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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo 
rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 
(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0239),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 
50. panta 1. punktu un 50. panta 2. punkta b), c), f) un g) apakšpunktu, saskaņā ar 
kuriem Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C8-0166/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0000/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) Komisija savā paziņojumā 
“Digitālā vienotā tirgus stratēģija 
Eiropai”30 un paziņojumā “ES e-pārvaldes 
rīcības plāns 2016.–2020. gadam. 
Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana”31

uzsvēra valsts pārvaldes iestāžu nozīmi, 
palīdzot uzņēmumiem viegli izveidot 
darījumdarbību, darboties tiešsaistē un 
paplašināties pāri robežām. ES E-pārvaldes 

3) Komisija savā paziņojumā 
“Digitālā vienotā tirgus stratēģija 
Eiropai”30 un paziņojumā “ES e-pārvaldes 
rīcības plāns 2016.–2020. gadam. 
Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana”31

uzsvēra valsts pārvaldes iestāžu nozīmi, 
palīdzot uzņēmējiem viegli izveidot 
darījumdarbību, darboties tiešsaistē un 
paplašināties pāri robežām. ES E-pārvaldes 
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rīcības plānā īpaši ir atzīts, cik svarīgi ir 
uzlabot digitālo rīku izmantošanu, izpildot 
ar sabiedrību tiesībām saistītās prasības. 
Turklāt 2017. gada Tallinas deklarācijā par 
e-pārvaldi dalībvalstis stingri aicināja 
pastiprināt centienus, lai nodrošinātu 
efektīvas, uz lietotājiem orientētas 
elektroniskās procedūras Savienībā.

rīcības plānā īpaši ir atzīts, cik svarīgi ir 
uzlabot digitālo rīku izmantošanu, izpildot 
ar sabiedrību tiesībām saistītās prasības. 
Turklāt 2017. gada Tallinas deklarācijā par 
e-pārvaldi dalībvalstis stingri aicināja 
pastiprināt centienus, lai nodrošinātu 
efektīvas, uz lietotājiem orientētas 
elektroniskās procedūras Savienībā.

__________________ __________________

30 COM(2015) 192 final, 2015. gada 6. 
maijs.

30 COM(2015) 192 final, 2015. gada 6. 
maijs.

31 COM(2016) 179 final, 2016. gada 19. 
aprīlis.

31 COM(2016) 179 final, 2016. gada 19. 
aprīlis.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Iespēja pilnībā tiešsaistē reģistrēt 
sabiedrības un filiāles un pilnībā tiešsaistē 
iesniegt dokumentus un informāciju ļautu 
sabiedrībām izmantot digitālos rīkus to 
saziņā ar dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm. Lai vairotu uzticību, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
910/201434  gan valsts, gan pārrobežu 
lietotājiem ir iespējama droša elektroniskā 
identifikācija un uzticamības pakalpojumu 
izmantošana. Turklāt, lai nodrošinātu 
pārrobežu elektronisko identifikāciju, 
dalībvalstīm būtu jāizveido elektroniskās 
identifikācijas shēmas, kurās paredzēti 
atļauti elektroniskās identifikācijas līdzekļi. 
Šādas valstu shēmas tiktu izmantotas kā 
pamats citā dalībvalstī izdotu elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu atzīšanai. Lai 
nodrošinātu augstu uzticēšanās līmeni 
pārrobežu situācijās, būtu jāatzīst tikai tie 
elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas 
atbilst Regulas (ES) Nr. 910/2014 6. 

