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EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA

pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 18. aprīlī, 

lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza 

Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību 

tiesībās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 50. panta 1. punktu un 50. 

panta 2. punkta b), c), f) un g) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2,

1 OV C 62, 15.2.2019., 24. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. aprīļa nostāja.
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tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/11321 cita starpā paredzēti 

noteikumi par atklātību un par dalībvalstu centrālo reģistru, komercreģistru un 

sabiedrību reģistru savstarpējo savienojamību.

(2) Digitālo rīku un procesu izmantošana, lai vieglāk, ātrāk, īsākā termiņā un rentablāk 

uzsāktu saimniecisko darbību, izveidojot sabiedrību vai atverot minētās sabiedrības 

filiāli citā dalībvalstī, un lai sniegtu visaptverošu un pieejamu informāciju par 

sabiedrībām, ir viens no priekšnosacījumiem iekšējā tirgus, kurā valda konkurence, 

efektīvai darbībai, modernizācijai un administratīvai saskaņošanai un sabiedrību 

konkurētspējas un uzticamības nodrošināšanai.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) 
attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp.).
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(3) Ir būtiski izveidot tiesisko un administratīvo vidi, kas atbilstu jaunajiem 

globalizācijas un digitalizācijas sociālajiem un ekonomiskajiem uzdevumiem, lai, 

no vienas puses, nodrošinātu nepieciešamo aizsardzību pret ļaunprātīgu 

izmantošanu un krāpšanu un, no otras puses, virzītos uz tādu mērķu sasniegšanu 

kā ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darbvietu radīšana un investīciju piesaiste 

Savienībai, kas visi radītu ekonomiskas un sociālas priekšrocības sabiedrībai 

kopumā.

(4) Pašlaik dalībvalstīs ir ievērojami atšķirīga situācija attiecībā uz tiešsaistes rīkiem, 

kurus uzņēmēji un sabiedrības var izmantot, lai sazinātos ar iestādēm sabiedrību 

tiesību jautājumos. E-pārvaldes pakalpojumi dalībvalstīs atšķiras. Dažas 

dalībvalstis nodrošina visaptverošus un lietotājdraudzīgus pakalpojumus, kas 

pilnībā pieejami tiešsaistē, savukārt citas dalībvalstis konkrētos būtiskos sabiedrību 

dzīves cikla posmos nespēj nodrošināt tiešsaistes risinājumus. Piemēram, dažas 

dalībvalstis ļauj izveidot sabiedrības vai veikt izmaiņas reģistrā iesniegtos 

dokumentos un informācijā vienīgi personīgi, dažas minētās darbības ļauj veikt 

personīgi vai tiešsaistē, savukārt vēl citās tās var izdarīt tikai tiešsaistē.
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(5) Turklāt attiecībā uz piekļuvi informācijai par sabiedrībām Savienības tiesības 

paredz, ka minimāls datu kopums vienmēr jāsniedz bez maksas. Tomēr šādas 

informācijas tvērums joprojām ir ierobežots. Piekļuve šādai informācijai ir 

atšķirīga, proti, dažās dalībvalstīs bez maksas ir pieejams vairāk informācijas nekā 

citās dalībvalstīs, kas līdz ar to šajā ziņā Savienībā rada nelīdzsvarotību.

(6) Komisija paziņojumā “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai” un paziņojumā “ES 

e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam. Pārvaldes digitalizēšanās 

paātrināšana” uzsvēra valsts pārvaldes iestāžu nozīmi, palīdzot uzņēmumiem viegli 

uzsākt to darbību, darboties tiešsaistē un paplašināties pāri robežām. ES E-pārvaldes 

rīcības plānā īpaši ir atzīts, cik svarīgi ir uzlabot digitālo rīku izmantošanu, izpildot ar 

sabiedrību tiesībām saistītās prasības. Turklāt 2017. gada 6. oktobra "Tallinas 

deklarācijā par e-pārvaldi" dalībvalstis stingri aicināja pastiprināt centienus, lai 

nodrošinātu efektīvas, uz lietotājiem orientētas elektroniskās procedūras Savienībā.
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(7) 2017. gada jūnijā sāka darboties dalībvalstu centrālo reģistru, komercreģistru un 

sabiedrību reģistru savstarpējā savienojamība, tādējādi lielā mērā atvieglojot 

pārrobežu piekļuvi informācijai par sabiedrībām Savienībā un ļaujot dalībvalstu 

reģistriem savstarpēji elektroniski sazināties saistībā ar konkrētām pārrobežu 

darbībām, kas skar sabiedrības.

