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A. Indledning 

Den 9. april 2014 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv om enkeltmandsselskaber 

med begrænset ansvar: Formålet med forslaget er at gøre det lettere for potentielle 

virksomhedsstiftere og navnlig for SMV'er at etablere virksomhed i udlandet med henblik på 

at stimulere iværksætterkulturen og fremme vækst, innovation og beskæftigelse i Den 

Europæiske Union.  

Ifølge konsekvensanalysen investerer kun 2% af SMV'erne i udlandet ved at oprette nye 

virksomheder. Nogle af årsagerne hertil er de nationale lovgivningers forskelligartethed, 

navnlig forskelle i den nationale selskabsret, og den manglende tillid til udenlandske 

virksomheder blandt kunder og forretningspartnere. Som følge heraf vælger de fleste 

virksomheder at oprette datterselskaber i udlandet, hvilket har den fordel, at det giver 

kunderne sikkerhed for, at de har med en indenlandsk virksomhed at gøre. Imidlertid 

medfører oprettelse af et datterselskab i udlandet store administrative byrder og betydelige 

direkte og indirekte omkostninger. 

Forslaget om en statut for det europæiske private selskab (SPE)1havde til formål at lette 

SMV'ernes aktiviteter på tværs af grænserne ved at oprette en ny type tværnationalt europæisk 

selskab. Da det var umuligt at opnå den enstemmighed i Rådet, der kræves i henhold til 

traktaten, besluttede Kommissionen imidlertid at trække forslaget tilbage og meddelte i stedet, 

at den ville fremsætte et alternativt forslag, der skulle behandle en del af de problemer, der var 

blevet konstateret i forbindelse med SPE-forslaget.2  

 

B. Generelle betragtninger: 

Kommissionens forslag er blevet modtaget med kritik af visse sociale aktører. Ordføreren har 

med velberåd hu valgt at lave et arbejdsdokument før den betænkning, der skal udarbejdes. 

Den drøftelse, der fandt sted i JURI-udvalget, efter at Kommissionen havde forelagt 

initiativet, afspejlede forskellige uoverensstemmelser i forbindelse med dette projekt og stor 

tvivl om, hvorvidt det kunne gennemføres, og endog med hensyn til, om det ville medføre 

nogen europæisk merværdi. 

Som følge heraf og som led i en ansvarlig ordførers opgave er det klogt - før udarbejdelse af 

betænkningen - at undersøge alle de foreliggende omstændigheder på den måde, der blev 

givet tilsagn om under drøftelsen i JURI-udvalget. 

Det drejer sig således om - omend ikke på udtømmende måde - at undersøge de efter 

ordførerens opfattelse mest polemiske spørgsmål og pege på mulige løsninger. 

 

C. Forslagets merværdi 

                                                 
1  Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab (KOM(2008) 396 endelig). 
2  Tilbagetrækningen af SPE-forslaget blev offentliggjort i bilaget til meddelelsen "Målrettet og effektiv 

regulering (REFIT): resultater og næste skridt" (COM(2013) 685 af 2.10.2013).  
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I Kommissionens arbejdsprogram 2015 - "En ny start" - hedder det: "Borgerne har en 

forventning om, at EU gør en forskel med hensyn til de store økonomiske og 

samfundsmæssige udfordringer: høj arbejdsløshed, lav vækst, stor offentlig gæld, 

investeringsgab og manglende konkurrenceevne på det globale marked. De ønsker, at EU 

blander sig mindre på områder, hvor de nationale eller regionale myndigheder i 

medlemsstaterne er bedre rustet til at løse problemerne."  

Det spørgsmål, som vi må stille, når dette arbejdsdokument er blevet behandlet og drøftet, er, 

om det foreliggende forslag kan gøre nogen forskel med hensyn til beskæftigelse, vækst og 

investering og give borgerne konkrete fordele.  

 

D. Forslagets hovedelementer 

I. Karakter og retsgrundlag 

Forslaget består af to forskellige dele: den første omfatter en række regler om koordination, 

som skal finde anvendelse på alle eksisterende enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar i 

medlemsstaterne og på det såkaldte SUP (Societas Unius Personae).  Det drejer sig om 

bestemmelserne i direktiv 2009/102/EF1, med visse ændringer. Del 2 indeholder regler for 

SUP. 

Selv om SUP-forslaget har sammen formål som SPE, fjerner det sig fra ambitionen om at 

skabe et tværnationalt europæisk selskab ved hjælp af en forordning.  SUP-forslaget forpligter 

ved hjælp af et direktiv medlemsstaterne til at indføje en ny type enkeltmandsselskab med 

begrænset ansvar i deres retssystem, med visse harmoniserede krav til stiftelse og drift, 

medens alle forhold, der ikke er omhandlet i direktivet, overlades til den nationale lovgivning.  