7) Iespēja pilnībā tiešsaistē reģistrēt 
sabiedrības un filiāles un pilnībā tiešsaistē 
iesniegt dokumentus un informāciju ļautu 
sabiedrībām izmantot digitālos rīkus to 
saziņā ar dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm. Lai vairotu uzticību, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
910/201434  gan valsts, gan pārrobežu 
lietotājiem ir iespējama droša elektroniskā 
identifikācija un uzticamības pakalpojumu 
izmantošana. Turklāt, lai nodrošinātu 
pārrobežu elektronisko identifikāciju, 
dalībvalstīm būtu jāizveido elektroniskās 
identifikācijas shēmas, kurās paredzēti 
atļauti elektroniskās identifikācijas līdzekļi. 
Šādas valstu shēmas tiktu izmantotas kā 
pamats citā dalībvalstī izdotu elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu atzīšanai. Lai 
nodrošinātu augstu uzticēšanās līmeni 
pārrobežu situācijās, būtu jāatzīst tikai tie 
elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas 
atbilst Regulas (ES) Nr. 910/2014 6. 
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pantam. Tomēr dalībvalstis var atzīt arī 
citus identifikācijas līdzekļus, piemēram, 
skenētu pases kopiju. Katrā gadījumā ar šo 
direktīvu būtu tikai jāuzliek dalībvalstīm 
pienākums nodrošināt, ka Savienības 
pilsoņi var tiešsaistē reģistrēt sabiedrības 
un to filiāles un tiešsaistē iesniegt 
dokumentus, jo tiek atzīti to elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi.

pantam. Katrā gadījumā ar šo direktīvu 
būtu tikai jāuzliek dalībvalstīm pienākums 
nodrošināt, ka Savienības pilsoņi var 
tiešsaistē reģistrēt sabiedrības un to filiāles 
un tiešsaistē iesniegt dokumentus, jo tiek 
atzīti to elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi.

__________________ __________________

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) 
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.).

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) 
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.).

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) Kā pirmais solis saistībā ar 
sabiedrības dzīves ciklu vajadzētu būt 
iespējai pilnībā izveidot un reģistrēt 
sabiedrības tiešsaistē. Tomēr dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai nepiemērot šo 
prasību akciju sabiedrību gadījumā, jo šādu 
sabiedrību izveide un reģistrācija ir 
sarežģīta, un tādēļ, lai ievērotu dalībvalstu 
pastāvošās sabiedrību tiesību tradīcijas. 
Katrā gadījumā dalībvalstīm būtu jāparedz 
sīki izstrādāti noteikumi par reģistrāciju. 
Būtu jāparedz iespēja veikt reģistrāciju 
tiešsaistē ar dokumentu iesniegšanu 
elektroniskā formā.

9) Kā pirmais solis saistībā ar 
sabiedrības dzīves ciklu vajadzētu būt 
iespējai pilnībā izveidot un reģistrēt 
sabiedrības tiešsaistē. Tomēr dalībvalstīm 
vajadzētu atļaut, piemērojot atkāpi, 
neattiecināt šo prasību akciju sabiedrību 
gadījumā, jo šādu sabiedrību izveide un 
reģistrācija ir sarežģīta, un tādēļ, lai 
ievērotu dalībvalstu pastāvošās sabiedrību 
tiesību tradīcijas. Katrā gadījumā 
dalībvalstīm būtu jāparedz sīki izstrādāti 
noteikumi par reģistrāciju. Būtu jāparedz 
iespēja veikt reģistrāciju tiešsaistē ar 
dokumentu iesniegšanu elektroniskā formā.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) Lai palīdzētu uzņēmumiem, jo īpaši 
jaunuzņēmumiem, to darījumdarbības 
izveidē, vajadzētu būt iespējai reģistrēt 
privātu kapitālsabiedrību, izmantojot 
veidnes, proti, dibināšanas dokumentu 
paraugu, kam vajadzētu būt pieejamām 
tiešsaistē. Šādos paraugos var iekļaut 
iepriekšnoteiktu izvēles iespēju kopumu 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt 
iespējai izvēlēties, vai tie vēlas izmantot šo 
paraugu vai reģistrēt sabiedrību ar 
individuāli pielāgotiem dibināšanas 
dokumentiem, un dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējai sniegt paraugus arī citiem 
sabiedrību veidiem.

