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BENDROVIŲ TEISĖ

Europos Sąjungoje nėra kodifikuotos Europos bendrovių teisės, o valstybės narės ir toliau
taiko atskirus bendrovių teisės aktus, kuriuos jos retkarčiais iš dalies pakeičia, kad jie atitiktų
ES direktyvas ir reglamentus. Šiuo metu Europos įmonėms, investuotojams ir darbuotojams
stengiamasi sukurti šiuolaikišką ir veiksmingą bendrovių teisę ir įmonių valdymo sistemą
siekiant pagerinti verslo aplinką Europos Sąjungoje.

TEISINIS PAGRINDAS

SESV 49 straipsnis, 50 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies g punktas; SESV 54 straipsnio antra
pastraipa; SESV 114, 115 ir 352 straipsniai.

TIKSLAI

Efektyvi įmonių valdymo sistema sukuria palankią verslo aplinką visos ES vidaus rinkoje.
Bendrovių teisės suderinimo tikslas – skatinti naudojimąsi įsisteigimo laisve (SESV IV
antraštinės dalies 2 skyrius) ir įgyvendinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16
straipsnyje įtvirtintą pagrindinę laisvę užsiimti verslu laikantis Chartijos 17 straipsnio (teisė į
nuosavybę). (1.1.6)
SESV 49 straipsnio antra pastraipa užtikrinama teisė imtis savarankiškai dirbančių asmenų
veiklos bei ja verstis, taip pat steigti ir valdyti įmones, ypač bendroves ar firmas.
ES nustatytomis šios srities taisyklėmis siekiama suteikti galimybę verslo įmonėms steigtis bet
kurioje ES vietoje naudojantis asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo laisve, suteikti apsaugą
akcininkams ir kitoms šalims, turinčioms ypatingų interesų įmonėse, suteikti verslo įmonėms
daugiau konkurencingumo ir paskatinti jas vykdyti tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
Kadangi vidaus rinka reiškia, jog kuriamos visoje Europoje galinčios veikti bendrovės, joms
turi būti suteikta galimybė veikti visos ES mastu pagal vienodą teisinį pagrindą.

