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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių (Societas 
unius personae, SUP) daugeliu pagrindinių aspektų atitinka pasiūlymą dėl Europos privačiųjų 
bendrovių (SPE), kurį Europos Parlamentas kritikavo ir vėliau Komisija atsiėmė. Taigi 
Komisija nesugebėjo išspręsti problemų, kurios tada buvo iškeltos. Jos tikslas – pasitelkiant 
SUP skatinti tarpvalstybinį bendrovių steigimąsi ir taip remti mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ) – nebus pasiektas. Šiuo pasiūlymo dėl SUP projektu skatinama netinkama praktika, 
kaip antai fiktyvios bendrovės, fiktyvus savarankiškas darbas ir darbuotojų dalyvavimo 
priimant sprendimus panaikinimas.

Bendrieji kriterijai 

Nuomonės referentė mano, kad siekiui palengvinti įmonių, ypač MVĮ, tarpvalstybinį 
steigimąsi iš esmės reikėtų pritarti. Vis dėlto Komisijos pasiūlymo taikymo sritis neapsiriboja 
tik MVĮ, o tarpvalstybinis įmonės steigimas nėra būtina sąlyga. 

Svarstant pasiūlymą dėl SUP į konsultacijas buvo įtraukti tik verslo ir darbdavių atstovai, o 
profesinių sąjungų atstovai – pagrindiniai socialiniai partneriai – nebuvo pakviesti. Nuomonės 
referentė mano, kad tokia procedūra yra nepriimtina. 

Užimtumas ir socialiniai reikalai 

1. Buveinių atskyrimas ir darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus 

Pasiūlyme dėl direktyvos numatyta galimybė atskirti registruotos buveinės ir jos centrinės 
administracijos vietas. Remiantis tuo, SUP galioja tos valstybės narės įstatymai, kurioje ji yra 
registruota, nepriklausomai nuo to, kur bendrovė iš tikrųjų vykdo veiklą.

Taip sudaromos sąlygos nesunkiai išvengti kai kuriose šalyse taikomų aukštų apsaugos 
standartų, o tai ypač turi poveikio darbuotojų dalyvavimui priimant sprendimus. 

Tokia tvarka nedera su SESV 153 straipsnio 1 dalies f punkto1 nuostatomis ir ES pagrindinių 
teisių chartijos 27 straipsniu. 

2. Fiktyvios bendrovės ir individualios darbuotojų teisės 

Galimybė atskirti registruotą buveinę ir centrinę administraciją sykiu yra didelė paskata vengti 
mokesčių mokėjimo. Tai taip pat skatina fiktyvių bendrovių steigimąsi ir sudaro palankias 
sąlygas fiktyviam savarankiškam darbui.

Dirbantys fiktyvų savarankišką darbą darbuotojai neturi socialinių garantijų nei dabar, nei 
sulaukę senatvės. Be to, silpninamos valstybių narių socialinės apsaugos sistemos ir mažėja 
mokestinės įplaukos. Jau dabar egzistuojantis atlyginimų ir socialinis dempingas įdiegus SUP 
dar labiau sustiprėtų. 
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Komisijos pasiūlyme taip pat nepaaiškinta, kaip ir kur darbuotojai, kurių įmonė turi skirtingas 
registruotos buveinės ir centrinės administracijos vietas, galėtų imtis teisinių veiksmų, kad 
apgintų savo kaip darbuotojų teises.

3. Darbuotojų ir kreditorių apsauga 

Pasiūlyme nenustatytas minimalaus kapitalo reikalavimas; norint įsteigti SUP pakanka ir 
1 EUR arba 1 valiutos vieneto. Taigi nebūtų rezervo, kuris yra itin reikalingas bendrovėms, 
kurių atveju taikoma ribota asmeninė verslininko atsakomybė. Nepakankama yra ne tik 
kreditorių apsauga – nereikalaujant minimalaus kapitalo taip pat mažėja ir darbuotojų teisių 
apsauga. 

Leidžiant bendrovėms steigtis internetu taip pat neužtikrinama kreditorių apsauga. Pasiūlymu, 
kurio tikslas – mažinti administracines kliūtis, iš tiesų sudaromos sąlygos visų rūšių 
nusikalstamai veiklai (fiktyvios įmonės, pinigų plovimas), nes nebėra reikalavimo, kad 
notaras patvirtintų įmonės steigėjo tapatybę. Taikant tokią tvarką įrašai į registrą netektų 
prasmės. Darbuotojai ir socialinio draudimo įstaigos bankroto ir (arba) tyčinio bankroto atveju 
nebeturėtų galimybės imtis teisinių veiksmų dėl nesumokėtų pinigų grąžinimo ir (arba) 
išieškojimo, jei įmonės savininko tapatybė yra neaiški arba užmaskuota. 

4. Subsidiarumas ir teisinis tikrumas 

Pasiūlymu siekiama suderinti nacionalinius įstatymus tik tam tikrais aspektais, tačiau kitais 
aspektais jie išliks skirtingi. Taigi, nors nacionaliniai įstatymai liktų skirtingi, bendrovės būtų 
vadinamos vienodai. Tai klaidina ir nesukuria teisinio tikrumo. Atskyrus registruotą buveinę 
ir centrinę administraciją darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus galėtų būti panaikintas 
ir toje valstybėje narėje, kurioje jis iš tikrųjų yra numatytas. Tai prieštarauja subsidiarumo 
principui. Pasiūlymą numatyta taikyti II priede nurodytoms bendrovėms ir jį galima keisti 
priimant deleguotuosius aktus. Tačiau tai reiškia, kad būtų keičiama ir pasiūlymo taikymo 
sritis, o ne tik viena iš jo įgyvendinimo nuostatų. Tai nesuderinama su ES įprasta teisėkūros 
procedūra. 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą siūlyti 
atmesti Komisijos pasiūlymą.

                                               
1 Siekdama 151 straipsnyje keliamų tikslų, Sąjunga remia ir papildo valstybių narių veiklą šiose srityse: f) 
atstovavimo darbuotojų ir darbdavių interesams bei šių interesų ir bendrų sprendimų kolektyvinio gynimo.