11) Lai palīdzētu uzņēmumiem, jo īpaši 
mikrouzņēmumiem un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem to darījumdarbības 
izveidē, vajadzētu būt iespējai reģistrēt 
privātu kapitālsabiedrību, izmantojot 
veidnes, proti, dibināšanas dokumentu 
paraugu, kam vajadzētu būt pieejamām 
tiešsaistē. Šādos paraugos var iekļaut 
iepriekšnoteiktu izvēles iespēju kopumu 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem. 
Pieteikuma iesniedzējam vajadzētu būt 
iespējai izvēlēties, vai tie vēlas izmantot šo 
paraugu vai reģistrēt sabiedrību ar 
individuāli pielāgotiem dibināšanas 
dokumentiem, un dalībvalstīm vajadzētu 
būt iespējai sniegt paraugus arī citiem 
sabiedrību veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) Lai ievērotu dalībvalstu pastāvošās 
sabiedrību tiesību tradīcijas, ir svarīgi 
nodrošināt elastīgumu attiecībā uz to, kādā 
veidā dalībvalstis nodrošina sabiedrību un 
filiāļu reģistrācijas sistēmu, kas pilnībā 
darbojas tiešsaistē, tostarp saistībā ar 
notāru vai advokātu uzdevumu šajā 
procesā. Tos jautājumus, kas attiecas uz 
sabiedrību un filiāļu tiešsaistes reģistrāciju, 
kurus nereglamentē šī direktīva, būtu 
jāreglamentē ar valsts tiesību aktiem.

12) Lai ievērotu dalībvalstu pastāvošās 
sabiedrību tiesību tradīcijas, ir svarīgi 
nodrošināt elastīgumu attiecībā uz to, kādā 
veidā dalībvalstis nodrošina sabiedrību un 
filiāļu reģistrācijas sistēmu, kas pilnībā 
darbojas tiešsaistē, kā arī dokumentu 
aizpildīšanu un informācijas sniegšanu 
tiešsaistē, tostarp saistībā ar notāru vai 
advokātu uzdevumu šajā procesā. Tos 
jautājumus, kas attiecas uz sabiedrību un 
filiāļu tiešsaistes reģistrāciju, kurus 
nereglamentē šī direktīva, būtu 
jāreglamentē ar valsts tiesību aktiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) Tāpat attiecībā uz sabiedrību 
reģistrāciju tiešsaistē, lai samazinātu 
izmaksas un slogu sabiedrībām, arī visā 
sabiedrības dzīves ciklā vajadzētu būt 
iespējai pilnībā tiešsaistē iesniegt 
dokumentus un informāciju valstu 
reģistriem. Tajā pašā laikā dalībvalstīm 
vajadzētu būt iespējai ļaut sabiedrībām 
iesniegt dokumentus un informāciju ar 
citiem līdzekļiem, tostarp papīra veidā. 
Turklāt sabiedrības informācijas atklāšana 
būtu īstenojama, tiklīdz informācija ir 
darīta pieejama minētajos reģistros, jo 
tagad tie ir savienoti un nodrošina 
visaptverošu atsauces avotu lietotājiem. Lai 
novērstu pārtraukumu informācijas 
atklāšanas esošajos līdzekļos, dalībvalstīm 
būtu jābūt arī iespējai izvēlēties — publicēt 
visu vai daļu no sabiedrības informācijas 
valsts oficiālajā vēstnesī, vienlaikus 
nodrošinot, ka reģistrs elektroniski nosūta 
informāciju minētajam valsts oficiālajam 
vēstnesim.

17) Tāpat attiecībā uz sabiedrību 
reģistrāciju tiešsaistē, lai samazinātu 
izmaksas un slogu sabiedrībām, arī visā 
sabiedrības dzīves ciklā vajadzētu būt 
iespējai pilnībā tiešsaistē iesniegt 
dokumentus un informāciju valstu 
reģistriem. Jebkādām prasībām par 
jebkādu iesniegto dokumentu vai 
informācijas autentiskumu, precizitāti un 
juridiskās formas pareizību vajadzētu 
piemērot valsts tiesību aktus un būt 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 910/20141. Tajā 
pašā laikā dalībvalstīm vajadzētu būt 
iespējai ļaut sabiedrībām iesniegt 
dokumentus un informāciju ar citiem 
līdzekļiem, tostarp papīra veidā. Turklāt 
sabiedrības informācijas atklāšana būtu 
īstenojama, tiklīdz informācija ir darīta 
pieejama minētajos reģistros, jo tagad tie ir 
savienoti un nodrošina visaptverošu 
atsauces avotu lietotājiem. Lai novērstu 
pārtraukumu informācijas atklāšanas 
esošajos līdzekļos, dalībvalstīm būtu jābūt 
arī iespējai izvēlēties — publicēt visu vai 
daļu no sabiedrības informācijas valsts 
oficiālajā vēstnesī, vienlaikus nodrošinot, 
ka reģistrs elektroniski nosūta informāciju 
minētajam valsts oficiālajam vēstnesim.