(8) Lai atvieglotu sabiedrību izveidi un filiāļu reģistrāciju un lai samazinātu izmaksas, 

laiku un administratīvo slogu saistībā ar minētajiem procesiem, jo īpaši 

mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumi (MVU), kā noteikts Komisijas 

Ieteikumā 2003/361/EK1, būtu jāievieš procedūras, ar kurām nodrošina, lai 

sabiedrību izveidi un filiāļu reģistrāciju pilnībā varētu veikt tiešsaistē. Ar šo 

direktīvu nebūtu jāuzliek pienākums sabiedrībām izmantot šādas procedūras. 

Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nolemt, ka dažas vai visas tiešsaistes 

procedūras ir obligātas. Tagadējās izmaksas un slogs saistībā izveides un 

reģistrācijas procedūrām izriet ne tikai no administratīvajām maksām, ko iekasē par 

uzņēmuma izveidošanu vai filiāles reģistrēšanu, bet arī no citām prasībām, kuru dēļ 

kopējā procesa veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, jo īpaši tad, ja tiek pieprasīta 

pieteikuma iesniedzēja ▌fiziska klātbūtne. Turklāt informācija par šādām 

procedūrām būtu jādara pieejama tiešsaistē un bez maksas.

1 Komisijas Ieteikums 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).
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(9) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/17241 par vienotas digitālās 

vārtejas izveidi paredz vispārējus noteikumus attiecībā uz tiešsaistes informācijas 

sniegšanu, procedūrām un palīdzības pakalpojumiem, kas ir nozīmīgi iekšējā tirgus 

darbībai. Šī direktīva paredz īpašus noteikumus par sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

izveidi, filiāļu reģistrēšanu un par to, kā sabiedrības un filiāles iesniedz dokumentus 

un informāciju ("tiešsaistes procedūras"), uz ko neattiecas minētā regula. Jo īpaši 

dalībvalstīm tīmekļa vietnēs, kas pieejamas, izmantojot vienoto digitālo vārteju▌, 

būtu jāsniedz speciāla informācija par šajā direktīvā paredzētajām tiešsaistes 

procedūrām un dibināšanas dokumentu paraugiem (“veidnēm”).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1724 (2018. gada 2. oktobris), ar 
ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un 
palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 
1024/2012 (OV L 295, 21.11.2018., 1. lpp.).
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(10) Nodrošināt iespēju pilnībā tiešsaistē izveidot sabiedrības, reģistrēt filiāles un iesniegt 

dokumentus un informāciju ļautu sabiedrībām saziņā ar dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm izmantot digitālos rīkus. Lai vairotu uzticību, dalībvalstīm būtu 

jānodrošina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 910/2014 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. 910/20141 6. pantam. ▌Katrā gadījumā ar šo direktīvu būtu 

tikai jāuzliek dalībvalstīm pienākums nodrošināt, ka pieteikuma iesniedzēji, kas ir 

Savienības pilsoņi, var tiešsaistē izveidot sabiedrības, reģistrēt filiāles un tiešsaistē 

iesniegt dokumentus un informāciju, izmantojot elektroniskās identifikācijas 

līdzekļus. Dalībvalstīm būtu jāizlemj, kādā veidā darīt publiski pieejamus  to atzītos 

identifikācijas līdzekļus, tostarp tos, uz kuriem neattiecas Regula (ES) Nr. 

910/2014.

1 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.).
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(11) Dalībvalstīm būtu jāvar izlemt, kura persona vai personas saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem uzskatāmas par pieteikuma iesniedzējiem attiecībā uz tiešsaistes 

procedūrām, ar noteikumu, ka tas neierobežo šīs direktīvas darbības jomu un 

mērķi.

(12) Lai atvieglotu tiešsaistes procedūras sabiedrībām, dalībvalstu reģistriem vajadzētu 

būt tādiem, lai noteikumi par maksām, ko piemēro šajā direktīvā paredzētajām 

tiešsaistes procedūrām, būtu pārredzami un tiktu piemēroti nediskriminējošā veidā. 

Tomēr prasībai nodrošināt noteikumu par maksām pārredzamību attiecīgā 

gadījumā nebūtu jāskar līgumslēgšanas brīvība starp pieteikuma iesniedzējiem un 

personām, kuras tiem palīdz ikvienā tiešsaistes procedūru posmā, tostarp brīvība 

vienoties par atbilstīgu šādu pakalpojumu cenu.
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(13) Maksas, ko iekasē reģistri par tiešsaistes procedūrām, būtu jāaprēķina, 

pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu izmaksām. Šādas maksas cita starpā varētu 

segt arī nelielu, bez maksas veiktu pakalpojumu izmaksas. Dalībvalstīm vajadzētu 

būt tiesīgām ņemt vērā visas izmaksas, kas saistītas ar tiešsaistes procedūru 

veikšanu, tostarp arī uz tām attiecināmā pieskaitāmo izdevumu daļu. Turklāt būtu 

jāļauj dalībvalstij noteikt vienotas likmes maksas un noteikt to summu uz 

nenoteiktu laiku, ar noteikumu, ka tās regulāri pārbauda, vai netiek pārsniegtas 

attiecīgo pakalpojumu vidējās izmaksas. Jebkurām maksām par tiešsaistes 

procedūrām, ko iekasē par dalībvalstu reģistra izmantošanu, nevajadzētu pārsniegt 

summu, kas vajadzīga, lai atgūtu izmaksas par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu. 

