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UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBAS

Nav kodificētu Eiropas uzņēmējdarbības tiesību kā tādu, un dalībvalstis turpina piemērot
atsevišķus uzņēmējsabiedrību veidus regulējošus tiesību aktus, kas laiku pa laikam tiek
grozīti, lai nodrošinātu atbilstību ES direktīvām un regulām. Pašreizējo centienu izveidot
modernus un efektīvus uzņēmējdarbības tiesību aktus un korporatīvās pārvaldības tiesisko
regulējumu, kas paredzēts Eiropas uzņēmumiem, ieguldītājiem un darbiniekiem, mērķis ir
uzlabot ES uzņēmējdarbības vidi.

JURIDISKAIS PAMATS

LESD 49., 50. panta 1. punkts un 2. punkta g) apakšpunkts; LESD 54. panta otrā daļa; LESD
114., 115. un 352. pants.

MĒRĶI

Efektīvs korporatīvās pārvaldības tiesiskais regulējums izveido uzņēmējdarbību sekmējošu vidi
iekšējā tirgū visā ES. Uzņēmējdarbības tiesību aktu saskaņošanas mērķis ir sekmēt brīvību
veikt uzņēmējdarbību (LESD IV sadaļas 2. nodaļa) un īstenot Eiropas Savienības Pamattiesību
hartas 16. pantā paredzētās pamattiesības brīvi veikt darījumus atbilstoši šīs hartas 17. pantā
noteiktajiem ierobežojumiem (tiesības uz īpašumu) (1.1.6.).
LESD 49. panta otrajā daļā tiek garantētas tiesības uzsākt un izvērst darbības kā
pašnodarbinātām personām, kā arī dibināt un vadīt uzņēmumus, jo īpaši uzņēmējsabiedrības
vai firmas.
ES regulējuma mērķis šajā jomā ir veicināt uzņēmumu dibināšanu jebkurā vietā ES, izmantojot
personu pārvietošanās un preču un kapitāla aprites brīvību, nodrošināt uzņēmējsabiedrību
tādu dalībnieku un citu ieinteresēto pušu aizsardzību, kuriem attiecībā uz uzņēmumu ir īpaša
interese, padarot uzņēmējdarbību konkurētspējīgāku un mudinot uzņēmumus īstenot pārrobežu
sadarbību.
Tā kā iekšējais tirgus nozīmē Eiropas mēroga uzņēmējsabiedrību izveidi, tām visā ES jāspēj
darboties saskaņā ar vienotu tiesisko regulējumu.

