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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 
2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0239),

– ob upoštevanju člena 294(2), člena 50(1) ter člena 50(2)(b), (c), (f) in (g) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v skladu s katerimi je Komisija predložila predlog 
Parlamentu (C8-0166/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0000/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je v svojem sporočilu 
Strategija za enotni digitalni trg za 
Evropo30 in v svojem sporočilu Evropski 
akcijski načrt za e-upravo za obdobje 
2016–2020: Pospešitev digitalne 
preobrazbe uprave31 poudarila vlogo javnih 
uprav pri podpori podjetjem za enostavno 
ustanovitev podjetja, spletno poslovanje in 
širitev prek meja. Evropski akcijski načrt 

(3) Komisija je v svojem sporočilu 
Strategija za enotni digitalni trg za 
Evropo30 in v svojem sporočilu Evropski 
akcijski načrt za e-upravo za obdobje 
2016–2020: Pospešitev digitalne 
preobrazbe uprave31 poudarila vlogo javnih 
uprav pri podpori podjetnikom za 
enostavno ustanovitev podjetja, spletno 
poslovanje in širitev prek meja. Evropski 
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za e-upravo je izrecno priznal pomembnost 
izboljšanja uporabe digitalnih orodij pri 
izpolnjevanju zahtev glede prava družb. 
Poleg tega so države članice v talinski 
deklaraciji o e-upravi iz leta 2017 odločno 
pozvale k okrepitvi prizadevanj za 
zagotavljanje učinkovitih uporabniško 
naravnanih elektronskih postopkov v Uniji.

akcijski načrt za e-upravo je izrecno 
priznal pomembnost izboljšanja uporabe 
digitalnih orodij pri izpolnjevanju zahtev 
glede prava družb. Poleg tega so države 
članice v talinski deklaraciji o e-upravi iz 
leta 2017 odločno pozvale k okrepitvi 
prizadevanj za zagotavljanje učinkovitih 
uporabniško naravnanih elektronskih 
postopkov v Uniji.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final z dne 6. maja 
2015.

30 COM(2015) 192 final z dne 6. maja 
2015.

31 COM(2016) 179 final z dne 19. aprila 
2016.

31 COM(2016) 179 final z dne 19. aprila 
2016.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Možnost registracije družb in 
podružnic v celoti prek spleta ter vpisa 
dokumentov in informacij v celoti prek 
spleta bi podjetjem omogočila uporabo 
digitalnih orodij pri stikih s pristojnimi 
organi držav članic. Da bi okrepili 
zaupanje, bi morale države članice 
zagotoviti možnost varne elektronske 
identifikacije in uporabe storitev zaupanja 
tako za nacionalne kot za čezmejne 
uporabnike v skladu z Uredbo (EU) št. 
910/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta34. Poleg tega bi za omogočitev 
čezmejne elektronske identifikacije države 
članice morale vzpostaviti sheme 
elektronske identifikacije, ki zagotavljajo 
dovoljena sredstva elektronske 
identifikacije. Takšne nacionalne sheme bi 
se uporabljale kot podlaga za priznavanje 
sredstev elektronske identifikacije, izdanih 
v drugi državi članici. Da se v čezmejnih 
primerih zagotovi visoka raven zaupanja, 

(7) Možnost registracije družb in 
podružnic v celoti prek spleta ter vpisa 
dokumentov in informacij v celoti prek 
spleta bi podjetjem omogočila uporabo 
digitalnih orodij pri stikih s pristojnimi 
organi držav članic. Da bi okrepili 
zaupanje, bi morale države članice 
zagotoviti možnost varne elektronske 
identifikacije in uporabe storitev zaupanja 
tako za nacionalne kot za čezmejne 
uporabnike v skladu z Uredbo (EU) št. 
910/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta34. Poleg tega bi za omogočitev 
čezmejne elektronske identifikacije države 
članice morale vzpostaviti sheme 
elektronske identifikacije, ki zagotavljajo 
dovoljena sredstva elektronske 
identifikacije. Takšne nacionalne sheme bi 
se uporabljale kot podlaga za priznavanje 
sredstev elektronske identifikacije, izdanih 
v drugi državi članici. Da se v čezmejnih 
primerih zagotovi visoka raven zaupanja, 
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bi morala biti priznana le sredstva 
elektronske identifikacije, ki so skladna s 
členom 6 Uredbe (EU) št. 910/2014. 
Vendar pa države članice lahko priznajo 
tudi druga sredstva identifikacije, na 
primer skenirano kopijo potnega lista. V 
vsakem primeru bi morala ta direktiva od 
držav članic zahtevati le omogočanje 
spletne registracije družb in njihovih 
podružnic ter spletnega vpisa 
dokumentacije za državljane Unije s 
pomočjo priznavanja njihovih sredstev 
elektronske identifikacije.

