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ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Не съществува кодифицирано европейско дружествено право само по себе си, така
че държавите членки продължават да използват отделни регулаторни норми за
дружествата, които биват изменяни понякога, за да се съобразят с директивите и
регламентите на ЕС. Текущите усилия за създаване на модерно и ефикасно дружествено
право и рамка за корпоративно управление за европейските предприятия, инвеститори
и служители имат за цел да подобрят бизнес средата в ЕС.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 49 и член 50, параграф 1 и параграф 2, буква ж) от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС); член 54, втора алинея от ДФЕС; членове 114, 115 и 352
от ДФЕС.

ЦЕЛИ

Ефективната рамка за корпоративно управление създава положителна бизнес среда
на вътрешния пазар в целия ЕС. Целта на хармонизацията на дружественото право е
да се подпомогне постигането на свобода на установяване (дял IV, глава 2 от ДФЕС)
и да се приложи основното право, залегнало в член 16 от Хартата на основните
права на Европейския съюз — правото на свобода на стопанска инициатива в рамките
на ограниченията по член 17 от Хартата (право на собственост) (1.1.6).
Член 49, втора алинея от ДФЕС гарантира правото на достъп до и упражняване на
дейност като самостоятелно заето лице, както и правото на създаване и ръководене на
предприятия, в частност дружества или фирми.
Целта на правилата на ЕС в тази област е да се даде възможност предприятия да бъдат
създавани навсякъде в ЕС, като се ползват от свободата на движение на хора, услуги
и капитал, да се осигури защита за акционерите и другите участници със специален
интерес към дружествата, предприятията да станат по-конкурентоспособни и да се
насърчат предприятията да си сътрудничат в трансграничен план.
Тъй като вътрешният пазар предполага учредяване на дружества с европейски мащаб,
тези дружества трябва да имат възможност да действат в целия ЕС според единна правна
рамка.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Минимален набор от общи задължения
Макар да не съществува кодифицирано европейско дружествено право само по себе
си, хармонизацията на националните правила за дружественото право създава някои
минимални стандарти и обхваща области като защита на интересите на акционерите

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.1.6.pdf
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и техните права, правила за предложения за поглъщане при акционерни дружества,
оповестяване на данни за клоновете, сливания и разделяния, минимални правила
за еднолични дружества с ограничена отговорност, докладване на финансова информация
и счетоводство, по-бърз и по-лесен достъп до информация относно дружествата, както
и някои изисквания за разкриване на информация за дружествата.
1. Учредяване на дружество, капиталови изисквания и изисквания за разкриване на
информация
Първата директива на Съвета (68/151/ЕИО) е от 1968 г. и е изменяна многократно
(последно с Директива 2009/101/ЕО, която е изменена с Директива 2012/17/ЕС). Нейната
цел е да даде на обществеността по-лесен и по-бърз достъп до информация за
дружествата и тя разглежда, наред с другото, валидността на задълженията, поети от
дадено дружество, и въпроса за недействителност на дружеството. Прилага се за всички
акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност. Втората директива на
Съвета (77/91/ЕИО от 1976 г., заменена от Директива 2012/30/ЕС) се отнася само за
акционерните дружества; за учредяване на тези дружества е необходим минимален
уставен капитал (понастоящем 25 000 EUR), съставляващ обезпечение за кредиторите и
съответстващ на ограничената отговорност на съдружниците. Има също така правила за
запазване и промяна на капитала и изискване за минимално съдържание за учредителните
актове на акционерните дружества. 12-та директива в областта на дружественото право
(2009/102/ЕО от 16 септември 2009 г.) предоставя рамка за едноличните дружества
с ограничена отговорност, при които всички дялове се държат от един собственик.
2. Дейности на дружества в повече от една държава
11-ата директива в областта на дружественото право (89/666/ЕИО) въвежда изисквания
за разкриване на информация за чуждестранни клонове на дружествата. Тя обхваща
дружества от ЕС, които създават клонове в друга държава от ЕС или дружества извън
ЕС, които създават клонове в ЕС. Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 г.
относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества
от различни държави членки въвежда неутрални по отношение на конкуренцията режими
на данъчно облагане за обединенията от дружества от различни държави членки. Няма
двойно данъчно облагане на дивидентите, разпределени от дъщерно дружество със
седалище в една държава членка към дружеството майка със седалище в друга държава
членка (вж. също Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. относно
косвените данъци върху набирането на капитал).
Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане си поставя за цел
да установи минимални насоки за провеждането на предложения за поглъщане на
дружества, регулирани от правото на държавите членки. Тя определя минимални
стандарти за предложения за поглъщане или промяна на контрола и цели да защити
миноритарните акционери, служителите и други заинтересовани страни. Директива
2012/17/ЕС разглежда взаимното свързване на централните, търговските и дружествените
регистри (търговски регистри). С нея се изменят три директиви в областта на
дружественото право — 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО. Освен това Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/884 на Комисията определя техническите спецификации и
процедури, необходими за системата за взаимно свързване на търговските регистри.
3. Преструктуриране на дружества (местни сливания и разделяния, прехвърляне на
седалище)
Акционерите и третите страни имат едни и същи гаранции по време на преструктуриране
на дружеството (сливания и разделяния). Директива 2011/35/ЕС (за отмяна на Третата