SASNIEGUMI

A. Vienoto saistību minimālais kopums
Kaut gan nav spēkā kodificētas Eiropas uzņēmējdarbības tiesības kā tādas, valstu tiesību aktu
saskaņošanas rezultātā uzņēmējdarbības jomā ir noteikti daži minimālie standarti, un šie tiesību
akti attiecas uz jomām kā, piemēram, uzņēmējsabiedrību dalībnieku interešu aizsardzība un
viņu tiesības, akciju sabiedrību kapitāla pārņemšanas piedāvājumi, apvienošanās un sadalīšanās,
minimālie noteikumi par viena īpašnieka privātajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_1.1.6.pdf
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finanšu pārskati un grāmatvedības uzskaite, vienkāršāka un ātrāka piekļuve informācijai par
uzņēmumiem un dažas uzņēmumiem izvirzītās informācijas atklāšanas prasības.
1. Prasību noteikšana attiecībā uz sabiedrībām, kapitālu un informācijas izpaušanu
Padomes Pirmā direktīva (68/151/EEK) ir pieņemta 1968. gadā, un grozījumi tajā ir izdarīti
vairākas reizes (aktuālākais grozījums izdarīts ar Direktīvu 2009/1001/EK, kas savukārt grozīta
ar Direktīvu 2012/17/ES). Tās mērķis ir atvieglot un paātrināt sabiedrības piekļuvi informācijai
par uzņēmējsabiedrībām un darījumiem, cita starpā informācijai par sabiedrības saistību spēkā
esamību un sabiedrības atzīšanu par neesošu. Tas attiecas uz visām akciju sabiedrībām un
sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Otrā Padomes direktīva (1976. gada 77/91/EEK, kuru
aizstāja ar Direktīvu 2012/30/ES) attiecas tikai uz akciju sabiedrībām. Lai izveidotu šādu
sabiedrību, ir vajadzīgs pamatkapitāla minimums (pašreiz EUR 25 000) kā nodrošinājums
kreditoriem un kā akcionāru ierobežotās atbildības ekvivalents. Tā paredz arī noteikumus
par kapitāla saglabāšanu un izmaiņām un minimālās prasības attiecībā uz akciju sabiedrību
dibināšanas dokumentu saturu. 12. uzņēmējdarbības tiesību direktīva (2009. gada 16. septembra
Direktīva 2009/102/EK) paredz tiesisko regulējumu viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu
atbildību, kurā visas daļas pieder vienam dalībniekam.
2. Sabiedrības darbības, kuras aptver vairāk nekā vienu valsti
Ar 11. uzņēmējdarbības direktīvu (89/666/EEK) ievieš prasības ārvalstu filiālēm par
informācijas atklāšanu. Šī prasība attiecas uz ES sabiedrībām, kuras izveidojušas filiāles
citā ES dalībvalstī, vai sabiedrībām no trešām valstīm, kas izveidojušas filiāles ES. Ar
2014. gada 8. jūlija Padomes Direktīvu 2014/86/ES par kopēju nodokļu sistēmu, ko
piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs, tika
ieviestas nodokļu normas, kuras no konkurences viedokļa ir neitrālas attiecībā uz dažādu
dalībvalstu koncerniem. Netiek paredzēta dubultā aplikšana ar nodokļiem meitasuzņēmuma
vienā dalībvalstī izmaksātajām dividendēm mātesuzņēmumam citā dalībvalstī (sk. arī Padomes
2008. gada 12. februāra Direktīvu 2008/7/EK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla
piesaistīšanai).
Direktīvā 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem ir paredzēts pamatnostādņu minimums,
kas jāievēro attiecībā uz uzņēmējsabiedrību pārņemšanu, kuru darbību reglamentē dalībvalstu
tiesību akti. Tā nosaka minimālos standartus attiecībā uz pārņemšanas piedāvājumiem vai
izmaiņām uzņēmuma kontrolēšanā, un tās mērķis ir aizsargāt daļu īpašnieku mazākumu,
nodarbinātos un citas ieinteresētās puses. Ar Direktīvu 2012/17/ES regulē savstarpējo sadarbību
starp centrālajiem reģistriem, komercreģistriem un uzņēmumu reģistriem (uzņēmējdarbības
reģistri). Ar to ir grozītas trīs uzņēmējdarbības direktīvas – 89/666/EEK, 2005/56/EK
un 2009/101/EK. Turklāt Komisijas īstenošanas regula (ES) 2015/884 nosaka tehniskās
specifikācijas un procedūras, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības reģistru savstarpējai
sadarbībai.
3. Sabiedrību pārstrukturēšana (iekšzemes apvienošanās un sadalīšanās, juridiskās adreses
maiņa)
Daļu īpašniekiem un trešām pusēm sabiedrības pārstrukturēšanas (apvienošana un sadalīšana)
gaitā ir tādas pašas garantijas. Direktīva 2011/35/ES (ar ko atceļ Padomes Trešo
direktīvu 78/855/EEK) par akciju sabiedrību apvienošanos, regulē akcionāru, kreditoru un
nodarbināto aizsardzību. Padomes Sestā direktīva 82/891/EEK par akciju sabiedrību sadalīšanu
tika grozīta ar Direktīvu 2007/63/EK saistībā ar prasību par neatkarīga eksperta ziņojumu
akciju sabiedrību apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā un ar Direktīvu 2009/109/EK,
ar kuru vienkāršo prasības par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju sabiedrību. Tā
regulē arī akcionāru, kreditoru un nodarbināto aizsardzību. 10. uzņēmējdarbības tiesību

