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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (Societas Unius 
Personae, SUP) je v bistvu enak kot predlog o evropski zasebni družbi, ki ga je Parlament 
kritiziral, Komisija pa ga je nato umaknila. Komisija v okviru tega predloga ni uspela rešiti 
težav, ki so bile takrat izpostavljene, in ne bo dosegla cilja o podpori čezmejnemu 
ustanavljanju družb s pomočjo SUP, s čimer bi podprla tudi mala in srednja podjetja (MSP). 
Ta predlog direktive o SUP bo privedel do neželenih pojavov, kot so podjetja „poštnih 
nabiralnikov“, navidezne samozaposlitve in odprava soodločanja delavcev.

Splošna merila 

Pripravljavka mnenja meni, da bi bilo prizadevanja za lažjo čezmejno ustanavljanje podjetij, 
zlasti MSP, načeloma smiselno spodbujati, vendar področje uporabe predloga Komisije ni 
omejeno na MSP, poleg tega predlog ne predpostavlja čezmejnega ustanavljanja podjetij. 

V posvetovanja o predlogu so bili vključeni samo predstavniki gospodarstva in delodajalcev, 
medtem ko predstavniki sindikatov, ki so ključni del socialnega partnerstva, niso bili 
povabljeni. Pripravljavka mnenja meni, da je to nesprejemljivo. 

Zaposlovanje in socialne zadeve 

1. Ločitev sedežev in soodločanje delavcev 

V predlogu je predvidena možnost ločitve registriranega sedeža in sedeža glavne uprave. 
Potemtakem za SUP veljajo zakoni tiste države članice, v kateri je SUP registrirana, ne glede 
na to, kje ta družba dejansko deluje.

S tem se bo mogoče enostavno izogniti visokim standardom varstva nekaterih držav, kar bo 
zlasti vplivalo na pravice delavcev do soodločanja. 

Ta ureditev ni združljiva s členom 153(1)(f) PDEU1 pa tudi ne s členom 27 Listine EU o 
temeljnih pravicah. 

2. Podjetja „poštnih nabiralnikov“ in individualne pravice delavcev 

Možnost ločitve sedežev ponuja znatne spodbude za utajo davkov, spodbudila pa bo tudi 
ustanavljanje podjetij „poštnih nabiralnikov“ in navidezno samozaposlitev.

Z navidezno samozaposlitvijo delavci niti sedaj niti v starosti nimajo zagotovljene socialne 
varnosti. Zaradi tega bodo sistemi socialnega varstva v državah članicah šibkejši, njihovi 
prihodki od davkov pa manjši.   Poleg tega bi se z uvedbo SUP že obstoječi plačni in socialni 
damping še povečal. 

Iz predloga Komisije tudi ni razvidno, kako in kje lahko delavci podjetja, ki ima ločen 
registrirani sedež in sedež glavne uprave, uveljavljajo svoje pravice iz delovnega razmerja.
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3. Zaščita delavcev in upnikov 

Predlog ne določa minimalnega kapitala za ustanovitev SUP: zadostoval naj bi že kapital v 
višini enega EUR oz. ene enote ustrezne druge valute. Tako družba z omejeno osebno 
odgovornostjo družbenika nima rezerve, ki jo nujno potrebuje. Kar velja glede zaščite 
upnikov, velja tudi za zaščito pravic delavcev. Ker torej ni minimalnega kapitala, so pravice 
delavcev manj zaščitene. 

Zaščito upnikov bo spodkopavala tudi spletna registracija, s katero naj bi se odpravile 
birokratske ovire, vendar se je izkazalo, da pravzaprav ta registracija odpira vrata za vse vrste 
kaznivih dejanj (podjetja „poštnih nabiralnikov“, pranje denarja), saj notarji ne bodo več 
preverjali identitete ustanoviteljev. Vpis v register bo torej brezpredmeten.  Če identiteta 
direktorja ni jasna oz. je prikrita, delavci in socialne zavarovalnice namreč v primeru stečaja 
(tudi če je ta posledica goljufije) ne morejo več iztožiti in/ali izterjati neporavnanih plačil. 

4. Subsidiarnost in pravna varnost 

Namen predloga je harmonizirati samo določene točke nacionalnih zakonov, ki bi se sicer še 
naprej razlikovali, kljub temu pa bi bila oznaka enaka. To je zavajajoče in ne zagotavlja 
pravne varnosti. Pri ločitvi sedežev bi lahko bili delavci prikrajšani za soodločanje tudi v tistih 
državah, v katerih je to pravzaprav predvideno. To je v nasprotju z načelom subsidiarnosti. 
Predlog naj bi se uporabljal za družbe s seznama iz Priloge I, ki bi ga bilo mogoče spremeniti 
z delegiranimi akti. S tem pa bi se spremenilo področje uporabe predloga in ne samo 
izvedbene določbe, kar pa ni skladno z rednim zakonodajnim postopkom EU. 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni odbor, 
da predlaga zavrnitev predloga Komisije.

                                               
1 Z namenom doseči cilje iz člena 151 Unija podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic na naslednjih 
področjih: (f) zastopanje in kolektivna obramba interesov delavcev in delodajalcev, vključno s soodločanjem.


