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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega državnega zbora 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 državni zbor 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 stalnega pododbora za zadeve Evropske unije glavnega odbora 
avstrijskega državnega zbora z dne 28. maja 2014 v skladu s prvim odstavkom člena 23g 
avstrijskega zveznega ustavnega zakona (Bundesverfassungsgesetz) in v povezavi s členom 6 
Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

COM(2014)0212

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

A. Mnenje

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

B. Obrazložitev

Komisija meni, da je lahko člen 50 PDEU podlaga za predlog direktive, kar utemeljuje s tem, 
da se s predlogom direktive ne predlaga uvedba nove nadnacionalne pravne oblike za družbe 
z enim družbenikom, temveč se skuša predvsem prispevati k postopnemu odpravljanju 
omejitev svobode ustanavljanja.

Utemeljitev ni prepričljiva:

V zvezi s tem je treba opozoriti zlasti na ugotovitev Sodišča Evropske unije v zadevi C-
436/03 z dne 2. maja 2006 o evropski zadrugi. Sodišče je namreč, kar zadeva to uredbo, 
menilo, da se vzporedno z nacionalnimi oblikami zadrug uvaja nova pravna oblika, in 
pojasnilo, da je lahko za take nadnacionalne, na novo uvedene 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 
uvaja pravna oblika, ki je v veliki meri enotno regulirana in nastopa pod enakim 
poimenovanjem pravne oblike, torej se vsaj v praksi uvaja nadnacionalna pravna oblika, ki bo 
v državah članicah obstajala poleg nacionalne pravne oblike družbe z omejeno odgovornostjo. 
To se najočitneje odraža v členu 9 predloga direktive o predvidenem preoblikovanju družbe z 
omejeno odgovornostjo v SUP ter v ločenem poimenovanju pravne oblike za tovrstne družbe 
z enim družbenikom, ki naj bi se v vsej Evropi imenovale SUP (societas unius personae), pa 
tudi v uvodnih izjavah 9 in 10 predloga Komisije, v skladu s katerima naj bi imele države 
članice vsaj še možnost, da v nacionalni zakonodaji sicer ohranijo dosedanjo pravno obliko 
družbe z omejeno odgovornostjo, morajo pa določiti tudi ustanovitev SUP kot samostojne 
pravne oblike družbe. Omeniti je tudi treba postopek registracije, ki po mnenju Komisije 
sestavlja glavni del te direktive. Države članice morajo torej omogočiti, da se registracija 
izvede elektronsko na podlagi enotnih obrazcev, ki jih pripravi Komisija.

Na podlagi tega je v smislu ugotovitev Evropskega sodišča v zadevi C-436/03 očitno, da se 
poleg veljavnih nacionalnih pravnih oblik uvaja nova pravna oblika. Podlaga za uvedbo take 
nove, pretežno enotno regulirane in torej praktično nadnacionalne pravne oblike pa ne more 
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biti člen 50 PDEU.

Predlog direktive o uvedbi družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom v obstoječi 
obliki ne more več temeljiti na pravni normi, v skladu s katero je treba ukrepati na ravni EU, 
in presega predvideni cilj ter vodi v oblikovanje nove nadnacionalne oblike družbe za vse. 
Pravzaprav je zelo vprašljivo, ali ima Evropska unija sploh pravico, da državam članicam 
predpiše uvedbo nove nacionalne oblike kapitalske družbe, saj bi utegnilo to predstavljati 
nesprejemljiv poseg v nacionalno ureditveno suverenost.

Komisija ukrepanje na ravni Unije utemeljuje predvsem z višjimi stroški, s katerimi je 
povezano ustanavljanje družb v tujini. 
Zaradi stroškov pa ne bi smeli zanemariti bistvenih elementov prava gospodarskih družb, kot 
so varstvo upnikov in drugih tretjih oseb, na katere vplivajo dejavnosti družb, pa tudi ne 
javnega interesa.
S predlogom direktive države članice morda ne bodo mogle ukrepati proti izogibanju 

zakonodaji in nepošteni praksi ter proti davčnim goljufijam in zlorabam na področju socialne 
varnosti ali bo to zelo težko. Zanemarjanja standardov glede varstva javnega interesa, 
upnikov, potrošnikov in delavcev namreč ni mogoče upravičiti z nižjimi stroški ustanovitve 
družb.
Poleg tega bi ta model družbe z enim družbenikom pravzaprav spodbudil zlorabe in izmikanje 
nacionalnim standardom, kot je minimalna kapitalska zahteva, ter navidezno čezmejno 
samozaposlitev.

Kdor bi želel predlagano obliko družb izkoristiti za nepošteno prakso, bi lahko deloval v vsej 
EU ter poljubno izbiral sedež družbe in ga selil. Obenem pa imajo javni organi veliko težav 
pri čezmejnem ukrepanju. Torej bi bilo treba sprejeti nekatere minimalne varnostne določbe, 
da se prepreči izogibanje tem ukrepom. Teh določb pa v predlogu direktive na splošno ni. 
Obravnavani predlog tudi ne upošteva načela sorazmernosti.

Cilje predloga, in sicer lažje ustanavljanje (hčerinskih) družb tudi v tujini, je ravno tako 
mogoče doseči z nacionalnimi predpisi, ne da bi pri tem opustili pomembne varnostne 
določbe za upnike, potrošnike in delavce. Ukrepe, sprejete na nacionalni ravni, je mogoče 
oblikovati tudi tako, da bodo skladni z nacionalnimi ukrepi proti utajam in goljufijam na 
davčnem področju in področju socialne varnosti.