_______________________

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 (eIDAS regula) 
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(OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.a pants – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) “reģistrācija” ir sabiedrības kā 
juridiskas personas izveidošana;

(3) “reģistrācija” ir viss sabiedrības 
izveidošanas process, izmantojot digitālos 
rīkus, kas sākas no pieteikuma iesniedzēja 
identificēšanas, dibināšanas dokumenta 
izstrādes vai iesniegšanas līdz pat 
sabiedrības kā juridiskas personas 
iekļaušanai uzņēmumu reģistrā, kā to 
paredz valsts tiesību akti; attiecībā uz 
filiālēm reģistrācija ir process, kā 
rezultātā tiek publiskoti dokumenti un 
informācija par attiecīgajā dalībvalstī 
atvērto filiāli.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.a pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot 1. līdz 3. punktu, 
dalībvalstis var veikt pasākumus, ar kuriem 
nolūkā pārbaudīt personu identitāti varētu 
pieprasīt personas fizisku klātbūtni jebkurā 
iestādē, kas ir kompetenta izskatīt 
tiešsaistes reģistrāciju vai dokumentu 
iesniegšanu tiešsaistē, gadījumos, kad ir 
patiesas aizdomas par krāpšanu, kuras 

4. Neskarot 1. līdz 3. punktu, 
dalībvalstis var veikt pasākumus, ar kuriem 
nolūkā pārbaudīt personu identitāti varētu 
pieprasīt pieteikuma iesniedzēja vai 
pieteikuma iesniedzēja pārstāvju fizisku 
klātbūtni jebkurā iestādē, kas ir kompetenta 
izskatīt tiešsaistes reģistrāciju vai 
dokumentu iesniegšanu tiešsaistē, 
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balstītas uz pamatotu iemeslu. gadījumos, kad ir patiesas aizdomas par 
krāpšanu, kuras balstītas uz pamatotu 
iemeslu. Dalībvalstis nodrošina, ka 
pieteikuma iesniedzēja vai pieteikuma 
iesniedzēja pārstāvja fizisku klātbūtni 
drīkst prasīt tikai tad, ja konkrētajā 
gadījumā tas ir pamatoti un ja visus 
pārējos procedūras posmus pilnībā var 
pabeigt tiešsaistē.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.c pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksa par tiešsaistes reģistrāciju un 
dokumentu iesniegšanu tiešsaistē

Maksa par dokumentu tiešsaistes 
reģistrāciju un dokumentu un informācijas

iesniegšanu tiešsaistē

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.d pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja par šajā nodaļā paredzētās procedūras 
veikšanu ir jāmaksā, dalībvalstis nodrošina, 
ka maksājumu var veikt, izmantojot 
maksājumu pakalpojumu, kas plaši 
pieejams pārrobežu maksājumu 
pakalpojumos.

Ja par šajā nodaļā paredzētās procedūras 
veikšanu ir jāmaksā, dalībvalstis nodrošina, 
ka maksājumu var veikt, izmantojot 
tiešsaistes maksājumu pakalpojumu, kas 
plaši pieejams pārrobežu maksājumu 
pakalpojumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.f pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot 13.b panta 4. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrību 
reģistrāciju pilnībā var veikt tiešsaistē bez 
nepieciešamības pieteikuma iesniedzējiem 
vai viņu pārstāvjiem personiski ierasties 
jebkurā kompetentajā iestādē vai pie 
jebkuras citas personas vai jebkurā citā 
struktūrā, kas nodarbojas ar reģistrācijas 
pieteikumu. Tomēr dalībvalstis var nolemt 
nenodrošināt pilnīgas tiešsaistes 
reģistrācijas procedūras attiecībā uz I 
pielikumā uzskaitītajiem sabiedrību 
veidiem.

