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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta o predlogu direktive Evropskega 
parlament in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Avstrijski zvezni svet je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki 
je priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje Odbora za zadeve EU Zveznega sveta Avstrije z dne 27. maja 2014, v 
skladu z odstavkom 1 člena 23g avstrijskega zveznega ustavnega zakona 
(Bundesverfassungsgesetz) in v povezavi s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti.

COM(2014) 212

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim 
družbenikom

A. Obrazloženo mnenje

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

B. Razlogi

Po mnenju Evropske komisije je mogoče predlog direktive utemeljiti na členu 50 PDEU. Ob 
tem obrazloži, da s predlogom direktive ne predlaga uvedbe nove nadnacionalne pravne 
oblike za družbe z enim družbenikom, temveč skuša prispevati k postopnemu odpravljanju 
omejitev svobode ustanavljanja.

Utemeljitev ni prepričljiva:

V tej povezavi je treba opozoriti predvsem na ugotovitev Evropskega sodišča o evropski 
zadrugi z dne 2. maja 2006, zadeva C-436/03, v kateri je Evropsko sodišče glede te uredbe 
menilo, da se z njo vzporedno z nacionalnimi oblikami zadrug ustvarja nova pravna oblika. 
Evropsko sodišče je pojasnilo, da je lahko za tovrstne nadnacionalne, novoustanovljene 
pravne oblike, ki obstajajo vzporedno s pravnimi oblikami iz nacionalne zakonodaje, pravna 
podlaga le člen 308 PES (sedanji člen 352 PDEU).

Podobno kot v primeru evropske zadruge se z obravnavanim predlogom direktive dejansko 
ustvarja pravna oblika, ki je v večji meri enotno regulirana in nastopa pod enakim 
poimenovanjem pravne oblike ter je tako vsaj v praksi nadnacionalna pravna oblika. Obenem 
bo v državah članicah nastopala poleg nacionalne pravne oblike družbe z omejeno 
odgovornostjo, kar se najočitneje odraža v členu 9 predloga direktive o predvidenem 
preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo v SUP, ravno tako pa v ločenem 
poimenovanju pravne oblike za tovrstne družbe z enim družbenikom, ki naj bi se po celi 
Evropi imenovale SUP (Societas unius personae). Nadalje se to odraža tudi v uvodnih izjavah 
9 in 10 predloga Komisije, v skladu s katerima naj bi imele države članice vsaj alternativno 
možnost v nacionalni zakonodaji ohraniti dosedanjo pravno obliko družbe z omejeno 
odgovornostjo, a morajo vseeno predvideti tudi ustanovitev SUP kot samostojne pravne 
oblike družbe.

V smislu ugotovitev Evropskega sodišča v zadevi C-436/03 iz omenjenega izhaja, da je 
predvidena vpeljava uvedba nove pravne oblike poleg obstoječih nacionalnih pravnih oblik. 
Vendar pa oblikovanja take nove, pretežno enotno regulirane in zato v praksi nadnacionalne 
pravne oblike, ni mogoče utemeljiti na členu 50 PDEU.
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O načelu subsidiarnosti: predloga direktive o uvedbi družbe z omejeno odgovornostjo z enim 
samim družbenikom v obstoječi obliki ni več mogoče utemeljiti na pravni normi, kjer je 
potrebno ukrepanje  na ravni EU, in daleč presega zastavljeni cilj ter vodi v oblikovanje nove 
nadnacionalne oblike družbe za vse.

Obstajajo resni dvomi, ali je Evropska unija državam članicam sploh upravičena predpisovati 
uvedbo nove nacionalne oblike kapitalske družbe. To bilo lahko predstavljalo nesprejemljiv 
poseg v nacionalno ureditveno suverenost. Obravnavani predlog tudi ne upošteva načela 
sorazmernosti. Cilje predloga bi lahko dosegli tudi z nacionalnimi predpisi.

Poleg tega bi ta model družbe z enim družbenikom lahko olajšal zlorabe in izmikanje 
nacionalnim standardom, kot je minimalna kapitalska zahteva, ter spodbujal navidezno 
čezmejno samozaposlitev.


