unije ustanoviti družbo v obliki delniške družbe
z latinskim imenom „Societas Europaea“ (SE). Družbam iz najmanj dveh držav članic, ki se
želijo oblikovati kot SE, je na voljo več možnosti: združitev, ustanovitev holdinga, oblikovanje
odvisne družbe ali preoblikovanje v SE. SE mora prevzeti obliko kapitalske družbe. Da bi
zagotovili, da so te družbe razumne velikosti, je določen najnižji znesek ustanovnega kapitala
120 000 EUR.
Cilj Direktive 2001/86/ES je zagotoviti, da ustanovitev SE ne bo povzročila odprave ali okrnitve
praks udeležbe delavcev v posameznih podjetjih, ki sodelujejo pri ustanovitvi SE. Če pravica
sodelovanja obstaja v eni ali več družbah, ki ustanavljajo evropsko družbo (SE), se ta pravica
ohrani s prenosom na evropsko družbo ob njeni ustanovitvi, razen v primeru, da se udeležene
strani v „posebnem pogajalskem telesu“, ki združuje predstavnike zaposlenih vseh družb, ki jih
to zadeva, dogovorijo drugače.
2. Evropska zadruga (SCE)
Uredba (ES) št. 1435/2003 o statutu evropske zadruge (SCE) določa resnično enoten pravni
statut evropske zadruge. Uredba fizičnim osebam, ki prebivajo v različnih državah članicah,
ali pravnim subjektom, ustanovljenim v skladu s pravom različnih držav članic, omogoča
ustanovitev zadruge. Z minimalnim kapitalom v višini 30.000 EUR lahko nove evropske
zadruge delujejo na vsem enotnem trgu s statusom ene pravne osebe, v skladu z enim sklopom
predpisov in z enotno strukturo. Poleg tega se lahko zadruge iz različnih držav članic sedaj
združijo v evropsko zadrugo. Končno se nacionalna zadruga z dejavnostmi v državi članici, ki
ni država, v kateri ima glavno upravo, lahko preoblikuje v evropsko zadrugo, ne da bi ji bilo
treba sprožiti postopek likvidacije.
Direktiva 2003/72/ES dopolnjuje ta statut predvsem glede udeležbe zaposlenih v evropski
zadrugi z namenom zagotoviti, da ustanovitev takšne zadruge ne bo povzročila odprave ali
okrnitve praks udeležbe delavcev, ki že obstajajo v posameznih subjektih, ki sodelujejo pri
ustanovitvi evropske zadruge.
3. Evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ)
Uredba Sveta (EGS) št. 2137/85 določa statut Evropskega gospodarskega interesnega združenja
(EGIZ). To združenje, ki ima status pravne osebe, družbam iz ene države članice omogoča, da za
dosego skupnega cilja (denimo za spodbujanje ali razvoj gospodarske dejavnosti svojih članov,
vendar ne za ustvarjanje lastnih dobičkov) sodelujejo z družbami ali fizičnimi osebami iz drugih
držav članic, pri čemer se dobiček razdeli med člane. Dejavnost združenja je lahko le pomožna
gospodarski dejavnosti njegovih članov. EGIZ javnosti ne more omogočiti naložb.
4. Družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (SUP)
Komisija je 10. aprila 2014 podala predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta
o družbi z omejeno odgovornostjo z enim samim družbenikom (Societas Unius Personae,
COM(2014)0212). Cilj tega predloga je olajšati ustanovitev tovrstne družbe z enim
družbenikom v EU, prek meja posameznih držav.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je vedno uspešno spreminjal zakonodajo, zavzemal se je na primer za sodelovanje
delavcev v gospodarskih družbah ali prispeval k napredku pri ustvarjanju različnih oblik
evropskih družb, da bi lahko podjetja lažje čezmejno poslovala. Zato je februarja 2007 Komisijo
pozval, naj poda predlog o evropski družbi z omejeno odgovornostjo, da bi zadostili potrebam
malih in srednjih podjetij, ter naj pripravi revizijo pravil o statutu evropske družbe, da bi
poenostavili postopke za ustanovitev teh družb. Po umiku dveh predlogov uredb o evropskem

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
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združenju in evropski vzajemni družbi je Parlament Komisijo pozval, naj ta dva projekta
ponovno obudi. Pozval je tudi k vzpostavitvi ustreznega pravnega okvira za fundacije in
združenja. Komisija je 8. februarja 2012 predlagala uredbo Sveta o statutu evropske fundacije
(FE) „Fundatio Europaea“, njen namen pa je tem organizacijam olajšati delo v javno dobro
povsod v EU.
V svoji resoluciji z dne 14. junija 2012 o prihodnosti evropskega prava družb je Parlament
zavzel stališče, da imajo oblike družb v EU, ki dopolnjujejo obstoječe oblike, ki so na voljo
po nacionalnem pravu, precejšen potencial in bi jih bilo treba dodatno razvijati in spodbujati.
Parlament poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za sprejetje statuta evropske zasebne družbe
(SPE), da bi zadostili potrebam MSP. V odziv na sporočilo Komisije je Evropski parlament
februarja 2013 sprejel resolucijo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb. V resolucijo
z dne 14. marca 2013 o statutu evropske vzajemne družbe je vključil priporočila Komisiji
o takšnem statutu. Nazadnje je Evropski parlament z več resolucijami in vprašanji za ustni
odgovor, v katerih je obžaloval večkrat sedanje pomanjkanje skupnih pravil, ki zmanjšujejo
mobilnost podjetij ter svoboda ustanavljanja[2], pozval k pripravi štirinajste direktive na
področju prava družb o čezmejnih prenosih sedežev družb.
Aprila 2014 je Komisija predstavila predlog direktive o družbah z omejeno odgovornostjo
z enim družbenikom, da bi poenostavila ustanavljanje družb z enim družbenikom v EU
(7. marca 2015 je predlog umaknila).
Udo Bux
06/2017

[2]Na primer: resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 o evropski družbi v zasebni lasti in o štirinajsti
direktivi na področju prava družb o prenosu sedeža družbe (UL C 263 E, 16.10.2008, str. 671) in resolucija Evropskega
parlamenta z dne 23. junija 2017 o čezmejnih združitvah in delitvah (sprejeta besedila, P8_TA(2017)0248).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:SL:PDF
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