1. Ievērojot 13.b panta 4. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrību 
reģistrāciju pilnībā var veikt tiešsaistē bez 
nepieciešamības personiski ierasties 
jebkurā kompetentajā iestādē vai pie 
jebkuras citas personas vai jebkurā citā 
struktūrā, kas nodarbojas ar reģistrācijas 
pieteikumu. Tomēr dalībvalstis var nolemt 
nenodrošināt pilnīgas tiešsaistes 
reģistrācijas procedūras attiecībā uz I 
pielikumā uzskaitītajiem sabiedrību 
veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.g pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrību reģistrācijas veidnes Sabiedrību tiešsaistes reģistrācijas veidnes

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.h pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka to reģistri, 
izmantojot 22. pantā minēto sistēmu, var 
sniegt šā panta 1. punktā minēto 
informāciju un informāciju par periodu, 
kurā ir spēkā jebkura atstādināšana no 
amata. Šo informāciju sniedz reģistrācijas 
nolūkā, un dalībvalstis var sniegt arī 
pamatojumu atstādināšanai no amata.

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka to reģistri, 
lieki nekavējoties un izmantojot 22. pantā 
minēto sistēmu, var sniegt šā panta 1. 
punktā minēto informāciju un informāciju 
par periodu, kurā ir spēkā jebkura 
atstādināšana no amata. Šo informāciju 
sniedz reģistrācijas nolūkā, un dalībvalstis 
attiecīgā gadījumā sniedz arī pamatojumu 
atstādināšanai no amata.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.i pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrību veiktā dokumentu iesniegšana 
tiešsaistē

Sabiedrību veiktā dokumentu un 
informācijas iesniegšana tiešsaistē

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
13.i pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībām ir 
iespēja reģistram tiešsaistē iesniegt 14. 
pantā minētos dokumentus un informāciju, 
tostarp informāciju par jebkurām to 
pārmaiņām, termiņā, kas noteikts tās 
dalībvalsts tiesību aktos, kurā sabiedrība ir 

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībām ir 
iespēja reģistram tiešsaistē iesniegt 14. 
pantā minētos dokumentus un informāciju, 
tostarp informāciju par jebkurām to 
pārmaiņām, termiņā, kas noteikts tās 
dalībvalsts tiesību aktos, kurā sabiedrība ir 
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jāreģistrē. Ievērojot 13.b panta 4. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka šādu dokumentu 
iesniegšanu pilnībā var veikt tiešsaistē bez 
nepieciešamības pieteikuma iesniedzējam 
vai viņa pārstāvim personiski ierasties 
jebkurā kompetentajā iestādē vai pie 
jebkuras citas personas vai jebkurā citā 
struktūrā, kas nodarbojas ar tiešsaistē 
iesniegtajiem dokumentiem.

jāreģistrē. Ievērojot 13.b panta 4. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka šādu dokumentu 
iesniegšanu pilnībā var veikt tiešsaistē bez 
nepieciešamības pieteikuma iesniedzējam 
vai viņa pārstāvim personiski ierasties 
jebkurā kompetentajā iestādē vai pie 
jebkuras citas personas vai jebkurā citā 
struktūrā, kas nodarbojas ar tiešsaistē 
iesniegtajiem dokumentiem. Dalībvalstis 
var paredzēt noteikumus par aizsardzības 
pasākumiem attiecībā uz tiešsaistē 
iesniedzamo dokumentu un informācijas 
uzticamības un pareizības garantēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Maksas, ko iekasē par 14. pantā 
minēto dokumentu un informācijas 
izsniegšanu, izmantojot reģistru 
savstarpējās savienojamības sistēmu, 
nepārsniedz attiecīgās administratīvās 
izmaksas.