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0001.01.ENG
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директива на Съвета (78/855/ЕИО) относно сливанията на акционерни дружества
обхваща защитата за акционерите, кредиторите и служителите. Шестата директива на
Съвета (82/891/ЕИО) относно разделянията на акционерни дружества беше изменена
с Директива 2007/63/ЕО по отношение на изискването за съставяне на доклад от
независим експерт в случай на сливане или разделяне на акционерни дружества
и от Директива 2009/109/ЕО, за да се опростят изискванията относно отчитането
и документацията. Тя също така покрива защитата на акционерите, кредиторите
и служителите. 10-тата директива в областта на дружественото право (2005/56/ЕО)
относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност има за цел
улесняването на трансграничните сливания между капиталови дружества. Тя установява
проста рамка, даваща възможност да се избегне ликвидацията на придобитото дружество,
и се прилага към сливанията на капиталови дружества, учредени в съответствие със
законодателството на една държава членка, чието седалище, централно управление
или основно място на дейност се намират на територията на Съюза, ако най-малко
две от дружествата са подчинени на законодателството на различни държави членки.
Директивата се прилага за всички капиталови дружества с изключение на предприятията
за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК). Прехвърлянето на
седалището според устройствения акт на дружество с ограничена отговорност от една
държава членка в друга, както и сливането или разделянето му са присъща част от
свободата на установяване, гарантирана от членове 49 и 54 от ДФЕС (решение на Съда
на ЕС по дело Cartesio[1]). Принципът на свобода на установяване, обаче, не позволява
на дадено дружество да се премести от своята държава членка на произход в друга
държава членка, запазвайки правоспособността си. Ето защо Парламентът е призовавал
нееднократно да бъде представено предложение за трансграничното прехвърляне на
седалища на дружества („14-та директива в областта на дружественото право“). Въпросът
за трансгранично преместване на седалището според устройствения акт на дружеството
остава нерешен.
4. Гаранции по отношение на финансовото състояние на дружествата
За да се гарантира, че представената в счетоводните документи информация е
равностойна във всички държави членки, Четвъртата, Седмата и Осмата директиви
(78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 84/253/ЕИО) бяха заменени от директиви 2013/34/ЕС и
2006/43/ЕО), които изискват счетоводните отчети на дружеството (годишни отчети,
консолидирани отчети и одобрение на лицата, на които е възложен задължителният
одит) да отразяват вярно и точно състоянието на активите, пасивите, финансовото
състояние и резултатите на дружествата. Регламент (ЕО) № 1606/2002 за прилагането
на международните счетоводни стандарти хармонизира финансовата информация,
представяна от публично търгуваните дружества, за да се гарантира защитата
на инвеститорите. Директива 2013/34/ЕС също така въвежда задължението всички
дружества в ЕС, регистрирани на фондовата борса, да предоставят декларация
за корпоративното управление в годишния си доклад. Директива 2006/43/ЕО цели
да засили надеждността на финансовите отчети на дружествата, като установи
минимални изисквания, приложими към задължителния одит на годишните отчети и
консолидираните отчети. Директива 2009/49/ЕО опростява задълженията за докладване
на финансова информация от микропредприятията с оглед на подобряване на тяхната
конкурентоспособност и освобождаване на потенциала им за растеж. Регламентът
от 2015 г. относно производствата по несъстоятелност (въз основа на член 81 от
ДФЕС за сътрудничеството по гражданскоправни въпроси) помага да се решават