SUP er således et nationalt selskab. 

Ordføreren er klar over den eksisterende polemik vedrørende det retsgrundlag, som 

Kommissionen har valgt. I betragtning af forslagets målsætninger "For at lette SMV'ers 

aktiviteter på tværs af grænserne og etableringen af enkeltmandsselskaber som datterselskaber 

i andre medlemsstater bør omkostningerne og de administrative byrder, der er forbundet med 

at oprette disse selskaber, mindskes" og "En harmonisering af reglerne for stiftelse af 

enkeltmandsselskaber, herunder indførelse af en ensartet vedtægtsmodel, bør bidrage til en 

gradvis fjernelse af hindringerne for etableringsfriheden, for så vidt angår betingelserne for 

oprettelse af datterselskaber på medlemsstaternes områder og føre til en nedsættelse af 

omkostningerne" (betragtning 7 og 8), mener ordføreren, at betingelserne i artikel 50, stk. 1 

og stk. 2, litra f) i TEUF er opfyldt.  

 

II. Anvendelsesområde (artikel 1) 

Efter at have analyseret udkastet til udtalelse fra IMCO-udvalget og Kommissionens 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/102/EF af 16. september 2009 på selskabsrettens område om 

enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave). Direktiv 2009/102/EF ophæves, når direktivet 

om SUP vedtages. 
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konsekvensanalyse spørger ordføreren sig selv, om det ikke ville give større mening at 

reducere anvendelsesområdet til små og mellemstore virksomheder (SMV), sådan som de 

defineres i direktiv 2013/34/EU1, eftersom det er dem, der har de største vanskeligheder, når 

de skal etablere sig i de forskellige medlemsstater.  

 

III. Adskillelse af det vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontoret eller 

hovedforretningsstedet (Artikel 10) 

Muligheden for at etablere det vedtægtsmæssige hjemsted og hovedforretningskontoret i 

forskellige medlemsstater skaber tvivl i forbindelse med risikoen for forumshopping, der 

foretages af virksomheder, som bl.a. søger at undgå medarbejderdeltagelse i deres 

forvaltningsorganer eller at anvende mindre krævende ordninger på det skattemæssige område 

eller med hensyn til social beskyttelse. 

Ordføreren mener, at reguleringen vedrørende adskillelse eller ej af det vedtægtsmæssige 

hjemsted og hovedforretningsstedet er et spørgsmål, der bør overlades til den nationale 

lovgivning.  

At forsøge at harmonisere et så følsomt emne er næsten en provokation til at fremkalde en 

afvisning fra de stater, der er tilbøjelige til at afvise SUP-projektet på grund af dette element. 

Ordføreren foreslår imidlertid, at man overvejer, om det er nødvendigt eller ej at kræve, at 

medlemmerne af ledelsesorganet skal bo i det land, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted 

befinder sig. Dermed ville det være muligt at lede selskaber udelukkende ved hjælp af 

elektroniske medier, og således ville man respektere en af forudsætningerne for dette forslag, 

nemlig tilpasning til den digitale æra.  

 

IV. Ensartet vedtægtsmodel2 (Artikel 11) 

Det grundlæggende element i onlineregistreringen er en ensartet vedtægtsmodel, som skal 

omfatte oplysninger om stiftelse, anparter, kapital, organisation, regnskaber og opløsning af 

SUP'er. Kommissionen foreslår, at denne ensartede vedtægtsmodel vedtages ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt. 

Ordføreren er ikke enig i, at fastlæggelsen af et grundlæggende element i forslaget overlades 

til en gennemførelsesretsakt, ikke kun fordi det forhindrer Parlamentet i at have kontrol med 

modellen, men først og fremmest fordi det efter ordførerens mening ikke er i 

overensstemmelse med betingelserne i artikel 291 i TEUF. Selv om ordføreren er klar over, at 

fremtidige ændringer af modellen vil kræve anvendelse af den almindelige 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede 

regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 

29.6.2013, s. 19). 
2  Den spanske tekst til forslaget henviser fejlagtigt til "escritura de constitución" (stiftelsesdokument), selv om 

det i virkeligheden drejer sig om "estatutos sociales" (selskabsvedtægter). 
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lovgivningsprocedure, går han ind for at indføje modellen i bilaget til direktivet. 

 

V. Onlineregistrering (Artikel 14) 

Forslaget forpligter medlemsstaterne til at give tilladelse til, at registrering af nyoprettede 

SUP-selskaber kan gennemføres elektronisk uden krav om, at stifteren skal give møde for en 

myndighed i registreringsmedlemsstaten.     

