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A. Ievads 

Eiropas Komisija 2014. gada 9. aprīlī  iesniedza priekšlikumu direktīvai par viena dalībnieka 

sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Šī priekšlikuma mērķis ir atvieglot sabiedrību izveidi 

ārvalstīs jebkuram potenciālajam sabiedrības dibinātājam – un jo īpaši MVU, lai sekmētu 

uzņēmējdarbību un veicinātu izaugsmi, inovācijas un nodarbinātību Eiropas Savienībā.  

Ietekmes novērtējums rāda, ka tikai 2 % MVU ieiet ārvalstu tirgos, dibinot jaunu uzņēmumu. 

Iemesli tam ir valstu tiesību aktu daudzveidība, jo īpaši valstu komerctiesību atšķirības, un 

klientu un uzņēmējdarbības partneru uzticēšanās trūkums ārvalstu sabiedrībām. Šī iemesla dēļ 

lielākā daļa sabiedrību izvēlas ārvalstīs dibināt meitasuzņēmumus –– šādas pieejas 

priekšrocība ir tā, ka klientiem tiek piedāvātas garantijas, ka tie sadarbojas ar vietēju 

uzņēmumu. Tomēr meitasuzņēmuma veidošana  ārvalstīs ir saistīta ar ievērojamu 

administratīvo slogu un nozīmīgām tiešajām un netiešajām izmaksām. 

Ar priekšlikumu Eiropas privātā uzņēmuma (EPU)1 statūtiem tika mēģināts atvieglot MVU 

pārrobežu darbības, veidojot jauna veida Eiropas pārrobežu sabiedrību. Tomēr Padomē nebija 

iespējams panākt Līgumā noteikto vienprātību, tādēļ  Komisija atsauca priekšlikumu un 

paziņoja, ka tā vietā tā nāks klajā ar alternatīvu priekšlikumu, ar kuru tiks risinātas vismaz 

dažas no problēmām, kas bija konstatētas EPU2.  

 

B. Vispārēji aspekti 

Eiropas Komisijas priekšlikums ir saņēmis vairāku sociālo dalībnieku kritiku.  Darba 

dokumenta izstrādāšana pirms ziņojuma, kas būtu jāsagatavo referentam, ir pārdomāts 

lēmums. 

Debates Juridiskajā komitejā, kas notika pēc iepazīšanās ar Komisijas iniciatīvu, parādīja 

vairākas projektā pamanītās neatbilstības un radās lielas šaubas par tā dzīvotspēju un pat par 

tā Eiropas pievienoto vērtību. 

Tādēļ, lai pienācīgi pildītu referenta uzdevumus, šķiet saprātīgi pirms ziņojuma sagatavošanas 

pārbaudīt visus pašreizējos apstākļus tādā veidā, kā  tas  tika nolemts Juridiskās komitejas 

debatēs. 

Īsumā, nepretendējot uz izsmeļošu skatījumu, tiek pievērsta uzmanība jautājumiem, ko 

komiteja uzskatīja par pretrunīgākajiem, un tiek norādīti   iespējamie risinājumi. 

 

C. Priekšlikuma pievienotā vērtība 

Komisijas 2015. gada darba programmā – "Jauns sākums" teiks, ka "Pilsoņi cer, ka ES panāks 

reālas pārmaiņas attiecībā uz lielajām ekonomiskajām un sociālajām problēmām, ar kurām 

                                                 
1  Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas privātā uzņēmuma statūtiem, COM(2008)0396 final. 
2  Par EPU priekšlikuma atsaukšanu bija paziņots pielikumā paziņojumam “Normatīvās atbilstības un izpildes 

programma (REFIT) – rezultāti un turpmākie pasākumi” COM(2013)0685, 2.10.2013.  
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saskaramies, – augsts bezdarbs, lēna izaugsme, augsts valsts parāds, nepietiekams 

finansējums un konkurētspējas trūkums pasaules tirgū. Viņi arī vēlas mazāku ES  iejaukšanos 

tajos jautājumos, kuros dalībvalstīm ir labākas iespējas nodrošināt piemērotus risinājumus 

valsts un reģionālajā līmenī."  

Jautājums, kas mums būtu jāuzdod pēc tam, kad būs izskatīts un apspriests šis darba 

dokuments, ir šāds: vai šis priekšlikums varēs nodrošināt iedzīvotājiem vajadzīgās izmaiņas 

nodarbinātības, izaugsmes un investīciju ziņā un  sniegt būtiskus ieguvumus.  

 

D. Priekšlikuma galvenie elementi 

I. Veids un juridiskais pamats 

Priekšlikums sastāv no divām atsevišķām daļām: pirmā ietver virkni koordinācijas noteikumu, 

kas jāpiemēro visām esošajām viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību 

dalībvalstīs un SUP.  Runa ir par Direktīvas 2009/102/EK1 noteikumiem ar dažiem 

grozījumiem. SUP otrā regula. 