[1]Решение от 16.12.2008 г., Cartesio, Дело C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, параграфи 111—113 (Съд на ЕС)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
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конфликти на юрисдикции и стълкновения на закони при трансгранични производства
по несъстоятелност и гарантира признаването на свързани с несъстоятелност съдебни
решения навсякъде в ЕС. Той не хармонизира същността на законите за несъстоятелност
на държавите членки, а просто определя общи правила за това кой съд е компетентен
да образува производства по несъстоятелност, приложимото законодателство и
признаването на решенията на съда, когато длъжник изпадне в несъстоятелност.
Основната цел е да се избегне прехвърлянето на активи или съдебни производства
от една държава членка в друга, с което може да се подобри правното положение
на дружества или физически лица. Едно текущо предложение от декември 2016 г. за
директива относно рамки за превантивно преструктуриране, (или „предоставяне на втори
шанс за предприемачи“) би спомогнало за повишаване на ефективността на процедурите
за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.
5. Трансгранично упражняване на права на акционерите
Директива 2007/36/ЕО (изменена с директиви 2014/59/EС и (EС) 2017/828) относно
упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до борсова
търговия, отстранява основните пречки пред трансграничното гласуване в дружествата,
чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар и чието седалище
се намира в държава членка, като въвежда особени изисквания по отношение на
определени права на акционерите в общото събрание. Тя предвижда също така някои
права за акционерите на дружествата, допуснати до борсова търговия, включително
навременен достъп до приложимата информация относно общите събрания и по-лесно
гласуване чрез пълномощник. Директива (ЕС) 2017/828 насърчава ангажираността на
акционерите и въвежда изисквания се прилагат по отношение на идентификацията на
акционерите, предаването на информация, улесняването на упражняването на правата на
акционерите, прозрачността на институционалните инвеститори, управителите на активи
и упълномощените съветници, възнагражденията на директорите и сделките между
свързани лица.
Б. Правни субекти на ЕС
Европейските правни субекти са с приложение в целия ЕС. Те съществуват едновременно
с националните правни субекти.
1. Европейско дружество (SE)
След дълъг период на застой по това досие (преговорите продължиха 30 години)
Съветът прие двата законодателни инструмента, необходими за създаване на европейско
дружество, а именно Регламент (ЕО) № 2157/2001 относно Устава на европейското
дружество и Директива 2001/86/ЕО за допълнение на Устава на европейското дружество
по отношение на участието на заетите лица. Този регламент дава възможност на
дадено дружество да бъде учредено на територията на ЕС под формата на акционерно
дружество с латинското наименование „Societas Europaea“ (SE). Дружества, попадащи в
юрисдикцията на най-малко две държави членки, разполагат с разнообразни възможности
за учредяване на SE: сливане, учредяване на холдинг, създаване на дъщерно дружество
или преобразуване в SE. SE се учредява под формата на дружество с акционерен капитал.
За да се гарантира, че тези дружества са с разумен мащаб, е предвиден минимален
капитал, а именно не по-малко от 120 000 EUR.
Директива 2001/86/ЕО има за цел да гарантира, че създаването на SE не води до отпадане
или отслабване на съществуващия режим на участие на работниците и служителите
в дружествата, участващи в учредяването на това SE. Ако и когато в едно или повече
дружества, участващи в учредяването на SE, съществуват права на участие, тези