bi morala biti priznana le sredstva 
elektronske identifikacije, ki so skladna s 
členom 6 Uredbe (EU) št. 910/2014. V 
vsakem primeru bi morala ta direktiva od 
držav članic zahtevati le omogočanje 
spletne registracije družb in njihovih 
podružnic ter spletnega vpisa 
dokumentacije za državljane Unije s 
pomočjo priznavanja njihovih sredstev 
elektronske identifikacije.

__________________ __________________

34 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

34 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kot prvi korak v življenjskem ciklu 
družbe bi moralo biti mogoče ustanoviti in 
registrirati družbo v celoti prek spleta. 
Vendar pa bi morale imeti države članice 
možnost odstopanja od te zahteve v 
primeru delniških družb zaradi 
zapletenosti ustanavljanja in registracije 
teh družb in da se upoštevajo obstoječe 
pravne ureditve držav članic na področju 
prava družb. V vsakem primeru bi morale 
države članice določiti podrobna pravila za 
registracijo. Izvedba spletne registracije bi 
morala biti mogoča s predložitvijo 
dokumentov v elektronski obliki.

(9) Kot prvi korak v življenjskem ciklu 
družbe bi moralo biti mogoče ustanoviti in 
registrirati družbo v celoti prek spleta. 
Vendar pa bi moralo biti z odstopanjem od 
te zahteve državam članicam dovoljeno 
izvzeti delniške družbe zaradi zapletenosti 
ustanavljanja in registracije teh družb in da 
se upoštevajo obstoječe pravne ureditve 
držav članic na področju prava družb. V 
vsakem primeru bi morale države članice 
določiti podrobna pravila za registracijo. 
Izvedba spletne registracije bi morala biti 
mogoča s predložitvijo dokumentov v 
elektronski obliki.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za pomoč podjetjem, zlasti 
zagonskim, pri začetku poslovanja bi 
moralo biti mogoče registrirati družbo z 
omejeno odgovornostjo z uporabo predlog, 
ki so vzorčni ustanovitveni akti, ki bi 
morali biti na voljo na spletu. Taki vzorci 
lahko vsebujejo vnaprej določen nabor 
možnosti v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Vložniki bi morali imeti 
možnost izbire med uporabo tega vzorca 
ali registracijo podjetja s prilagojenimi
ustanovitvenimi instrumenti, države 
članice pa bi morale imeti možnost, da 
določijo predloge tudi za druge oblike 
družb.

(11) Za pomoč podjetjem, zlasti mikro, 
malim in srednjim podjetjem, pri začetku 
poslovanja bi moralo biti mogoče 
registrirati družbo z omejeno 
odgovornostjo z uporabo predlog, ki so 
vzorčni ustanovitveni akti, ki bi morali biti 
na voljo na spletu. Taki vzorci lahko 
vsebujejo vnaprej določen nabor možnosti 
v skladu z nacionalno zakonodajo. 
Vložniki bi morali imeti možnost izbire 
med uporabo tega vzorca ali registracijo 
podjetja s prilagojenimi ustanovitvenimi 
instrumenti, države članice pa bi morale 
imeti možnost, da določijo predloge tudi za 
druge oblike družb.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se upoštevajo obstoječe pravne 
ureditve držav članic na področju prava 
družb, je pomembno omogočiti prožnost, 
kar zadeva način, na katerega zagotovijo 
sistem registracije družb in podružnic v 
celoti prek spleta, tudi v zvezi z vlogo 
notarjev ali odvetnikov v takem postopku. 
Zadeve v zvezi s spletno registracijo družb 
in podružnic, ki niso urejene v tej direktivi, 
bi morala urejati nacionalna zakonodaja.