Lai arī tai ir tāds pats mērķis kā EPU, SUP direktīvas priekšlikums neparedz mērķi ar Regulu 

izveidot starptautisku Eiropas sabiedrību.  SUP priekšlikumā noteikts pienākums dalībvalstīm, 

izmantojot direktīvu, savos tiesību aktos ietvert jauna veida viena dalībnieka sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību, paredzot struktūras un darbības prasības, valsts tiesību ziņā atstājot visus 

aspektus, uz kuriem direktīva neattiecas.  Tādēļ SUP ir vienas valsts sabiedrība. 

Referents apzinās esošo pretrunīgo vērtējumu Komisijas izvēlētajam juridiskajam pamatam. 

Tomēr, ņemot vērā priekšlikuma mērķus, proti, "lai atvieglotu MVU pārrobežu darbību un 

viena dalībnieka sabiedrību kā meitasuzņēmumu dibināšanu citās dalībvalstīs, būtu 

jāsamazina ar šo sabiedrību izveidi saistītās izmaksas un administratīvais slogs" un "saskaņota 

tiesiskā regulējuma pieejamībai par viena dalībnieka sabiedrību izveidi, tostarp nosakot 

vienotu veidni statūtiem, vajadzētu sekmēt, ka tiek pakāpeniski atcelti brīvības veikt 

uzņēmējdarbību ierobežojumi, kas attiecas uz meitasuzņēmumu izveidi dalībvalstu teritorijā, 

un radīt izmaksu samazināšanos" (7. un 8. apsvērums), referents uzskata, ka tiek ievērotas 

LESD 50. panta 1. punkta un 2. punkta f)  apakšpunkta prasības.  

 

II. Darbības joma (1. pants) 

Referentam, izanalizējot IMCO komitejas atzinuma projektu un Komisijas sagatavoto 

ietekmes novērtējumu, radies jautājums, vai labāk nevajadzētu samazināt darbības jomu, to 

attiecinot tikai uz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā noteikts Direktīvā 

2013/34/ES2, jo tieši pašreiz tiem ir vislielākās grūtības dibināt sabiedrību citā dalībvalstī.  

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/102/EK uzņēmējdarbības tiesību 

jomā par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (kodificētā versija). Direktīvu 2009/102/EK atcels, 

kad būs pieņemta SUP direktīva. 
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu 
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III. Juridiskās adreses un centrālās administrācijas vai galvenās darbības vietas nošķiršana 

(10. pants)  

Šaubas rada iespēja dažādās dalībvalstīs reģistrēt juridisko adresi un darbības vietu, jo pastāv 

labvēlīgāko nosacījumu izvēles (forum shopping) risks, proti, ka uzņēmumi, cita starpā, 

cenšas izvairīties no darbinieku līdzdalības savās padomēs un izmantot mazāk prasīgās 

fiskālās vai sociālās aizsardzības shēmas. 

Referents uzskata, ka regulējums par juridiskās adreses un uzņēmējdarbības vietas nošķiršanu 

ir jāatstāj attiecīgo valstu tiesību aktu jomā.  

Mēģinājumi saskaņot šādu jutīgu jautājumu praktiski veicina noraidījuma saņemšanu no 

valstīm , kuras šī jautājuma dēļ ir gatavas pat noraidīt SUP projektu kopumā. 

Tomēr referents ierosina padomāt par to, vai būtu nepieciešams noteikt pienākumu, ka 

sabiedrības administrācijai ir jāatrodas valstī, kur ir tās juridiskā adrese. Šādā gadījumā būtu 

iespējams vadīt uzņēmumus, izmantojot tikai elektroniskos līdzekļus, un tas būtu viens no 

priekšlikuma nolūkiem: pielāgoties digitālajam laikmetam.  

 

IV. Statūtu vienotais modelis1 (11. pants) 

Galvenais elements reģistrācijai tiešsaistē ir statūtu vienots modelis, kas ietver tādus 

jautājumus kā SUP izveide, daļas, pamatkapitāls, struktūra, grāmatvedība un darbības 

izbeigšana. Komisija ierosina šādu statūtu vienoto modeli pieņemt ar īstenošanas aktu. 

Referents nepiekrīt, ka vienu no priekšlikuma pamatelementiem nosaka ar īstenošanas aktu ne 

vien tāpēc, ka tādējādi modelis būtu ārpus Parlamenta kontroles, bet galvenokārt tāpēc, ka, 

pēc viņa domām, nav ievēroti LESD 291.panta nosacījumi. Lai arī viņš apzinās, ka turpmāku 

izmaiņu veikšanai modelī būtu nepieciešams izmantot parasto likumdošanas procedūru, 

referents atbalsta modeļa iekļaušanu Direktīvas pielikumā. 

 

V. Reģistrācija tiešsaistē (14. pants) 

Priekšlikums uzliek pienākumu dalībvalstīm atļaut, ka jaundibināmu SUP reģistrācijas 

procedūru ir iespējams veikt elektroniski, neprasot, lai dibinātājs ierastos reģistrācijas 

dalībvalsts iestādē. 

