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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ("Societas 
Unius Personae", SUP), būtiskākajos jautājumos atbilst tam priekšlikumam par Eiropas 
privāto uzņēmumu (SPE), kuru Eiropas Parlaments ir kritizējis un savukārt pēc tam  
atsaukusi. Toreiz konstatētās problēmas Komisija nav atrisinājusi. Tās mērķis — ar SUP
palīdzību sekmēt pārrobežu sabiedrību dibināšanu un tādējādi veicināt mazos un vidējos 
uzņēmumus (MVU) — ar direktīvas projektu netiek panākts. Iesniegtais priekšlikums par 
SUP sekmē dažāda veida negatīvu attīstību, piemēram, "pastkastīšu" uzņēmumu veidošanos, 
šķietamu pašnodarbinātību un darba ņēmēju tiesību atcelšanu pieņemt kopīgus lēmumus.

Vispārīgie kritēriji 

Referente uzskata, ka ideja, kas paredz uzņēmumu, jo īpaši MVU, pārrobežu dibināšanas 
atvieglošanu, principā ir atbalstāma. Tomēr Komisijas priekšlikuma piemērošanas joma nav 
ierobežota, attiecinot to tikai uz MVU, un kā priekšnoteikums tā piemērošanai nav arī 
paredzēta pārrobežu uzņēmumu dibināšana.

Konsultācijās par SUP direktīvas priekšlikumu tika iesaistīti tikai rūpniecības un darba devēju 
pārstāvji, bet arodbiedrību pārstāvji, kuri veido sociālās partnerības būtisku daļu, uz 
apspriešanu netika uzaicināti. Referente šādu apspriešanas procedūru uzskata par 
nepietiekamu. 

Nodarbinātība un sociālās lietas 

1. Atrašanās vietas sadalīšana un darba ņēmēju tiesības pieņemt kopīgus lēmumus 

Saskaņā ar priekšlikumu ir iespējama juridiskas adreses atdalīšana no administrācijas 
atrašanās vietas. Tādējādi SUP būtu saistoši tās dalībvalsts likumi, kurā tā ir reģistrēta, 
neatkarīgi no tā, kur uzņēmums faktiski veic savu darbību.

Tādējādi kļūst vienkārši izvairīties no atsevišķu valstu stingrajiem aizsardzības standartiem, 
kas jo īpaši ietekmētu darba ņēmēju tiesības pieņemt kopīgus lēmumus.

Šāds regulējums neatbilst LESD 153. panta 1. punkta f) apakšpunktam1, kā arī Eiropas 
pamattiesību hartas 27. pantam. 

2. "Pastkastīšu" uzņēmumi un darba ņēmēju individuālās tiesības 

Atrašanās vietas sadalīšanas iespēja vienlaicīgi piedāvā arī būtiskus stimulus, lai izvairītos no 
nodokļiem. Šī iespēja veicina arī "pastkastīšu" uzņēmumu dibināšanu un rada labvēlīgus 
nosacījumus šķietamai pašnodarbinātībai.

Šķietama pašnodarbinātība ir par iemeslu tam, ka darba ņēmēji nav sociāli nodrošināti ne 
tagad, ne arī vecumā. Turklāt ar šo tiek vājinātas dalībvalstu sociālās nodrošināšanas sistēmas 
un mazināti to nodokļu ieņēmumi. Jau pašlaik pastāvošais algu un sociālais dempings pēc 
SUP ieviešanas palielinātos vēl vairāk. 
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No Komisijas priekšlikuma nekļūst arī skaidrs, kā un kur tādā uzņēmumā strādājoši darba 
ņēmēji, kura juridiska adrese un administrācijas atrašanās vieta ir nodalītas, var sniegt 
prasības tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības, kas izriet no darba attiecībām.

3. Darba ņēmēju un kreditoru aizsardzība 

Ar priekšlikumu nav paredzēts minimālais pamatkapitāls. SUP nodibināšanai pietiek tikai ar 
1 eiro, respektīvi ar 1 valūtas vienību. Tādējādi trūkst rezerves, kas akūti nepieciešama viena 
uzņēmēja sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Šāda veida kreditoru aizsardzība attiecas arī uz 
darba ņēmēju prasījumiem. Atsakoties no regulējuma attiecībā uz minimālo kapitālu, mazinās 
arī darba ņēmēju prasījumu tiesību aizsardzība. 

Arī sabiedrības dibināšana tiešsaistē nenodrošina pietiekamu kreditoru aizsardzību. Kaut gan 
tika paredzēta tikai birokrātisku šķēršļu novēršana, tomēr tas rada iespēju dažāda veida 
noziedzīgām darbībām ("pastkastīšu" uzņēmumi, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana), jo 
nav vairs noteikta personas identitātes pārbaude pie notāra. Tādējādi vairs nebūtu vajadzīga 
šādu datu reģistrācija. Darba ņēmējiem un sociālajai apdrošināšanai faktiskas un/vai 
krāpnieciskas maksātnespējas gadījumos vairs nebūtu iespēja celt prasības un/vai piedzīt 
trūkstošās naudas summas, ja rīkotājdirektora identitāte nav skaidra vai tiek noslēpta. 

4. Subsidiaritāte un juridiskā noteiktība 

Ar priekšlikumu konkrētos jautājumos jāsaskaņo dalībvalstu likumi, kuri pārējā daļā 
saglabājas atšķirīgi. Kaut gan dalībvalstu likumiem jāpaliek atšķirīgiem, tomēr apzīmējumam 
jābūt identiskam. Šāda situācija ir maldinoša un nerada juridisko noteiktību. Gadījumā, ja 
juridiskā adrese un administrācijas atrašanās vietas tiek nodalītas, varētu tikt ierobežota darba 
ņēmēju piedalīšanās kopīgu lēmumu pieņemšanā arī dalībvalstīs, kurās tāda ir paredzēta. Tas 
neatbilst subsidiaritātes principam. Ar priekšlikumu paredzēta piemērošana attiecībā uz 
sabiedrībām, kas noteiktas 2. pielikumā, un to varētu grozīt, izmantojot deleģētos aktus. 
Tādējādi tomēr tiktu mainīta arī priekšlikuma piemērošanas joma un ne tikai kāds īstenošanas 
noteikums. Šāda kārtība nav savienojama ar ES parasto likumdošanas procedūru. 

******

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

                                               
1 Lai īstenotu 151. panta mērķus, Savienība atbalsta un papildina dalībvalstu pasākumus šādās jomās: f) darba 
ņēmēju un darba devēju pārstāvība un kolektīva interešu aizsardzība, tostarp kopīgu lēmumu pieņemšana.