Turklāt, ja procedūras pabeigšanai vajadzīgs maksājums, vajadzētu būt iespējai, ka 

maksājumu var veikt, izmantojot plaši pieejamus pārrobežu maksājumu 

pakalpojumus, piemēram, kredītkartes un bankas pārskaitījumus.

(14) Dalībvalstīm būtu jāpalīdz personām, kuras vēlas izveidot sabiedrību vai reģistrēt 

filiāli, ar vienotās digitālās vārtejas palīdzību un attiecīgā gadījumā e-tiesiskuma 

portālā sniedzot skaidrā un lietotājam saprotamā veidā konkrētu informāciju par 

procedūrām un prasībām, kas jāizpilda, lai izveidotu kapitālsabiedrības, reģistrētu 

filiāles un iesniegtu dokumentus un informāciju, par noteikumiem saistībā ar 

vadītāja atstādināšanu no amata un izklāstu par sabiedrību administratīvo, vadības 

un uzraudzības struktūru pilnvarām un pienākumiem.
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(15) Vajadzētu būt iespējai pilnībā izveidot sabiedrības tiešsaistē. Tomēr dalībvalstīm 

būtu jāļauj ierobežot atsevišķu veidu šajā direktīvā precizētu kapitālsabiedrību 

izveidi tiešsaistē saistībā ar to, ka atsevišķiem sabiedrību veidiem valsts tiesību 

aktos paredzētā izveide ir sarežģīta. ▌Katrā gadījumā dalībvalstīm būtu jāparedz sīki 

izstrādāti noteikumi par izveidi tiešsaistē. Vajadzētu būt iespējamam veikt izveidi 

tiešsaistē, iesniedzot dokumentus vai informāciju elektroniskā formā, neskarot 

dalībvalstu materiālos un procedūras noteikumus, tostarp noteikumus par 

dibināšanas dokumentu sagatavošanas juridiskajām procedūrām, un iesniegto 

dokumentu vai informācijas autentiskumu, precizitāti, pareizību, uzticamību un 

atbilstīgu juridisko formu. Tomēr minētajiem materiālajiem un procedūras 

noteikumiem nevajadzētu novest pie tā, ka tiešsaistes procedūras, jo īpaši 

sabiedrības izveide tiešsaistē un filiāles reģistrācija tiešsaistē, nav iespējamas. Ja 

tehniski nav iespējams iegūt dokumentu elektroniskās kopijas, kas atbilstu 

dalībvalstu prasībām, izņēmuma kārtā varētu pieprasīt dokumentus papīra 

formātā.



- 11 -

(16) Ja ir ievērotas visas formalitātes, kas prasītas sabiedrības izveidei tiešsaistē, tostarp 

prasības par to, lai sabiedrība būtu pareizi iesniegusi visus dokumentus un 

informāciju, sabiedrību izveidei iestādēs vai pie personām vai struktūrām, kuras 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas nodarboties ar jebkuru tiešsaistes 

procedūru aspektu, vajadzētu būt ātrai. Tomēr gadījumos, kad ir šaubas par 

nepieciešamo formalitāšu izpildi, tostarp attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja 

identitāti, sabiedrības nosaukuma likumību, vadītāja atstādināšanu no amata vai 

jebkādas citas informācijas vai dokumenta atbilstību juridiskajām prasībām, vai 

gadījumos, kad ir aizdomas par krāpšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, izveide 

tiešsaistē varētu būt ilgāka un iestādēm noteiktajam termiņam nebūtu jāsākas, 

pirms ir izpildītas šādas formalitātes. Jebkurā gadījumā, ja procedūru nav 

iespējams pabeigt noteiktajā termiņā, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pieteikuma 

iesniedzējs tiek informēts par kavēšanās iemesliem. 

(17) Lai nodrošinātu savlaicīgu sabiedrības izveidi tiešsaistē vai filiāles reģistrāciju 

tiešsaistē, dalībvalstīm nebūtu jānosaka, ka minētā izveide vai reģistrācija ir atkarīga 

no tā, vai ir saņemta jebkāda licence vai atļauja, pirms var veikt minēto izveidi vai 

reģistrāciju, ja vien tas nav paredzēts valsts tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka 

pienācīgi tiek uzraudzītas konkrētas darbības. Pēc izveides vai reģistrācijas ar valsts 

tiesību aktiem būtu jāreglamentē situācijas, kurās sabiedrībām vai filiālēm nav atļauts 