(12) Da se upoštevajo obstoječe pravne 
ureditve držav članic na področju prava 
družb, je pomembno omogočiti prožnost, 
kar zadeva način, na katerega zagotovijo 
sistem registracije družb in podružnic v 
celoti prek spleta ter spletno vložitev 
dokumentov in informacij, tudi v zvezi z 
vlogo notarjev ali odvetnikov v takem 
postopku. Zadeve v zvezi s spletno 
registracijo družb in podružnic, ki niso 
urejene v tej direktivi, bi morala urejati 
nacionalna zakonodaja.
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Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Podobno bi bilo v zvezi s spletno 
registracijo družb za zmanjšanje stroškov 
in bremen za družbe treba omogočiti tudi 
vpis dokumentov in informacij v 
nacionalne registre v celoti prek spleta v 
vseh fazah življenjskega cikla družbe. 
Obenem bi morale države članice imeti 
možnost, da družbam omogočijo vpis 
dokumentov in informacij z drugimi 
sredstvi, tudi v papirni obliki. Poleg tega bi 
bilo razkritje informacij o družbi treba 
izvesti, ko bodo informacije javno 
dostopne v teh registrih, saj so medsebojno 
povezani in zagotavljajo celovito 
referenčno točko za uporabnike. V izogib 
prekinitvam v obstoječih načinih razkritja 
bi morale imeti države članice tudi 
možnost objave vseh ali nekaterih 
informacij o družbi v nacionalnem 
uradnem listu, obenem pa bi morale 
zagotavljati, da register pošlje informacije 
v elektronski obliki na nacionalni uradni 
list.

(17) Podobno bi bilo v zvezi s spletno 
registracijo družb za zmanjšanje stroškov 
in bremen za družbe treba omogočiti tudi 
vpis dokumentov in informacij v 
nacionalne registre v celoti prek spleta v 
vseh fazah življenjskega cikla družbe. Vse 
zahteve glede pristnosti, točnosti in 
pravilne pravne oblike vseh vloženih 
dokumentov ali informacij morajo biti 
skladne z nacionalno zakonodajo ter 
Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta1. Obenem bi morale 
države članice imeti možnost, da družbam 
omogočijo vpis dokumentov in informacij 
z drugimi sredstvi, tudi v papirni obliki. 
Poleg tega bi bilo razkritje informacij o 
družbi treba izvesti, ko bodo informacije 
javno dostopne v teh registrih, saj so 
medsebojno povezani in zagotavljajo 
celovito referenčno točko za uporabnike. V 
izogib prekinitvam v obstoječih načinih 
razkritja bi morale imeti države članice 
tudi možnost objave vseh ali nekaterih 
informacij o družbi v nacionalnem 
uradnem listu, obenem pa bi morale 
zagotavljati, da register pošlje informacije 
v elektronski obliki na nacionalni uradni 
list.

_______________________

1 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 
o elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (Uredba eIDAS) (UL L 257, 
28.8.2014, str. 73).
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Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 a – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „registracija“ pomeni ustanovitev
družbe kot pravne osebe;

(3) „registracija“ pomeni celoten 
postopek ustanovitve družbe z uporabo 
digitalnih orodij, in sicer od identifikacije 
vložnikov ter priprave in vloge 
ustanovitvenega akta do vpisa družbe kot 
pravne osebe v poslovni register, v skladu 
s predpisi nacionalnega prava; v zvezi s 
podružnicami pa pomeni postopek, ki vodi 
do razkritja dokumentov in informacij o 
podružnici, odprti v državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 a – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Brez poseganja v odstavke 1 do 3 
lahko države članice sprejmejo ukrepe, ki 
bi lahko zahtevali osebno zglasitev za 
namene preverjanja identitete oseb pred 
katerim koli organom, pristojnim za 
spletno registracijo ali spletni vpis 
dokumentacije, v primeru resničnega suma 
goljufije na podlagi utemeljenega razloga.