LAIMĖJIMAI

A. Būtiniausi bendrieji įsipareigojimai
Nors Europos Sąjungoje nėra kodifikuotos Europos bendrovių teisės, suderinus nacionalines
nuostatas dėl bendrovių teisės buvo sukurti tam tikri būtiniausi standartai; šis derinimas
apima tokias sritis kaip akcininkų interesų ir teisių apsauga, akcinių bendrovių perėmimo
pasiūlymų taisyklės, filialų informacijos atskleidimas, įmonių susijungimai ir skaidymai,
vienanarėms privačioms ribotos atsakomybės bendrovėms taikomos būtiniausios taisyklės,
finansinė atskaitomybė ir apskaita, lengvesnis ir greitesnis informacijos apie bendroves gavimas
ir tam tikri bendrovėms taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.1.6.pdf
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1. Bendrovių steigimas, kapitalo ir informacijos atskleidimo reikalavimai
Pirmoji Tarybos direktyva (68/151/EEB) buvo priimta 1968 m. ir daug kartų iš dalies pakeista
(paskutinį kartą Direktyva 2009/101/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2012/17/ES). Jos
tikslas – sudaryti sąlygas lengviau ir greičiau gauti informaciją apie bendroves ir sandorius,
be kita ko, apie bendrovės prisiimtų įsipareigojimų galiojimą ir bendrovės pripažinimą
negaliojančia. Tai taikoma visoms akcinėms ir privačioms ribotos atsakomybės bendrovėms.
Antroji Tarybos direktyva (1976 m. Direktyva 77/91/EEB, pakeista Direktyva 2012/30/ES)
susijusi tik su akcinėmis bendrovėmis; pagal jos nuostatas tokioms bendrovėms įsteigti būtina
mažiausia įstatinio kapitalo suma (šiuo metu 25 000 EUR) kaip garantija kreditoriams ir
priemonė, kuria kompensuojama ribota bendrovės narių atsakomybė. Taip pat nustatytos
taisyklės dėl akcinių bendrovių kapitalo išlaikymo ir keitimo ir būtiniausi akcinių bendrovių
steigimo dokumentų turinio reikalavimai. Dvyliktojoje bendrovių teisės direktyvoje (2009 m.
rugsėjo 16 d. Direktyva 2009/102/EB) nustatytos taisyklės, taikomos vienanarėms privačioms
ribotos atsakomybės bendrovėms, kurių visos akcijos priklauso vienam akcininkui.
2. Daugiau nei vieną šalį apimanti bendrovių veikla
Vienuoliktąja bendrovių teisės direktyva (89/666/EEB su pakeitimais) nustatyti bendrovių
užsienio filialų informacijos atskleidimo reikalavimai. Ši direktyva taikoma ES bendrovėms,
kurios įsteigia filialus kitoje ES valstybėje narėje, arba ne ES šalių bendrovėms, kurios
įsteigia filialus ES. 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/86/EB dėl bendrosios
mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančiosioms ir patronuojamosioms
bendrovėms, nustatytos įvairių valstybių narių bendrovių grupėms taikomos apmokestinimo
taisyklės, kurios konkurencijos požiūriu yra neutralios. Nustatyta, kad vienoje valstybėje
narėje veikiančios patronuojamosios bendrovės dividendai, mokami kitoje valstybėje narėje
veikiančiai patronuojančiajai bendrovei, neapmokestinami dvigubai (taip pat žr. 2008 m. vasario
12 d. Tarybos direktyvą 2008/7/EB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui).
Direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų siekiama nustatyti būtiniausias gaires,
pagal kurias įgyvendinami įmonių, kurių veikla reglamentuojama valstybių narių teisės
aktais, perėmimai. Joje nustatyti būtiniausi įmonių perėmimo pasiūlymų ar kontroliuojančių
akcininkų pasikeitimų standartai, siekiant apsaugoti mažumos akcininkus, darbuotojus ir kitas
suinteresuotąsias šalis. Direktyvoje 2012/17/ES aptariami centrinių, komercinių ir bendrovių
registrų (įmonių registrų) sąveikos klausimai. Ja buvo iš dalies pakeistos trys įmonių teisės
direktyvos – 89/666/EEB, 2005/56/EB ir 2009/101/EB. Be to, Komisijos įgyvendinimo
reglamente (ES) 2015/884 nustatytos įmonių registrų sąveikos sistemos techninės specifikacijos
ir procedūros.
3. Bendrovių restruktūrizavimas (valstybės narės viduje vykdomi bendrovių susijungimai ir
skaidymai, buveinės perkėlimas)
Restruktūrizuojant bendrovę (jungiant ir skaidant) akcininkams ir trečiosioms šalims
restruktūrizavimo metu suteiktos vienodos garantijos. Direktyva 2011/35/EB dėl akcinių
bendrovių jungimo (kuria panaikinama Trečioji Tarybos direktyva 78/855/EEB dėl akcinių
bendrovių jungimo) apima akcininkų, kreditorių ir darbuotojų apsaugą. Šeštoji Tarybos
direktyva (82/891/EEB) dėl akcinių bendrovių skaidymo buvo iš dalies pakeista Direktyva
2007/63/EB dėl reikalavimo, kad jungiant arba skaidant akcines bendroves nepriklausomas
ekspertas parengtų ataskaitą, ir Direktyva 2009/109/EB, siekiant supaprastinti ataskaitų teikimo
ir dokumentų tvarkymo reikalavimus. Ji taip pat apima akcininkų, kreditorių ir darbuotojų
apsaugą. Dešimtosios bendrovių teisės direktyvos (2005/56/EB) dėl ribotos atsakomybės
bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, tikslas – palengvinti akcinių
bendrovių tarpvalstybinį jungimąsi. Šia direktyva nustatyta paprasta sistema, leidžianti išvengti