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0001.01.ENG
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Direktīva 2005/56/EK par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos tika pieņemta ar mērķi
atvieglot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos. Ar minēto direktīvu tika ieviesta vienkārša
sistēma, kas ļauj novērst pārņemtās uzņēmējsabiedrības likvidēšanu, un to piemēro tādu
kapitālsabiedrību apvienošanas gadījumos, kuras izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts
tiesību aktiem un kuru juridiskā adrese, valde vai galvenais uzņēmums atrodas Savienības
teritorijā, ja vismaz uz diviem no šiem uzņēmumiem attiecas dažādu dalībvalstu tiesību
akti. Tā piemērojama visām kapitālsabiedrībām, izņemot pārvedamu vērtspapīru kolektīvo
ieguldījumu uzņēmumus (PVKIU). Akciju sabiedrības reģistrēta biroja pārcelšana no vienas
dalībvalsts uz citu, kā arī apvienošana vai sadalīšana ir LESD 49. un 54. pantā garantētās
uzņēmējdarbības veikšanas raksturīgs aspekts (Eiropas Savienības Tiesas nolēmums Cartesio
lietā[1]). Tomēr uzņēmējdarbības veikšanas brīvības princips neļauj sabiedrību pārcelt no
izcelsmes dalībvalsts uz citu, saglabājot tās juridisko statusu. Tālab Parlaments ir vairākkārt
pieprasījis sagatavot priekšlikumu noteikumiem par juridiskās atrašanās vietas pārcelšanu uz
citu valsti (14. uzņēmējdarbības direktīva). Uzņēmuma juridiskās adreses pārrobežu pārcelšana
joprojām ir neatrisināts jautājums.
4. Garantijas attiecībā uz uzņēmējsabiedrību finansiālo stāvokli
Lai nodrošinātu to, ka grāmatvedības dokumentos iekļautā informācija visās dalībvalstīs ir
vienāda, Ceturtajā direktīvā, Septītajā direktīvā un Astotajā direktīvā (78/660/EEK, 83/348/
EEK un 84/253/EEK, kas aizstātas ar Direktīvu 2013/34/EEK) ir prasīts, ka uzņēmējsabiedrības
grāmatvedība (gada pārskati, konsolidētie pārskati un par obligāto revīziju veikšanu atbildīgo
personu pilnvarojumi) sniedz patiesu un objektīvu priekšstatu par uzņēmējsabiedrības aktīviem,
pasīviem, finansiālo stāvokli, kā arī peļņu vai zaudējumiem. Regulā (EK) Nr. 1606/2002 par
starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu tiek saskaņota finanšu informācija, kas
jāsniedz uzņēmējsabiedrībām, kuru kapitāla daļas ir publiskās apgrozības objekts, lai garantētu
ieguldītāju aizsardzību. Ar Direktīvu 2013/34/ES ieviesa arī pienākumu ES biržu sarakstos
iekļautajām sabiedrībām savā gada pārskatā sniegt paziņojumu par korporatīvo pārvaldību.
Direktīvas 2006/43/EK mērķis ir uzlabot uzņēmējsabiedrību finanšu pārskatu uzticamību,
nosakot prasību minimumu attiecībā uz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligāto revīziju.
Direktīva 2009/49/EK vienkāršo finanšu informācijas sniegšanas prasības mikrouzņēmumiem,
lai sekmētu to konkurētspēju un izaugsmes potenciālu. 2015. gada rezolūcija par maksātnespējas
procedūrām (kuras pamatā ir LESD 81. pants par sadarbību civiltiesību jomā) palīdz risināt
strīdus par jurisdikciju un tiesību aktu kolīziju pārrobežu maksātnespējas procedūrās, kā arī
nodrošina ar maksātnespēju saistītu spriedumu atzīšanu visā ES. Ar to nesaskaņo dalībvalstu
materiālo tiesību aktus maksātnespējas jomā, bet tā vienkārši nosaka kopīgus noteikumus par
to, kuras tiesas piekritībā ir uzsāk maksātnespējas procedūras, un tiesas nolēmumu atzīšanu, ja
parādnieks kļūst maksātnespējīgs. Galvenais mērķis ir novērst aktīvu pārvešanu vai tiesvedību
nodošanu no vienas dalībvalsts uz citu, kas var uzlabot uzņēmējsabiedrību vai indivīdu
juridisko situāciju. Pašreizējais 2016. gada decembrī sagatavotais priekšlikums direktīvai par
preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu (vai “uzņēmēju otru iespēju”) palīdzētu palielināt
pārstrukturēšanas, maksātnespējas un izpildes procedūru efektivitāti.
5. Dažu akcionāriem noteiktu tiesību pārrobežu izmantošana
Direktīva 2007/36/EK (grozīta ar Direktīvu 2014/59/ES un Direktīvu (ES) 2017/828) par
biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu atceļ galvenos
šķēršļus pārrobežu balsošanai tajās biržas sarakstā iekļautajās sabiedrībās, kuru juridiskā adrese
atrodas kādā no dalībvalstīm, ieviešot konkrētas prasības attiecībā uz dažām kopsapulcē
īstenojamām akcionāru tiesībām. Tā nosaka arī konkrētas tiesības biržu sarakstos iekļauto