4. Brez poseganja v odstavke 1 do 3 
lahko države članice sprejmejo ukrepe, ki 
bi lahko zahtevali osebno zglasitev 
vložnika ali njegovih zastopnikov za 
namene preverjanja identitete oseb pred 
katerim koli organom, pristojnim za 
spletno registracijo ali spletni vpis 
dokumentacije, v primeru resničnega suma 
goljufije na podlagi utemeljenega razloga. 
Države članice zagotovijo, da se osebna 
zglasitev vložnika ali njegovega 
zastopnika lahko zahteva samo po presoji 
vsakega posameznega primera in da se 
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lahko vsi ostali koraki postopka v celoti 
zaključijo na spletu.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 c – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojbine za spletno registracijo in spletni 
vpis dokumentacije

Pristojbine za spletno registracijo in spletni 
vpis dokumentov in informacij

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je za izvedbo postopka iz tega 
poglavja potrebno plačilo, države članice
zagotovijo, da se plačilo lahko izvede z 
uporabo plačilne storitve, ki je široko 
dostopna pri čezmejnih plačilnih storitvah.

Kadar je za izvedbo postopka iz tega 
poglavja potrebno plačilo, države članice 
zagotovijo, da se plačilo lahko izvede z 
uporabo spletne plačilne storitve, ki je 
široko dostopna pri čezmejnih plačilnih 
storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 f – odstavek 1



PE625.405v01-00 12/19 PR\1158760SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
registracija družb lahko v celoti izvede 
prek spleta, ne da bi se vložniki ali njihovi 
zastopniki morali osebno zglasiti pri 
katerem koli pristojnem organu ali pri 
kateri koli drugi osebi ali organu, ki 
obravnava vlogo za registracijo, ob 
upoštevanju pogoja iz člena 13b(4). 
Vendar se države članice lahko odločijo, da 
ne bodo zagotovile postopkov registracije v 
celoti prek spleta za tiste oblike družb, ki 
so navedene v Prilogi I.

1. Države članice zagotovijo, da se 
registracija družb lahko v celoti izvede 
prek spleta, ne da bi se zahtevala osebna 
zglasitev pri katerem koli pristojnem 
organu ali pri kateri koli drugi osebi ali 
organu, ki obravnava vlogo za registracijo, 
ob upoštevanju pogoja iz člena 13b(4). 
Vendar se države članice lahko odločijo, da 
ne bodo zagotovile postopkov registracije v 
celoti prek spleta za tiste oblike družb, ki 
so navedene v Prilogi I.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 g –naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predloge za registracijo družb Predloge za spletno registracijo družb

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 h – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da njihovi registri 
prek sistema iz člena 22 lahko zagotavljajo 
informacije iz odstavka 1 tega člena, 
vključno z obdobjem veljavnosti morebitne 

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da njihovi registri 
prek sistema iz člena 22 lahko brez 
nepotrebnega odlašanja zagotavljajo 
informacije iz odstavka 1 tega člena, 
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prepovedi. Te informacije se zagotovijo za 
namen registracije, države članice pa lahko
navedejo tudi razloge za izključitev.

vključno z obdobjem veljavnosti morebitne 
prepovedi. Te informacije se zagotovijo za 
namen registracije, države članice pa po 
potrebi navedejo tudi razloge za 
izključitev.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 i – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletni vpis dokumentacije družb Spletni vpis dokumentov in informacij
družb

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 13 i – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da družbe lahko 
prek spleta vpišejo dokumente in 
informacije iz člena 14, vključno z 
njihovimi spremembami, v register v roku, 
predpisanem z zakonodajo države članice, 
v kateri je družba registrirana. Države 
članice zagotovijo, da se takšen vpis 
dokumentov in informacij lahko v celoti 
izvede prek spleta, ne da bi se vložnik ali 
njegov zastopnik moral osebno zglasiti pri 
katerem koli pristojnem organu ali pri 
kateri koli drugi osebi ali organu, ki 
obravnava spletni vpis, ob upoštevanju 
pogoja iz člena 13b(4).