veikt konkrētas darbības bez licences vai atļaujas saņemšanas.
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(18) Lai palīdzētu uzņēmumiem, jo īpaši MVU to izveidē, vajadzētu būt iespējai izveidot 

privātu kapitālsabiedrību, izmantojot veidnes, kam vajadzētu būt pieejamām 

tiešsaistē. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šādas veidnes var izmantot izveidei 

tiešsaistē, un arī turpmāk vajadzētu būt tiesīgām brīvi noteikt kāda ir to juridiskā 

vērtība. Šādās veidnēs varētu iekļaut iepriekšnoteiktu izvēles iespēju kopumu 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu būt iespējai 

izvēlēties, vai izmantot veidnes vai arī izveidot sabiedrību ar individuāli izveidotiem 

dibināšanas dokumentiem, un dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nodrošināt veidnes 

arī citiem sabiedrību veidiem.

(19) Lai ievērotu dalībvalstu pastāvošās tradīcijas attiecībā uz sabiedrību tiesībām, ir 

svarīgi nodrošināt elastīgumu attiecībā uz to, kādā veidā dalībvalstis nodrošina 

sabiedrību izveides, filiāļu reģistrācijas un dokumentu un informācijas iesniegšanas 

sistēmu, kas pilnībā darbojas tiešsaistē, tostarp saistībā ar notāru vai advokātu 

uzdevumu ikvienā šādu tiešsaistes procedūru posmā. Jautājumus, kas attiecas uz 

tiešsaistes procedūrām, kurus nereglamentē šī direktīva, aizvien būtu jāreglamentē ar 

valsts tiesību aktiem.
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(20) Turklāt, lai apkarotu krāpšanu un sabiedrību piesavināšanos un nodrošinātu to 

dokumentu un informācijas drošības un uzticamības aizsardzības pasākumus, kas 

atrodas valstu reģistros, noteikumos par tiešsaistes procedūrām, kas paredzēti šajā 

direktīvā, būtu arī jāiekļauj to personu identitātes un tiesībspējas pārbaudes, kas vēlas 

izveidot sabiedrību vai reģistrēt filiāli, vai iesniegt dokumentus vai informāciju. 

Minētās pārbaudes varētu būt daļa no likumības pārbaudes, kuras veikšanu 

pieprasa atsevišķas dalībvalstis. ▌To līdzekļu un metožu izstrāde un pieņemšana, ar 

ko veikt minētās pārbaudes, būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. ▌Šajā nolūkā dalībvalstīm 

vajadzētu būt iespējai pieprasīt notāru vai advokātu iesaisti jebkurā tiešsaistes 

procedūru posmā. Tomēr šādai iesaistei nebūtu jāliedz ▌procedūru pilnībā veikt 

tiešsaistē.
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(21) Ja tas ir pamatoti sabiedrības interešu vārdā,  identitātes ļaunprātīgas 

izmantošanas vai izmainīšanas novēršanā vai tā nodrošināšanā, ka ir ievēroti 

noteikumi par pieteikuma iesniedzēja tiesībspēju un pilnvarām pārstāvēt 

sabiedrību, dalībvalstīm būtu jāatļauj veikt tādus pasākumus saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ▌, ar kuriem ▌var pieprasīt pieteikuma iesniedzēja ▌fizisku klātbūtni tās 

dalībvalsts iestādē vai pie personas vai struktūras, kura saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ir pilnvarota nodarboties ar jebkuriem tiešsaistes procedūru aspektiem, 

kurā tiek veidota sabiedrība vai reģistrēta filiāle. Tomēr šāda fiziska klātbūtne 

nebūtu jāpieprasa sistemātiski, bet vienīgi izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, un ja 

ir iemesls aizdomām, ka  pieteikuma iesniedzējs vilto identitāti vai ka nav ievēroti 

noteikumi par pieteikuma iesniedzēju tiesībspēju un pilnvarām pārstāvēt 

sabiedrību. Šādām ▌aizdomām ▌vajadzētu būt balstītām uz ▌informāciju, kas 

pieejama iestādēm, personām vai struktūrām, kuras saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ir pilnvarotas veikt šāda veida pārbaudes. Gadījumā, ja nepieciešama 

fiziska klātbūtne, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka visus pārējos procedūras 

posmus var pabeigt tiešsaistē. Jēdziens “tiesībspēja” būtu jāsaprot tā, ka tas ietver 

rīcībspēju.
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(22) Būtu jāļauj dalībvalstīm arī dot iespēju to kompetentajām iestādēm, personām vai 

struktūrām ar papildus elektroniskām identitātes, tiesībspējas un likumības 

pārbaudēm, pārbaudīt to, vai ir izpildīti visi nosacījumi sabiedrību izveidei.. Šādas 

pārbaudes varētu cita starpā ietvert videokonferences vai citus tiešsaistes līdzekļus, 