[1]2008. gada 16. decembra spriedums Cartesio lietā Nr. C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, 111.–113. punkts (EST).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/:LV/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
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sabiedrību akcionāriem, tostarp savlaicīgu pieeju attiecīgai informācijai par kopsapulcēm un
vienkāršāku balsošanu uz pilnvaras pamata. Ar Direktīvu (ES) 2017/828 veicina akcionāru
iesaistīšanos un ievieš prasības attiecībā uz akcionāru identifikāciju, informācijas nosūtīšanu,
akcionāru tiesību izmantošanas veicināšanu un institucionālo ieguldītāju, aktīvu pārvaldnieku
un pilnvaroto padomdevēju pārredzamību, vadītāju atalgojumu un saistīto pušu darījumiem.
B. ES juridiskās personas
Noteikumus par Eiropas juridiskajām personām piemēro visā ES. Tās pastāv līdzās valstu
juridiskajām personām
1. Eiropas uzņēmējsabiedrība (SE)
Pēc ilgstošām neveiksmēm, izskatot šo jautājumu, jo sarunas ilgušas 30 gadus, Padome
pieņēma divus Eiropas uzņēmējsabiedrības dibināšanai vajadzīgus likumdošanas instrumentus,
proti, Regulu (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtiem un Direktīvu
2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā.
Tā paredz iespēju ES teritorijā uzņēmējsabiedrību izveidot kā akciju sabiedrību ar latīnisko
nosaukumu “Societas Europea” (SE). Ir vairākas iespējas, kā vismaz divu dalībvalstu uzņēmumi
var izveidot SE: apvienošanās, pārvaldītājsabiedrības nodibināšana, meitasuzņēmuma izveide
vai uzņēmuma pārveidošana par SE. SE ir jāizveido kā kapitālsabiedrība. Lai šīs
uzņēmējsabiedrības būtu pienācīgi lielas, tām ir noteikts obligātais kapitāla apmērs, piemēram,
vismaz EUR 120 000.
Direktīvas 2001/86/EK mērķis ir nodrošināt, lai SE izveides rezultātā netiktu likvidēta
vai vājināta tā darbinieku iesaistīšanās kārtība dalībā uzņēmumā, kas jau pastāv
uzņēmējsabiedrībās, kuras piedalās SE izveidē. Ja līdzdalības tiesības pastāv vienā vai vairākās
uzņēmējsabiedrībās, kuras dibina SE, tās tiek saglabātas un pārņemtas pēc SE dibināšanas, ja
vien iesaistītās personas nelemj citādi īpašajā pārrunu grupā, kuru veido darbinieku pārstāvji no
visām iesaistītajām uzņēmējsabiedrībām.
2. Eiropas kooperatīvā sabiedrība (SCE)
Ar Regulu (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem ir noteikts
patiesi vienots SCE juridiskais statuss. Saskaņā ar šo regulu kooperatīvo sabiedrību var izveidot
personas, kas dzīvo dažādās dalībvalstīs, vai dažādās dalībvalstīs reģistrētas juridiskās personas.
Šo jauno SCE minimālais kapitāls ir EUR 30 000, un tās ir tiesīgas veikt uzņēmējdarbību visā
vienotajā tirgū kā viena juridiskā persona ar vienādu regulējošo noteikumu kopumu un struktūru.
Turklāt vairāku dalībvalstu kooperatīvi tagad var apvienoties un veidot vienu SCE. Visbeidzot,
kooperatīvu, kas darbojas citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā atrodas tā galvenā mītne, var pārveidot
par Eiropas kooperatīvu, iepriekš neveicot tā likvidāciju.
Ar Direktīvu 2003/72/EK šie statūti tika papildināti attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu SCE, lai
nepieļautu, ka SCE dibināšanas gaitā tiks likvidēta vai vājināta darbinieku iesaistīšanas kārtība,
kas jau pastāv uzņēmējsabiedrībās, kuras piedalās šādas SCE dibināšanā.
3. Eiropas Ekonomisko interešu grupa (EEIG)
Padomes Regula (EEK) Nr. 2137/85 paredz Eiropas Ekonomisko interešu grupas (EEIG)
statūtus. EEIG ir juridiskas personas statuss, kas ļauj vienas dalībvalsts uzņēmējsabiedrībai
kopuzņēmuma ietvaros sadarboties (piemēram, atvieglot vai sekmēt grupas dalībnieku