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0884&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0884&from=LT
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perimamos įmonės likvidavimo, ir ji taikoma pagal valstybės narės teisės aktus įsteigtų
akcinio kapitalo bendrovių, kurių registruotoji, centrinė arba pagrindinė buveinė yra ES,
susijungimui, jei bent dvi iš jų reglamentuojamos pagal skirtingų valstybių narių teisės
aktus. Direktyva taikoma visoms akcinėms bendrovėms, išskyrus kolektyvinio investavimo
į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (KIPVPS). Ribotos atsakomybės bendrovės
registruotos buveinės perkėlimas iš vienos valstybės narės į kitą ir jos jungimas ar skaidymas
yra neatskiriama SESV 49 ir 54 straipsniuose įtvirtintos įsisteigimo laisvės dalis (Europos
Teisingumo Teismo sprendimas Cartesio byloje[1]). Tačiau pagal įsisteigimo laisvės principą
bendrovei neleidžiama savo buveinės perkelti iš vienos valstybės narės į kitą ir tuo pat metu
išsaugoti savo teisnumą. Todėl Parlamentas ne kartą ragino parengti pasiūlymą dėl buveinės
perkėlimo iš vienos valstybės į kitą (Keturioliktoji bendrovių teisės direktyva). Galimybė
perkelti registruotą buveinę į kitą valstybę tebėra neišspręstas klausimas.
4. Garantijos dėl bendrovių finansinės padėties
Siekiant užtikrinti, kad apskaitos dokumentuose pateikiama informacija visose valstybėse
narėse būtų lygiavertė, ketvirtojoje, septintojoje ir aštuntojoje direktyvose (direktyvos 78/660/
EEB, 83/349/EEB ir 84/253/EEB) buvo pakeistos direktyvomis 2013/34/ES ir 2006/43/EB),
kuriose reikalaujama, kad su bendrovių finansinėmis ataskaitomis (metinėmis ataskaitomis,
konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis ir asmenų, atsakingų už įstatyme numatytų
auditų atlikimą, patvirtinimu) susijusiuose bendrovių dokumentuose atsispindėtų tikras
ir teisingas vaizdas apie bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį ir pelną ar
nuostolius. Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo
suvienodinama į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių teikiama finansinė informacija siekiant
užtikrinti investuotojų apsaugą. Direktyvoje 2013/34/ES taip pat nustatyta prievolė ES
biržinėms bendrovėms savo metinėje ataskaitoje pateikti įmonių valdymo pareiškimą.
Direktyva 2006/43/EB siekiama didinti bendrovių finansinių ataskaitų patikimumą nustatant
būtiniausius reikalavimus, taikomus teisės aktais numatytam metinių ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų auditui. Direktyva 2009/49/EB buvo supaprastinti labai mažų įmonių
finansinės atskaitomybės reikalavimai, siekiant pagerinti jų konkurencingumą ir sudaryti
galimybes augti. 2015 m. Reglamentas dėl nemokumo bylų (grindžiamas SESV 81 straipsniu
dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose) padeda išspręsti konfliktus dėl jurisdikcijos
ir taikytinų įstatymų tarpvalstybinėse nemokumo bylose bei užtikrina su nemokumu susijusių
sprendimų pripažinimą visoje ES. Pasiūlymu nesuderinamos valstybių narių teisės aktų
nuostatos dėl nemokumo. Tačiau juo nustatomos bendros taisyklės dėl teismo, kuris būtų
kompetentingas nagrinėti nemokumo bylas, taikytinos teisės ir kitų teismų sprendimų
pripažinimo skolininko nemokumo atveju. Pagrindinis reglamento tikslas – išvengti aktyvų
arba bylos nagrinėjimo perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą, kai dėl jo gali pagerėti
asmens arba bendrovės teisinė pozicija. 2016 m. gruodžio mėn. pasiūlymas dėl direktyvos dėl
prevencinių restruktūrizavimo sistemų (ar antros galimybės verslininkams) padėtų padidinti
restruktūrizavimo, nemokumo ir biudžeto įvykdymo procedūrų veiksmingumą.
5. Naudojimasis akcininkų teisėmis tarpvalstybiniu lygmeniu
Direktyva 2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių
akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje (iš dalies pakeista Direktyva 2014/59/ES
ir Direktyva (ES) 2017/828), panaikinamos pagrindinės kliūtys, susijusios su tarpvalstybiniu
balsavimu biržinėse bendrovėse, kurių registruota buveinė yra kurioje nors valstybėje narėje,
nustatant konkrečius reikalavimus dėl tam tikrų akcininkų teisių, susijusių su visuotiniu