Der er ikke tvivl om, at denne procedure, der allerede findes i nogle medlemsstater, vil 

smidiggøre registreringsprocessen enormt og reducere stiftelsesomkostningerne. Ordføreren 

er imidlertid bekymret over den manglende retssikkerhed, fordi der ikke stilles krav om 

medvirken af en notar eller stifterens fysiske tilstedeværelse, og over, at denne ordning kan 

bruges til ulovlige formål som f.eks. hvidvaskning af penge eller skattesvig. 

Den risiko kan formindskes, hvis medlemsstaterne fastsætter sikre standarder for kontrol af 

stifterens identitet ved hjælp af elektronisk underskrift eller medvirken af en person, der nyder 

offentlig troværdighed, uden at dette er til hinder for muligheden for under alle 

omstændigheder at gennemføre registreringen online.  

Ordføreren mener også, at en medlemsstat må have mulighed for at undlade at anerkende en 

udenlandsk elektronisk identifikation, der ikke opfylder kravene i forordning (EU) nr. 

182/20111. 

For så vidt angår denne artikel, indeholder ændringsforslag 22 i udtalelsen fra IMCO en mulig 

løsning, der vil integrere de forskellige registreringsmodeller, der findes i medlemsstaterne2.  

 

VI. Selskabskapital på 1 EUR 

SUP-selskabets kapital skal mindst være 1 EUR. I medlemsstater, som ikke har euroen som 

national valuta, skal selskabskapitalen mindst svare til én enhed i den pågældende 

medlemsstats valuta. 

Ordføreren, der har rod i en juridisk tradition, hvor selskabskapitalen udgør en garanti for 

kreditorerne, er bekymret om denne bestemmelse, navnlig hvis den knyttes sammen med det 

forhold, at SUP-selskabet ikke er er omfattet af krav om opbyggelse af lovpligtige reserver.  I 

forslaget "kompenseres" denne manglende kapital med en række garantier for likviditet, som 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og 

tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 

1999/93/EF (EUT  L 257 af 28.8.2014, s. 73). 
2  Nøjagtigheden af oplysninger, identitet og dokumenternes ægthed er af særlig betydning for at beskytte 

sikkerheden i forbindelse med nationale registreringer og onlinestiftelse. Medlemsstaterne skal kunne opretholde 

regler vedrørende verifikation af registreringsprocessen med henblik på at tilvejebringe legalitetskontrol af 

stifterens eller dennes repræsentants identitet og af de dokumenter, der indgives i forbindelse med registrering, 

herunder deltagelse af notarer eller advokater, på betingelse af at registreringsproceduren som helhed kan 

gennemføres elektronisk og som fjernregistrering. Medlemsstaterne skal klart angive de nationale krav til 

proceduren for elektronisk onlineidentifikation på deres registreringswebside. 
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er nødvendige for at kunne udbetale udbytte: et bevis på budgetbalance og en 

solvenserklæring. 

Ordføreren mener, at en mulig løsning ville være at give de medlemsstater, der ønsker det, 

mulighed for at indføre et krav om opbyggelse af lovpligtige reserver.    

 

E. Konklusion 

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag har potentiale til at skabe vækst og 

beskæftigelse: På nuværende tidspunkt, hvor EU endnu ikke er kommet sig over krisen, er det 

væsentligt at fremme iværksætterånden ved at reducere administrative byrder og 

omkostninger.  

Ordføreren er også opmærksom på risikoen for, at de mulige fordele ved denne nye 

selskabsform vil være meget begrænsede, hvis man giver medlemsstaterne flere 

valgmuligheder. Som følge heraf mener ordføreren, at en harmonisering er uomgængelig for 

at bevare den europæiske merværdi, som retfærdiggør projektet.  

Ordføreren opfordrer skyggeordførerne og alle medlemmerne i almindelighed til at fortsætte 

debatten og i fællesskab finde frem til acceptable løsninger for ikke at miste den sidste chance 

for at indføre et harmoniseret lovgrundlag for oprettelse af SMV'er, der letter aktiviteter på 

tværs af grænserne og reducerer administrative omkostninger og byrder. 

Eftersom den digitale dagsorden er en prioritet for Kommissionen i de kommende fem år, vil 

det være absolut nødvendigt at tilpasse den måde, virksomheder stiftes på, til den digitale æra. 

Under alle omstændigheder drejer det sig om at kombinere modernitet og reduktion af 

formaliteter og bureaukrati med de nødvendige juridiske garantier. 