ar ko reāllaikā nodrošina audiovizuālu savienojumu.
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(23) Lai nodrošinātu, ka visas personas, kas mijiedarbojas ar sabiedrībām, ir aizsargātas, 

dalībvalstīm būtu jāspēj novērst krāpniecisku vai citu ļaunprātīgu darbību, 

atsakoties kādu konkrētu personu iecelt sabiedrības vai filiāles vadītāja amatā, ņemot 

vērā ne tikai minētās personas līdzšinējo darbību konkrētās dalībvalsts teritorijā, 

bet, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos, - arī informāciju, ko sniegušas citas 

dalībvalstis. Tāpēc būtu jāļauj dalībvalstīm pieprasīt informāciju no citām 

dalībvalstīm. Atbildē varētu būt iekļauta vai nu informācija par spēkā esošo 

atstādināšanu no amata, vai cita informācija, kas attiecas uz atstādināšanu no 

amata dalībvalstī, kura saņēma pieprasījumu. Šādi informācijas pieprasījumi ▌būtu 

jāapmierina, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu ▌. Minētajā 

saistībā dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām brīvi izvēlēties, kā vislabāk vākt šādu 

informāciju, piemēram, apkopojot attiecīgo informāciju no reģistriem vai citām 

vietām, kurās tā tiek glabāta saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, vai izveidojot 

īpašus reģistrus vai īpašas sadaļas uzņēmējsabiedrību reģistros. Ja ir vajadzīga 

papildu informācija, piemēram, par atstādināšanas no amata laikposmu un 

iemesliem, būtu jāļauj dalībvalstīm to sniegt, izmantojot visas pieejamās 

informācijas apmaiņas sistēmas saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tomēr ar šo 

direktīvu nebūtu jāuzliek pienākums šādu informāciju pieprasīt visos gadījumos. 

Turklāt tam, ka dalībvalstīm ir ļauts ņemt vērā informāciju par atstādināšanu no 

amata citā dalībvalstī, nebūtu jāuzliek pienākums dalībvalstīm atzīt atstādināšanu 

no amata, kas spēkā citās dalībvalstīs.
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(24) Lai nodrošinātu, ka visas personas, kas mijiedarbojas ar sabiedrībām vai filiālēm, 

ir aizsargātas un ka tiek novērsta krāpnieciska vai cita ļaunprātīga darbība, ir 

svarīgi, lai dalībvalstu kompetentās iestādes spētu pārbaudīt, vai personai, kuru 

plānots iecelt vadītāja amatā, nav aizliegts veikt vadītāja pienākumus. Minētajā 

saistībā kompetentajām iestādēm, izmantojot uzņēmējsabiedrību reģistru 

savstarpējās savienojamības sistēmu, būtu jāzina arī tas, vai attiecīgā persona ir 

iekļauta kādā no reģistriem, kas attiecas uz vadītāju atstādināšanu no amata citās 

dalībvalstīs. Reģistriem, iestādēm, personām vai struktūrām, kas saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem pilnvarotas nodarboties ar jebkuriem tiešsaistes procedūru 

aspektiem, šādus personas datus nevajadzētu glabāt ilgāk, nekā nepieciešams, lai 

izvērtētu, vai konkrētā persona ir ieceļama vadītāja amatā. Tomēr šādām vienībām 

varētu būt vajadzība šādu informāciju uzglabāt ilgāku laikposmu nelabvēlīga 

lēmuma iespējamas pārskatīšanas nolūkos. Jebkurā gadījumā uzglabāšanas 

laikposmam nevajadzētu pārsniegt valsts noteikumos paredzēto laikposmu, kādā 

uzglabājami personas dati, kas attiecas uz sabiedrības izveidi vai filiāles 

reģistrāciju vai ar to saistīto dokumentu vai informācijas iesniegšanu.
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(25) Šajā direktīvā paredzētajiem pienākumiem saistībā ar sabiedrību izveidi un filiāļu 

reģistrāciju tiešsaistē nebūtu jāskar jebkuras citas formalitātes, kas nav saistītas ar 

sabiedrību tiesībām un kas sabiedrībai ir jāizpilda, lai uzsāktu darbību saskaņā ar 

Savienības un valsts tiesību aktiem.