Države članice zagotovijo, da družbe lahko 
prek spleta vpišejo dokumente in 
informacije iz člena 14, vključno z 
njihovimi spremembami, v register v roku, 
predpisanem z zakonodajo države članice, 
v kateri je družba registrirana. Države 
članice zagotovijo, da se takšen vpis 
dokumentov in informacij lahko v celoti 
izvede prek spleta, ne da bi se vložnik ali 
njegov zastopnik moral osebno zglasiti pri 
katerem koli pristojnem organu ali pri 
kateri koli drugi osebi ali organu, ki 
obravnava spletni vpis, ob upoštevanju 
pogoja iz člena 13b(4). Države članice 
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lahko določijo pravila, da se zagotovijo 
zaščitni ukrepi glede zanesljivosti in 
verodostojnosti dokumentov in informacij, 
ki se vložijo prek spleta.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojbine za pridobitev 
dokumentov in informacij iz člena 14 prek 
sistema povezovanja registrov ne presegajo 
upravnih stroškov take pridobitve.

1. Pristojbine za pridobitev 
dokumentov in informacij ali njihovih 
dvojnikov iz člena 14 prek sistema 
povezovanja registrov, tako v papirni kot v 
elektronski obliki, ne presegajo upravnih 
stroškov take pridobitve.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 19 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pravni status družbe, na primer v 
primeru zaprtja, izbrisa iz registra, 
prenehanja, gospodarske aktivnosti ali 
neaktivnosti, kakor je opredeljen v 
nacionalni zakonodaji in če je na voljo v 
nacionalnih registrih;

(e) pravni status družbe, na primer v 
primeru zaprtja, izbrisa iz registra, 
prenehanja po insolvenčnih postopkih,
gospodarske aktivnosti ali neaktivnosti, 
kakor je opredeljen v nacionalni 
zakonodaji in če je na voljo v nacionalnih 
registrih;

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 19 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) število zaposlenih v družbi, če je 
podatek na voljo v računovodskih izkazih 
družbe, kot to zahteva nacionalna 
zakonodaja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 28 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
registracija podružnice družbe v državi 
članici, ki jo ureja zakonodaja druge države 
članice, lahko v celoti izvede prek spleta, 
ne da bi se vložnik ali njegov zastopnik 
moral osebno zglasiti pri katerem koli 
pristojnem organu ali pri kateri koli drugi 
osebi, ki obravnava vlogo za registracijo, 
ob upoštevanju pogoja iz člena 13b(4).

1. Države članice zagotovijo, da se 
registracija podružnice družbe v državi 
članici, ki jo ureja zakonodaja druge države 
članice, lahko v celoti izvede prek spleta, 
ne da bi se zahtevala osebna zglasitev pri 
katerem koli pristojnem organu ali pri 
kateri koli drugi osebi, ki obravnava vlogo 
za registracijo, ob upoštevanju pogoja iz 
člena 13b(4).

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 28 a – odstavek 3 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zahteve glede vložnikove uporabe 
storitev zaupanja iz Uredbe (EU) 
št. 910/2014.“

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 28 a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pravila iz odstavka 2 lahko po 
potrebi določajo tudi:

(a) postopke za zagotavljanje 
zakonitosti dejavnosti podružnice;

(b) postopke za zagotavljanje 
zakonitosti imena podružnice; 

(c) postopke za zagotavljanje 
zakonitosti dokumentov in informacij, 
vloženih za registracijo podružnice;

(d) postopke, ki določajo vlogo notarja 
ali katere koli druge osebe ali organa, ki 
je v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo vključen v postopek 
registracije podružnice.“ 

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 28 b – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletni vpis dokumentacije za podružnice Spletni vpis dokumentov in informacij za 
podružnice

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva (EU) 2017/1132
Člen 28 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se 
dokumenti in informacije iz člena 30 ali 
njihove spremembe lahko vpišejo prek
spleta v roku, predpisanem z zakonodajo 
države članice, v kateri je podružnica 
ustanovljena. Države članice zagotovijo, da 
se takšen vpis dokumentov in informacij 
lahko v celoti izvede prek spleta, ne da bi 
se vložnik ali njegov zastopnik moral 
osebno zglasiti pri katerem koli pristojnem 
organu ali pri kateri koli drugi osebi, ki 
obravnava spletni vpis, ob upoštevanju 
pogoja iz člena 13b(4).