Nav šaubu par to, ka šāda procedūra, kas jau pastāv dažās dalībvalstīs, ievērojami paātrinās 

reģistrācijas procesu un samazinās sabiedrības dibināšanas izmaksas.  Referents pauž bažas 

                                                                                                                                                         
gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK 

(OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.). 
1  [Piezīme neattiecas uz teksta versiju latviešu valodā.] 
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par to, ka tomēr ir nepietiekama tiesiskā noteiktība, jo nav nepieciešama notāra līdzdalība vai 

dibinātāja fiziska klātbūtne, un ka šī sistēma var tikt izmantota nelikumīgiem mērķiem, 

piemēram, naudas atmazgāšanai vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas nolūkā. 

Šo risku varētu samazināt, ja dalībvalstis noteiktu drošus standartus elektroniskā paraksta 

izmantošanai vai ierēdņa līdzdalībai, lai pārbaudītu dibinātāja identitāti, neietekmējot iespēju 

jebkurā gadījumā reģistrēties tiešsaistē.  

Referents arī uzskata, ka būtu jāļauj dalībvalstij neatzīt tādu ārvalstu sabiedrību elektronisko 

identifikāciju, kas neatbilst Regulas Nr. 182/2011 prasībām1.  

Attiecībā uz šo pantu uzskata, ka IMCO komitejas atzinuma projektā ierosinātais 

22. grozījums atspoguļo iespējamo risinājumu, kurā varētu integrēt divus dažādos dalībvalstīs 

esošos reģistrācijas modeļus2.    

 

VI. Pamatkapitāls –– EUR 1 (16. pants) 

SUP pamatkapitāls ir vismaz EUR 1. Tajās dalībvalstīs, kurās valsts valūta nav euro, 

pamatkapitāls ir vismaz viena attiecīgās dalībvalsts valūtas vienība. 

Referents atbalsta tiesību tradīcijas, kurās pamatkapitāls veido garantiju kreditoriem, un tādēļ 

šis standarts viņam rada bažas, jo īpaši tā saistība ar SUP pienākumu veidot obligātās 

rezerves. Priekšlikumā šāds kapitāla trūkums tiek kompensēts ar vairākām likviditātes 

garantijām, kas nepieciešamas, lai izmaksātu dividendes, proti, budžeta līdzsvarotības 

pārbaude un paziņojums par maksātspēju. 

Referents uzskata, ka iespējamais risinājums būtu dot dalībvalstīm, kuras to vēlas, iespēju 

noteikt pienākumu veidot rezerves.    

 

E. Secinājums 

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikumam piemīt potenciāls, lai tas varētu kļūt par 

izaugsmes un darbavietu veidošanas dzinējspēku. Šobrīd, kad Savienība vēl nav atguvusies no 

krīzes, ir svarīgi veicināt uzņēmējdarbību, samazinot administratīvo slogu un izmaksas.  

Tomēr referents apzinās arī risku, ka šādas sabiedrības jaunās formas iespējamās 

priekšrocības būs ļoti ierobežotas, ja vairākas iespējas tiks atstātas dalībvalstu ziņā. Tādēļ 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju 

un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 

1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014, 73. lpp.). 
2  Datu, identitātes un dokumentu autentiskuma precizitāte ir īpaši svarīgi, lai nodrošinātu valsts reģistru drošību 

un sabiedrību dibināšanu tiešsaistē. Dalībvalstīm ir jābūt ieviestiem standartiem reģistrācijas procesu pārbaudes  

nodrošināšanai, lai dibinātāja vai viņa pārstāvja identitātes likumības kontroles būtu samērojamas ar reģistrācijai 

iesniegtajiem dokumentiem, tostarp notāru un advokātu līdzdalību, ar nosacījumu, ka reģistrācijas procedūru 

kopumā var veikt elektroniski un attālināti. Dalībvalstīm to reģistrācijas tīmekļa vietnē ir skaidri jānorāda valsts 

procesuālās prasības attiecībā uz elektronisko identifikāciju tiešsaistē.   
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atbalsta nepieciešamo saskaņošanu, kas ir svarīga Eiropas pievienotās vērtības saglabāšanai 

un veido projekta pamatu.  

Referents aicina ēnu referentus un visus deputātus turpināt diskusijas un kopā meklēt 

pieņemamus risinājumus, lai nepalaistu garām pēdējo iespēju izveidot tādu saskaņotu tiesisko 

regulējumu MVU dibināšanai, kas veicina pārrobežu darbības un samazina izmaksas un 

administratīvo slogu. 

Tā kā Digitālā programma ir Komisijas prioritāte nākamajiem pieciem gadiem, digitālajam 

laikmetam būtu jāpielāgo arī veids, kādā tiek dibināti uzņēmumi. 

Jebkurā gadījumā pielāgošanās mūsdienu prasībām ir jāapvieno ar  administratīvo formalitāšu 

un birokrātijas samazināšanu, nodrošinot vajadzīgās juridiskās garantijas. 