(26) Tāpat kā attiecībā uz sabiedrību izveidi un filiāļu 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 būtu jāvar ļaut ▌dokumentus un informāciju 

iesniegt ar citiem līdzekļiem, tostarp papīra veidā. Turklāt sabiedrības informācijas 

atklāšana būtu īstenojama, tiklīdz minētā informācija ir darīta pieejama minētajos 

valstu reģistros, jo tad tie ir savienoti un nodrošina visaptverošu atsauces avotu 

lietotājiem. Lai nepieļautu esošo informācijas atklāšanas līdzekļu darbības 

traucējumus, dalībvalstīm vajadzētu būt arī iespējai izvēlēties — publicēt visu vai 

daļu no sabiedrības informācijas valsts oficiālajā vēstnesī, vienlaikus nodrošinot, ka 

reģistrs elektroniski nosūta informāciju minētajam valsts oficiālajam vēstnesim. Šai 

direktīvai nevajadzētu skart valsts noteikumus attiecībā uz reģistra juridisko 

vērtību un valsts oficiālā vēstneša lomu.
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(27) Lai atvieglotu veidu, kādā informāciju, ko glabā valstu reģistros, var meklēt citām 

sistēmām un apmainīties ar to ar citām sistēmām, dalībvalstīm būtu ▌jānodrošina, ka 

pēc tam, kad beidzies attiecīgais transponēšanas periods, visi dokumenti un 

informācija, ko sabiedrība vai filiāle sniedz jebkurai iestādei, personai vai struktūrai, 

kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem pilnvarota nodarboties ar jebkuru  no tiešsaistes 

procedūru aspektiem, kā daļu no šajā direktīvā paredzētajām tiešsaistes procedūrām, 

valstu reģistros var glabāt mašīnlasāmā un meklēšanai piemērotā formātā vai kā 

strukturētus datus. Tasnozīmē, ka datnes formāts būtu jāstrukturē tāda veidā, lai 

lietojumprogrammas varētu viegli identificēt, atpazīt un izgūt konkrētus datus un 

to iekšējo struktūru. Prasība nodrošināt tādu dokumentu un informācijas formātu, 

kurā iespējams veikt meklēšanu, nebūtu jāattiecina nedz uz skenētiem parakstiem, 

nedz uz citiem datiem, kas nav piemēroti mašīnlasīšanai. Tā kā tam varētu būt 

nepieciešams veikt izmaiņas esošajās dalībvalstu informācijas sistēmās, šai prasībai 

būtu jāparedz ilgāks transponēšanas laikposms.
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(28) Lai sabiedrībām samazinātu izmaksas, administratīvo slogu un procedūru ilgumu, 

sabiedrību tiesību jomā dalībvalstīm būtu jāpiemēro “vienreizējas iesniegšanas 

princips”, kas ir nostiprināts Savienībā, par ko cita starpā liecina Regula (ES) 

2018/1724, Eiropas Komisijas e-pārvaldes rīcības plāns vai Tallinas deklarācija 

par e-pārvaldi. Vienreizējas iesniegšanas principa piemērošana nozīmē, ka 

sabiedrībām netiek prasīts iesniegt vienu un to pašu informāciju valsts iestādēm 

vairāk par vienu reizi. Piemēram, sabiedrībām nebūtu jāiesniedz viena un tā pati 

informācija gan valsts reģistram, gan valsts oficiālajam vēstnesim. Tā vietā reģistram 

pašam jau iesniegtā informācija būtu jāsniedz valsts oficiālajam vēstnesim. Tāpat, ja 

sabiedrība ir izveidota vienā dalībvalstī un vēlas reģistrēt filiāli citā dalībvalstī, 

sabiedrībai vajadzētu būt iespējai izmantot dokumentus vai informāciju, kas jau ir 

iesniegti reģistrā. Turklāt, ja sabiedrība ir izveidota vienā dalībvalstī, bet tai ir filiāle 

citā dalībvalstī, sabiedrībai vajadzētu būt iespējai iesniegt informāciju par konkrētām 

izmaiņām sabiedrības informācijā tikai tam reģistram, kurā sabiedrība ir reģistrēta, 

bez vajadzības to pašu informāciju iesniegt reģistram, kurā ir reģistrēta filiāle. Gluži 

pretēji — ar tādu informāciju kā uzņēmuma nosaukuma maiņa vai sabiedrības 

juridiskās adreses maiņa būtu elektroniski jāapmainās starp reģistru, kurā ir reģistrēta 

sabiedrība, un reģistru, kurā ir reģistrēta filiāle, izmantojot reģistru savstarpējās 

savienojamības sistēmu.
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(29) Lai nodrošinātu, ka ir pieejama konsekventa un atjaunināta informācija par 

sabiedrībām Savienībā un vēl vairāk palielinātu pārredzamību, vajadzētu būt iespējai 

izmantot reģistru savstarpējo savienojamību, lai apmainītos ar informāciju par 

jebkura veida sabiedrību, kas reģistrēta dalībvalstu reģistros saskaņā ar valstu tiesību 

aktiem. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai darīt dokumentu un informācijas par 

minētajiem citiem sabiedrību veidiem elektroniskas kopijas pieejamas minētajā 

reģistru savstarpējas savienojamības sistēmā.