1. Maksas, ko iekasē par 14. pantā 
minēto dokumentu vai to kopiju un 
informācijas izsniegšanu, izmantojot 
reģistru savstarpējās savienojamības 
sistēmu, vai nu papīra vai elektroniskā 
formātā, nepārsniedz attiecīgās 
administratīvās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) sabiedrības juridiskais statuss (e) sabiedrības juridiskais statuss 
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saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piemēram, 
vai tā ir slēgta, svītrota no reģistra, 
likvidēta, tās darbība izbeigta, saimnieciski 
aktīva vai neaktīva, ciktāl šī informācija ir 
pieejama valstu reģistros;

saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piemēram, 
vai tā ir slēgta, svītrota no reģistra, 
likvidēta, atrodas maksātnespējas procesā, 
tās darbība izbeigta, saimnieciski aktīva vai 
neaktīva, ciktāl šī informācija ir pieejama 
valstu reģistros;

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
19. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) sabiedrībā nodarbināto personu 
skaits, ja tas ir pieejams sabiedrības 
finanšu pārskatos, kā paredzēts valsts 
tiesību aktos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
28.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot 13.b panta 4. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka tādas sabiedrības 
filiāles reģistrāciju, ko reglamentē citas 
dalībvalsts tiesību akti, pilnībā var veikt 
tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma 
iesniedzējam vai viņa pārstāvim personiski 
ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai 
pie jebkuras citas personas, kas nodarbojas 
ar reģistrācijas pieteikumu.

1. Ievērojot 13.b panta 4. punktu, 
dalībvalstis nodrošina, ka tādas sabiedrības 
filiāles reģistrāciju, ko reglamentē citas 
dalībvalsts tiesību akti, pilnībā var veikt 
tiešsaistē bez nepieciešamības personiski 
ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai 
pie jebkuras citas personas, kas nodarbojas 
ar reģistrācijas pieteikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
28.a pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) prasības pieteikuma iesniedzējam 
izmantot Regulā (ES) Nr. 910/2014 
minētos uzticamības pakalpojumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
28.a pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Panta 2. punktā minētie noteikumi 
attiecīgā gadījumā var paredzēt arī:

(a) procedūras, lai nodrošinātu filiāles 
mērķa likumību;

(b) procedūras, lai nodrošinātu filiāles 
nosaukuma likumību; 

(c) procedūras, lai nodrošinātu filiāles 
reģistrēšanai iesniegto dokumentu un 
informācijas likumību;

(d) procedūras, lai paredzētu 
uzdevumu, kāds saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem 
filiāles reģistrēšanas procesā ir notāram 
vai jebkurai citai iesaistītai personai vai 
struktūrai.” 

Or. en
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Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
28.b pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiešsaistē veiktā dokumentu iesniegšana 
attiecībā uz filiālēm

Tiešsaistē veiktā dokumentu un 
informācijas iesniegšana attiecībā uz 
filiālēm

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Direktīva (ES) 2017/1132
28.b pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka 30. pantā 
minētos dokumentus un informāciju vai 
informāciju par jebkurām to pārmaiņām 
var iesniegt tiešsaistē termiņā, kas noteikts 
tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā filiāle 
veic uzņēmējdarbību. Ievērojot 13.b panta 
4. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka šādu 
dokumentu iesniegšanu pilnībā var veikt 
tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma 
iesniedzējam vai viņa pārstāvim personiski 
ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai 
pie jebkuras citas personas, kas nodarbojas 
ar tiešsaistē iesniegtajiem dokumentiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka 30. pantā 
minētos dokumentus un informāciju vai 
informāciju par jebkurām to pārmaiņām 
var iesniegt tiešsaistē termiņā, kas noteikts 
tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā filiāle 
veic uzņēmējdarbību. Ievērojot 13.b panta 
4. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka šādu 
dokumentu iesniegšanu pilnībā var veikt 
tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma 
iesniedzējam vai viņa pārstāvim personiski 
ierasties jebkurā kompetentajā iestādē vai 
pie jebkuras citas personas, kas nodarbojas 
ar tiešsaistē iesniegtajiem dokumentiem. 
Dalībvalstis var paredzēt noteikumus par 
aizsardzības pasākumiem attiecībā uz 
tiešsaistē aizpildāmo dokumentu un 
sniedzamās informācijas uzticamības un 
pareizības garantēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no pirmās daļas normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu 16. panta 5. punkta un 19. panta 
2. punkta g) apakšpunkta prasības, 
dalībvalstīs stājas spēkā vēlākais līdz .... 
[OP please set the date = the last day of 
the month of 60 months after the date of 
entry into force].

svītrots

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments 2017. gada rezolūcijā par e-pārvaldes rīcības plānu aicināja Komisiju 
apsvērt veidus, kā turpmāk veicināt digitālos risinājumus formalitāšu kārtošanai visā 
sabiedrības dzīves ciklā, un uzsvēra, cik būtiski ir turpināt darbu pie uzņēmumu reģistru 
savstarpējās savienojamības.