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
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права се запазват, като преминават към SE от момента на възникването му, освен
ако участващите страни решат друго в рамките на „специална група за преговори“,
обединяваща представителите на работниците и служителите на всички участващи
дружества.
2. Европейско кооперативно дружество (SCE)
Регламент (ЕО) № 1435/2003 относно устава на европейското кооперативно дружество
(SCE) установява реален единен правен статут за SCE. Дава се възможност за създаването
на кооперация от лица с местопребиваване в различни държави членки или от правни
субекти, установени по законодателството на различни държави членки. Учредявани
с минимален капитал от 30 000 EUR, тези нови SCE могат да упражняват дейност на
целия вътрешен пазар при единна правосубектност, правна уредба и структура. Освен
това кооперациите от няколко държави членки могат вече да се сливат под формата на
SCE. И накрая, национална кооперация, която осъществява дейност в друга държава
членка, различна от държавата, в която се намира седалището ѝ, може да се преобразува
в европейска кооперация, без преди това да се ликвидира съществуващата.
Директива 2003/72/ЕО допълва този статут по отношение на участието на заетите лица
в SCE с цел да гарантира, че създаването на SCE не води до отпадане или отслабване на
съществуващия режим на участие на работниците и служителите в субектите, участващи
в учредяването на това SCE.
3. Европейско обединение по икономически интереси (EОИИ)(EEIG)
Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета определя статута на Европейското обединение по
икономически интереси (ЕОИИ). ЕОИИ, което има собствена правоспособност, предлага
възможност за сътрудничество на дружество от една държава членка в рамките на
съвместно предприятие (например с цел да се улесни или развие икономическата дейност
на неговите членове, но не и да се реализира печалба за самото него) с дружества
или физически лица в други държави членки, като печалбите се разпределят между
участниците. Дейността му може да бъде единствено от помощен характер по отношение
на стопанската дейност на неговите членове. ЕОИИ не може да се търгува публично.
4. Еднолично дружество с ограничена отговорност (SUP)
На 10 април 2014 г. Комисията представи предложение (COM(2014) 0212) за директива
на Европейския парламент и на Съвета относно едноличните дружества с ограничена
отговорност (Societas Unius Personae). Целта на това предложение е да се улесни
учредяването на такова дружество с единствен акционер в трансграничен план в ЕС,
действащо в различни държави членки.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът винаги е успявал да изменя законодателството, например в защита
на участието на работниците в дружествата или постигане на напредък в създаването
на различни форми на европейски дружества с цел улесняване на трансграничните
дейности на предприятията. В тази връзка той поиска през февруари 2007 г. Комисията
да представи предложение за европейско частно дружество, адаптирано към нуждите
на МСП, и да се подготви за преразглеждане на статута на европейското дружество,
за да се опростят разпоредбите, свързани с учредяването на подобни дружества.
След оттеглянето на двете предложения за регламенти за европейското сдружение
и европейското взаимоспомагателно дружество Парламентът прикани Комисията да
поднови тези предложения. Той призова също и за въвеждане на подходяща правна рамка

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
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за фондациите и асоциациите. На 8 февруари 2012 г. Комисията представи предложение за
регламент на Съвета относно устав на европейската фондация, „Fundatio Europaea“ (FE),
целящо да улесни тези организации да работят за общественото благо навсякъде в ЕС.
В своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно бъдещето на европейското дружествено
право Парламентът застъпва становището, че формите на дружества на равнище ЕС,
допълващи съществуващите форми на правни субекти съгласно националното право,
имат значителен потенциал и следва допълнително да бъдат развивани. Парламентът
настоятелно призовава Комисията, с оглед на обслужването на специфичните
потребности на МСП, да положи допълнителни усилия за приемането на статута на
частно дружество (SPE). В отговор на съобщението на Комисията, през февруари
2013 г. Парламентът прие резолюция относно обновена стратегия на ЕС за корпоративна
социална отговорност. Резолюцията на Парламента от 14 март 2013 г. относно Устава на
европейското взаимоспомагателно дружество съдържаше препоръки към Комисията във
връзка с това. И накрая, Парламентът няколкократно е призовавал за изработването на 14-
та директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне
на седалища на дружества посредством различни резолюции и въпроси с искане за устен
отговор, в които се изразява съжаление за настоящата липса на общи правила, която
подкопава корпоративната мобилност и по този начин свободата на установяване[2].
През април 2014 г. Комисията представи предложение за директива относно едноличните
дружества с ограничена отговорност, за да улесни учредяването на дружества с единствен
акционер в целия ЕС (на 7 март 2015 г. Комисията оттегли това предложение).
Udo Bux
06/2017

[2]Например: резолюция от 25 октомври 2007 г. относно Европейското частно дружество и Четиринадесета
директива за дружествено право по въпроса за преместването на седалището на дружество (OВ C 263 E,
16.10.2008 г., стр. 671); резолюция от 13 юни 2017 г. относно презграничните сливания и разделяния (Приети
текстове, P8_TA(2017)0248).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:BG:PDF
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