(30) Pārredzamības, darba ņēmēju, kreditoru un mazākuma kapitāldaļu turētāju 

interešu aizsardzības labad un lai iekšējā tirgū veicinātu uzticēšanos darījumdarbības 

darījumiem, tostarp pārrobežu darījumiem, ir svarīgi, lai ieguldītāji, ieinteresētās 

personas, uzņēmējdarbības partneri un iestādes var viegli piekļūt sabiedrību 

informācijai. Lai uzlabotu piekļuvi minētajai informācijai, visās dalībvalstīs bez 

maksas būtu jābūt pieejamai plašākai informācijai. Šajā informācijā ▌būtu jāiekļauj 

sabiedrības ▌statuss un informācija par tās filiālēm citās dalībvalstīs, kā arī 

informācija par personām, kuras vai nu kā struktūra vai kā jebkuras šādas 

struktūras locekļi ir pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību. Turklāt cena par to, lai vai nu 

papīra, vai elektroniskas kopijas veidā iegūtu visus attiecīgās sabiedrības 

publiskotos dokumentus un informāciju vai jebkuras šādu dokumentu un 

informācijas daļas, nedrīkstētu pārsniegt administratīvās izmaksas, tostarp 

izmaksas par reģistru izveidi un uzturēšanu, ar noteikumu, ka cena nav 

nesamērīga salīdzinājumā ar pieprasīto informāciju.
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(31) Pašreiz dalībvalstīm ir iespēja izveidot papildu piekļuves punktus saistībā ar reģistru 

savstarpējās savienojamības sistēmu. Tomēr Komisijai nav iespējams pievienot citas 

ieinteresētās personas reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai. Lai citas 

ieinteresētās personas gūtu labumu no reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas 

un nodrošinātu, ka to sistēmās ir iekļauta precīza, atjaunināta un uzticama 

informāciju par sabiedrībām, Komisija būtu jāpilnvaro noteikt papildu piekļuves 

punktus. Šādiem piekļuves punktiem vajadzētu būt saistītiem ar tām sistēmām, ko 

izstrādājusi un uztur Komisija vai citas Savienības iestādes, struktūras, biroji vai 

aģentūras, lai tās varētu veikt savas administratīvās funkcijas vai izpildītu Savienības 

tiesību aktu noteikumus.

(32) Lai palīdzētu sabiedrībām, kas veic uzņēmējdarbību iekšējā tirgū, vieglāk paplašināt 

savu darījumdarbību pāri robežām, tām vajadzētu būt iespējai tiešsaistē atvērt un 

reģistrēt filiāles citā dalībvalstī. Tāpēc dalībvalstīm līdzīgā veidā kā attiecībā uz 

sabiedrībām būtu jādara iespējams tiešsaistē reģistrēt filiāles un tiešsaistē iesniegt 

dokumentus un informāciju, tādējādi palīdzot samazināt izmaksas, kas vienlaikus 

mazinātu administratīvo slogu un ar pārrobežu darbībām saistīto formalitāšu 

ilgumu.
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(33) Ja tiek reģistrēta tādas sabiedrības filiāle, kas ir reģistrēta citā dalībvalstī, 

dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai arī pārbaudīt konkrētu informāciju par sabiedrību, 

izmantojot reģistru savstarpējo savienojamību. Turklāt, ja tiek slēgta filiāle vienā 

dalībvalstī, minētās dalībvalsts reģistram par to būtu jāinformē dalībvalsts, kurā ir 

reģistrēta sabiedrība, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, un 

abiem reģistriem būtu jāreģistrē informācija par šādu slēgšanu.

(34) Lai nodrošinātu saskaņotību ar Savienības un valstu tiesību aktiem, ir nepieciešams 

svītrot noteikumus, kas attiecas uz kontaktkomiteju, kura vairs nepastāv, un 

atjaunināt Direktīvas (ES) 2017/1132 I un II pielikumā iekļauto sabiedrību veidu 

sarakstu.
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(35) Lai ņemtu vērā turpmākās izmaiņas dalībvalstu tiesību aktos un Savienības tiesību 

aktos attiecībā uz sabiedrību veidiem, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 290. pantu 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību būtu jādeleģē Komisijai, lai atjauninātu 

Direktīvas (ES) 2017/1132 I, II un IIA pielikumā iekļauto sabiedrību veidu sarakstu. 

Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 

apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 

saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu1. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu 

dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar 

dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve 

Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.  

(36) Šīs direktīvas noteikumi, tostarp pienākumi attiecībā uz sabiedrību reģistrāciju, 

neietekmē valstu tiesību aktus, kas attiecas uz nodokļu pasākumiem dalībvalstīs, vai 

to teritoriālās un administratīvās apakšvienības.