[1]2008 m. gruodžio 16 d. Sprendimas Cartesio, C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, 111–113 dalys (Teisingumo
Teismas).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
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susirinkimu. Joje taip pat nustatytos tam tikros biržinių bendrovių akcininkų teisės, be kita
ko, galimybė laiku gauti informaciją, susijusią su visuotiniais akcininkų susirinkimais, ir
paprastesnis balsavimas paštu. Direktyva (ES) 2017/828 raginamas akcininkų dalyvavimas
ir nustatomi reikalavimai, susiję su akcininkų identifikavimu, informacijos perdavimu,
geresnėmis naudojimosi akcininkų teisėmis galimybėmis, institucinių investuotojų, turto
valdytojų ir įgaliotųjų konsultantų, direktorių atlyginimų ir susijusių šalių sandorių skaidrumu.
B. ES juridiniai asmenys
Taisyklės dėl Europos juridinių asmenų taikomos visoje ES. Jos taikomos kartu su
nacionalinėmis taisyklėmis.
1. Europos bendrovė (SE)
Po ilgo sąstingio laikotarpio (30 metų trukusių derybų) Taryba priėmė dvi teisėkūros priemones,
reikalingas Europos bendrovei įsteigti: Reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės
statuto ir Direktyvą 2001/86/EB, kuria Europos bendrovės statutas papildomas nuostatomis
dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus. Pagal jį bendrovę ES teritorijoje galima
įsteigti kaip akcinę bendrovę, lotyniškai vadinamą „Societas Europaea“ (SE). Mažiausiai
dviejų valstybių narių įmonės, kurios nori įsisteigti kaip SE, gali pasirinkti iš kelių variantų:
sujungti bendroves, įsteigti patronuojančiąją bendrovę, įsteigti patronuojamąją bendrovę ar
įmonę pertvarkyti į SE. SE turi būti kuriama kaip akcinio kapitalo bendrovė. Siekiant užtikrinti,
kad tokios įmonės būtų priimtino dydžio, nustatyta privaloma ne mažesnė kaip 120 000 EUR
kapitalo suma.
Direktyvos 2001/86/EB tikslas – užtikrinti, kad įsteigus SE nebūtų panaikinta ar susilpninta
darbuotojų dalyvavimo sistema, taikoma tą SE kartu steigiančiose bendrovėse. Jei viena ar
kelios bendrovės, steigiančios SE, turi dalyvavimo teises, jos išsaugomos perleidžiant jas
SE, kai tik pastaroji įsteigiama, išskyrus atvejus, kai dalyvaujančios šalys nusprendžia kitaip
specialiajame derybų organe, į kurį įeina visų atitinkamų bendrovių darbuotojų atstovai.
2. Europos kooperatinė bendrovė (SCE)
Reglamentu (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto sukurtas
tikras SCE bendrasis teisinis statutas. Juo asmenims, gyvenantiems skirtingose valstybėse
narėse, arba pagal skirtingų valstybių narių įstatymus įsisteigusiems juridiniams asmenims
suteikiama galimybė įsteigti kooperatyvą. Turėdamos privalomą mažiausią 30 000 EUR
kapitalą šios naujos SCE gali veikti visoje vidaus rinkoje kaip vienas juridinis asmuo, turėti
bendrą taisyklių paketą ir bendrą struktūrą. Be to, susijungti į SCE dabar gali kelių valstybių
kooperatyvai. Galiausiai nacionalinis kooperatyvas, vykdantis veiklą kitoje valstybėje narėje
nei ta, kurioje įkurta jo buveinė, gali tapti Europos kooperatyvu prieš tai jo nelikvidavus.
2003 m. liepos 22 d. Direktyva 2003/72/EB šis statutas papildomas pirmiausia atsižvelgiant
į darbuotojų dalyvavimą SCE siekiant užtikrinti, kad įsteigus SCE neišnyktų ar nesusilpnėtų
darbuotojų dalyvavimo sistema, veikianti SCE kartu steigiančiose įmonėse.
3. Europos ekonominių interesų grupė (EEIG)
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2137/85 nustatytas Europos ekonominių interesų grupių (EEIG)
statutas. Teisnumą turinčios EEIG vienos valstybės narės bendrovėms suteikia galimybę