Kas attiecas uz tiešsaistes rīku pieejamību sabiedrībām to saziņā ar valsts iestādēm sabiedrību 
tiesību jomā, tad jānorāda, ka Eiropas Savienībā starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas 
atšķirības. Dalībvalstis sniedz e-pārvaldes pakalpojumus dažādās pakāpēs: dažas ir ļoti 
progresīvas un nodrošina vienkārši izmantojamus, pilnībā tiešsaistē izveidotus risinājumus, 
savukārt citas sabiedrību tiesību jomā vispār nenodrošina tiešsaistes risinājumus, piemēram, 
uzņēmuma kā juridiskas personas reģistrāciju.

Līdz ar to Komisija nāk klajā ar šo priekšlikumu kopā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz pārrobežu reorganizācijām, apvienošanām un 
sadalīšanām groza Direktīvu (ES) 2017/1132, lai pielāgotu normatīvo vidi un sniegtu 
visaptverošu pasākumu kopumu, kas ietver taisnīgus, atvieglojošus un mūsdienīgus 
sabiedrību tiesību noteikumus ES.

Šā priekšlikuma mērķis ir papildināt spēkā esošos noteikumus par ES sabiedrību tiesībām, kas 
ir kodificēti Direktīvā (ES) 2017/1132. Šī iniciatīva ir pilnībā saskanīga ar tagadējiem ES 
sabiedrību tiesību digitālajiem elementiem un pamatosies uz tiem, jo īpaši Uzņēmējdarbības 
reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu (BRIS), kam pamatā ir juridiskās saistības, kas 
noteiktas Direktīvā 2012/17/ES un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/884.

Kopumā referents atzinīgi vērtē priekšlikumu un tā galvenos mērķus — iespēju sabiedrību vai 
tās filiāli pilnībā izveidot tiešsaistē, īstenot principu “tikai vienreiz”, izmantot tiešsaistes 
veidlapas, paplašināt brīvu piekļuvi dokumentiem Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās 
savienojamības sistēmā (BRIS). Viņš uzskata, ka ierosinātā direktīva sniedz jaunas iespējas un 
novērtē EK izloloto līdzsvaroto pieeju, kas vienlaikus nodrošina gan vieglāku un lētāku 
tiešsaistes reģistrāciju, gan pretkrāpšanas aizsardzību.

Referents vēlētos uzsvērt, ka jebkādām prasībām par iesniegto dokumentu vai informācijas 
autentiskumu, precizitāti un juridiskās formas pareizību ir jāpiemēro valsts tiesību akti un ka 
dalībvalstis var paredzēt noteikumus par aizsardzības pasākumiem attiecībā uz tiešsaistē 
iesniedzamo dokumentu un informācijas uzticamības un pareizības garantēšanu. Referents 
ierosina detalizētāku definīciju attiecībā uz to, kas ir viss reģistrācijas process, jo kopējais 
sabiedrības izveides process, izmantojot digitālos rīkus, nenotiek vienā momentā. Lai kliedētu 
visas šaubas, referents vēlētos uzsvērt, cik būtiski ir, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka fizisku 
klātbūtni drīkst prasīt tikai tad, ja konkrētajā gadījumā tas ir pamatoti un ja visus pārējos 
procedūras posmus pilnībā var pabeigt tiešsaistē. Turklāt ir būtiski uzsvērt, ka dalībvalstij, kas 
pieprasa informāciju par no amata atstādinātiem vadītājiem (ja atbildē ir apstiprināta šāda 
atstādināšana), ir jāsniedz šāda lēmuma pamatojums, ko izdevušas pieprasītājas dalībvalsts 
iestādes. 
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