saimniecisko darbību, nevis gūt peļņu) ar citas dalībvalsts uzņēmējsabiedrībām vai fiziskām
personām, peļņu sadalot starp grupas dalībniekiem. Grupas darbība aprobežojas tikai ar tās
dalībnieku saimnieciskās darbības papildināšanu. EEIG savus vērtspapīrus publiski piedāvāt
nedrīkst.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
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4. Viena dalībnieka sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SUP)
Komisija 2014. gada 10. aprīlī iesniedza priekšlikumu (COM(2014)0212) Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (Societas Unius
Personae). Šā priekšlikuma mērķis būtu palīdzēt tādas sabiedrības izveidē, kurai ir tikai viens
kapitāldaļu turētājs un kas darbojas visā ES – pāri dalībvalstu robežām.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments vienmēr ir centies panākt tiesību aktu grozīšanu, piemēram, nosakot darbinieku
līdzdalību sabiedrībās vai panākot progresu jautājumā par dažādu Eiropas uzņēmējsabiedrības
formu radīšanu, lai atvieglotu uzņēmumu pārrobežu darbību. Tādēļ 2007. gada februārī
Parlaments aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu par Eiropas privātsabiedrību, ņemot
vērā MVU vajadzības, un sagatavot Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtu pārskatīšanu, lai
vienkāršotu šādu uzņēmējsabiedrību dibināšanas procedūras. Pēc tam, kad tika atsaukti divi
regulas priekšlikumi par Eiropas apvienībām un savstarpējām sabiedrībām, Parlaments aicināja
Komisiju atsākt darbu pie šiem diviem tiesību aktu projektiem. Parlaments aicināja izveidot
arī fondiem un apvienībām paredzētu pienācīgu juridisko regulējumu. Komisija 2012. gada
8. februārī ir nākusi klajā ar priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas nodibinājumu “Fundatio
Europaea” (FE), kas ir izstrādāta, lai šādām organizācijām atvieglotu darbu sabiedrības labā
jebkurā vietā Eiropas Savienībā.
Rezolūcijā par Eiropas uzņēmējdarbības tiesību nākotni (2012. gada 14. jūnijs) Parlaments
pauž viedokli, ka ES uzņēmējdarbības formām, kas papildinātu pašreizējās, saskaņā ar valsts
tiesību aktiem pieejamās formas, ir ievērojams potenciāls, un ka tās būtu jāpilnveido. Parlaments
mudina Komisiju, lai nodrošinātu īpašās MVU vajadzības, turpināt centienus nolūkā pieņemt
privātā uzņēmuma statūtus (SPE). Reaģējot uz Komisijas 2013. gada februāra paziņojumu,
Parlaments pieņēma rezolūciju par atjauninātu ES stratēģiju attiecībā uz uzņēmumu sociālo
atbildību. Parlamenta 2013. gada 14. marta rezolūcijā par Eiropas savstarpējās sabiedrības
statūtiem ir iekļauts ieteikumus Komisijai par šādiem statūtiem. Visbeidzot, EP vairākkārt
ir aicinājis pieņemt 14. uzņēmējdarbības tiesību direktīvu par uzņēmumu atrašanās vietu
pārrobežu pārvietošanu, izmantojot dažādas rezolūcijas un mutiskos jautājumus, paužot nožēlu
par pašreiz valdošo vienotu noteikumu trūkumu, kas apdraud uzņēmumu mobilitāti un tādējādi
brīvību veikt uzņēmējdarbību[2].
Komisija 2014. gada aprīlī iesniedza priekšlikumu direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām
ar ierobežotu atbildību, lai visā ES veicinātu tādu sabiedrību dibināšanu, kurā ir viens daļu
īpašnieks (2015. gada 7. martā Komisija šo priekšlikumu atsauca).
Udo Bux
06/2017

[2]Piemēram, 2007. gada 25. oktobra rezolūcija par Eiropas slēgto sabiedrību un Četrpadsmito uzņēmējdarbības
tiesību direktīvu attiecībā uz sabiedrības atrašanās vietas mainīšanu (OV C 263 E, 16.10.2008., 671. lpp.), 2017. gada
13. jūnija rezolūcija par pārrobežu apvienošanos un sadalīšanu (Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0248).

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