bendradarbiauti su kitos valstybės narės bendrovėmis arba fiziniais asmenimis siekiant bendro
tikslo (pavyzdžiui, palengvinti arba plėtoti jos narių ekonominę veiklą nesiekiant pelno interesų
grupei), o gautą pelną pasidalijant nariams. Grupės veikla gali tik papildyti jos narių ekonominę
veiklą. EEIG negali siekti jokių viešųjų investicijų.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A31985R2137
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4. Vienanarė privati ribotos atsakomybės bendrovė (SUP)
2014 m. balandžio 10 d. Komisija pateikė pasiūlymą (COM(2014)0212) dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių
(Societas Unius Personae). Pasiūlymo tikslas – palengvinti galimybę įsteigti tokią vienintelį
akcininką turinčią įmonę bet kurioje ES valstybėje narėje.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentui visada pavykdavo iš dalies pakeisti teisės aktus, pavyzdžiui, ginant darbuotojų
dalyvavimą bendrovėse ar siekiant pažangos kuriant įvairių formų Europos bendroves, kad būtų
palengvinta įmonių tarpvalstybinė veikla. Todėl 2007 m. vasario mėn. Parlamentas paragino
Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Europos privačiosios bendrovės, kad būtų patenkinti MVĮ
poreikiai ir pasirengta persvarstyti Europos bendrovės statuto taisykles, siekiant supaprastinti
tokių įmonių steigimo nuostatas. Kadangi du pasiūlymai dėl reglamentų dėl Europos asociacijos
ir dėl Europos savidraudos draugijos buvo atsiimti, Parlamentas paragino Komisiją iš naujo
imtis šių projektų. Jis taip pat paragino sukurti tinkamą fondų ir asociacijų teisinį pagrindą.
2012 m. vasario 8 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Europos fondo
statuto (Fundatio Europaea, FE). Jis parengtas siekiant palengvinti tokių organizacijų veiklą
visuomenės gerovei bet kurioje ES vietoje.
Parlamentas 2012 m. birželio 14 d. rezoliucijoje dėl Europos bendrovių teisės ateities teigia,
kad ES bendrovių formos, papildančios pagal nacionalinę teisę esamas formas, turi labai didelį
potencialą ir reikėtų jas toliau vystyti. Siekdamas, kad būtų patenkinti konkretūs MVĮ poreikiai,
Parlamentas primygtinai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų priimtas privačiosios
bendrovės statutas (SPE). Reaguodamas į Komisijos komunikatą, 2013 m. vasario mėn.
Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl atnaujintos ES įmonių socialinės atsakomybės strategijos.
2013 m. kovo 14 d. Parlamento rezoliucijoje dėl Europos savidraudos draugijos statuto
Komisijai pateiktos rekomendacijos dėl šio statuto. Galiausiai, Parlamentas ne kartą ragino
parengti 14-ąją bendrovių teisės direktyvą dėl bendrovių būstinių perkėlimo į kitą valstybę narę,
priimdamas įvairias rezoliucijas ir klausimus žodžiu, kuriuose jis apgailestavo dėl to, kad šiuo
metu nėra bendrų taisyklių, o tai kenkia įmonių judumui ir jų įsisteigimo laisvei[2].
2014 m. balandžio 10 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl vienanarių privačių
ribotos atsakomybės bendrovių, siekdama palengvinti galimybę įsteigti vienintelį akcininką
turinčias įmones bet kurioje ES valstybėje narėje (2015 m. kovo 7 d. Komisija šį pasiūlymą
atsiėmė).
Udo Bux
06/2017

[2]Pavyzdžiui: 2007 m. spalio 25 d. rezoliucija dėl Europos privačios bendrovės ir Keturioliktosios bendrovių teisės
direktyvos dėl bendrovės būstinės perkėlimo (OLC 263 E, 2008 10 16, p. 671); 2017 m. birželio 13 d. rezoliucija dėl
tarpvalstybinio įmonių susijungimo ir skaidymo (priimti tekstai, P8_TA(2017)0248).
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