Države članice zagotovijo, da se 
dokumenti in informacije iz člena 30 ali 
njihove spremembe lahko vpišejo prek 
spleta v roku, predpisanem z zakonodajo 
države članice, v kateri je podružnica 
ustanovljena. Države članice zagotovijo, da 
se takšen vpis dokumentov in informacij 
lahko v celoti izvede prek spleta, ne da bi 
se vložnik ali njegov zastopnik moral 
osebno zglasiti pri katerem koli pristojnem 
organu ali pri kateri koli drugi osebi, ki 
obravnava spletni vpis, ob upoštevanju 
pogoja iz člena 13b(4). Države članice 
lahko določijo pravila, da se zagotovijo 
zaščitni ukrepi glede zanesljivosti in 
verodostojnosti dokumentov in informacij, 
ki se izpolnijo prek spleta.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na prvi pododstavek države črtano
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članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s členom 
16(5) in s točko (g) člena 19(2), 
najpozneje do [OP določi datum = zadnji 
dan 60. meseca po datumu začetka 
veljavnosti].

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je v svoji resoluciji iz leta 2017 o akcijskem načrtu za e-upravo Komisijo 
pozval, naj preuči nove načine za spodbujanje digitalnih rešitev za formalnosti v vseh fazah 
življenjskega cikla družbe, in poudaril pomembnost prizadevanj za povezovanje poslovnih 
registrov.

V EU obstajajo znatne razlike med državami članicami, ko gre za razpoložljivost spletnih 
orodij za družbe pri stikih z javnimi organi na področju prava družb. Države članice 
zagotavljajo storitve e-uprave na različnih stopnjah: nekatere so zelo napredne in zagotavljajo 
povsem spletne rešitve, enostavne za uporabo, druge pa ne ponujajo spletnih rešitev na 
področju prava družb, kot je registracija družbe kot pravne osebe.

Zato Komisija predstavlja ta predlog skupaj s predlogom direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in 
delitev, da se uskladi pravno okolje ter poda celovit sklop ukrepov za sodobna pravila o pravu 
družb v EU, ki so pravična in družbam nudijo več možnosti.

Cilj tega predloga je dopolniti obstoječa pravila o pravu družb EU, ki so kodificirana v 
Direktivi (EU) 2017/1132. Pobuda je v celoti skladna z obstoječimi digitalnimi elementi 
prava družb EU in jih bo nadgradila, zlasti kar zadeva sistem povezovanja poslovnih registrov 
(BRIS), ki temelji na pravnih obveznostih, ki jih določata Direktiva 2012/17/EU in Izvedbena 
uredba Komisije (EU) 2015/884.

V splošnem poročevalec ceni predlog in njegove glavne cilje, t.j. možnost ustanovitve družbe 
ali podružnice v celoti prek spleta, izvajanje načela „samo enkrat“, uporabo spletnih obrazcev 
ter širitev prostega dostopa do dokumentov v sistemu povezovanja poslovnih registrov 
(BRIS). Prepoznava potencial predloga direktive in ceni pristop, ki si prizadeva uravnotežiti 
enostavno in cenejšo spletno registracijo ter zaščito pred goljufijami, ki jo predlaga Komisija.

Poročevalec želi poudariti, da bi morala za vse zahteve v zvezi z avtentičnostjo vloženih 
informacij ali dokumentov veljati nacionalna zakonodaja, države članice pa lahko določijo 
pravila, da se zagotovijo zaščitni ukrepi glede zanesljivosti in verodostojnosti dokumentov in 
informacij, ki se vložijo prek spleta. Poročevalec predlaga podrobnejšo opredelitev pojma 
registracije, da bi ta zajemal celoten postopek ustanovitve družbe z uporabo digitalnih orodij 
in ne samo trenutka ustanovitve. Da ne bi bilo nobenega dvoma, poročevalec poudarja, da je 
pomembno, da države članice zagotovijo, da se osebna zglasitev lahko zahteva samo po 
presoji vsakega posameznega primera in da se lahko vsi ostali koraki postopka v celoti 
opravijo na spletu. Poudariti je treba tudi, da bi morale države članice, ki od drugih držav
članic zahtevajo informacije glede prepovedi opravljanja funkcije direktorja, v primeru 
odgovora, ki potrjuje kakršno koli prepoved, od organov zaprošene države članice prejeti 
ustrezna pojasnila.
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