1 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
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(37) Šai direktīvai nebūtu jāietekmē nedz dalībvalstu pilnvaras noraidīt pieteikumus 

sabiedrību izveidei un filiāļu reģistrācijai krāpšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas 

gadījumos, nedz dalībvalstu veiktas izmeklēšanas un izpildes darbības, tostarp tās, 

ko veic policija vai citas kompetentās iestādes. Nebūtu jāietekmē arī citi pienākumi 

atbilstīgi Savienības vai valstu tiesību aktiem, tostarp tie, kas izriet no noteikumiem 

par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, terorisma finansēšanas 

apkarošanu un faktiskajām īpašumtiesībām. Šī direktīva neietekmē Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/8491 noteikumus, kas attiecas uz 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskiem, jo īpaši 

pienākumus saistībā ar pienācīgu klienta uzticamības pārbaudes pasākumu veikšanu, 

pamatojoties uz riska pakāpi, un pienākumu identificēt un reģistrēt jebkuras 

jaunizveidotas vienības faktisko īpašnieku tās inkorporācijas dalībvalstī.

(38) Šī direktīva būtu jāpiemēro atbilstīgi Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību 

un privātuma un personas datu aizsardzību, kā noteikts Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā. Šajā direktīvā noteikto fizisko personu personas 

datu jebkāda apstrāde ir jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) 2016/6792.

(39) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/20013 28. panta 

2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 

2018. gada 26. jūlijā sniedza savu atzinumu.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai 
teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 
648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas 
Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 
un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 
4.5.2016., 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. 
decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. 
lpp.).
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(40) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, sniegt vairāk digitālu risinājumu 

sabiedrībām iekšējā tirgū, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet 

tā mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā paredzēto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 

sasniegšanai.

(41) Saskaņā ar Dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko 

deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem1 dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot 

savus transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus 

dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām 

daļām valsts transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs 

uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota.

1 OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.
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(42) Ņemot vērā valstu sistēmās šīs direktīvas noteikumu ievērošanai nepieciešamo 

izmaiņu sarežģītību un to, cik būtiskas ir atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz 

digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesību jomā, ir lietderīgi 

paredzēt, ka dalībvalstis, kas atsevišķu šīs direktīvas noteikumu transponēšanā 

saskaras ar sevišķām grūtībām, var paziņot Komisijai, ka tās vēlas izmantot 

attiecīgā īstenošanas perioda pagarinājumu līdz vienam gadam. Dalībvalstīm būtu 

jānorāda objektīvi iemesli, lai iesniegtu pieteikumu šādam pagarinājumam.

(43) Komisijai šī direktīva būtu jāizvērtē. Saskaņā ar 22. punktu 2016. gada 13. aprīļa 

Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas 

Komisiju par labāku likumdošanas procesu minētā izvērtēšana būtu jāveic, 

pamatojoties uz pieciem kritērijiem, proti, efektivitāte, lietderība, būtiskums, 

saskaņotība un ES pievienotā vērtība, un tai būtu jāveido pamats ietekmes 

novērtējumiem attiecībā uz iespējamiem turpmākiem pasākumiem. Dalībvalstīm 

būtu jāpalīdz veikt minēto izvērtējumu, sniedzot Komisijai datus, kas tām pieejami 

par to, kā sabiedrību izveide tiešsaistē darbojas praksē, piemēram, datus par to, cik 

sabiedrību izveidotas tiešsaistē, cik gadījumos izmantotas veidnes vai cik bieži 

bijusi nepieciešama fiziska klātbūtne, cik laika vidēji prasījusi izveide tiešsaistē un 

kādas bijušas vidējās izmaksas.
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(44) Būtu jāvāc informācija, lai novērtētu šīs direktīvas ietekmi, ņemot vērā tajā noteiktos 

mērķus, un lai veiktu izvērtējumu saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma 

par labāku likumdošanas procesu 22. punktu. 

(45) Tādēļ Direktīva (ES) 2017/1132 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.
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1. pants

Direktīvas (ES) 2017/1132 grozījumi

Direktīvu (ES) 2017/1132 groza šādi:

1) direktīvas 1. pantā aiz otrā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“– noteikumiem par sabiedrību izveidi tiešsaistē, filiāļu reģistrāciju tiešsaistē un 

sabiedrību un filiāļu veiktu dokumentu un informācijas iesniegšanu 

tiešsaistē,”;

2) direktīvas I sadaļas III nodaļas nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Tiešsaistes procedūras (izveide, reģistrācija un dokumentu iesniegšana), atklātība 

un reģistri”;

3) direktīvas 13. pantu aizstāj ar šādu:

“13. pants

Darbības joma

Koordinācijas pasākumus, kas paredzēti šajā iedaļā un 1.A iedaļā, piemēro 

dalībvalstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas attiecas uz II pielikumā 

uzskaitītajiem sabiedrību veidiem, un, ja ir norādīts, uz I un IIA pielikumā 

uzskaitītajiem sabiedrību veidiem.”;
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4) iekļauj šādus pantus:

“13.a pants

Definīcijas

Šajā nodaļā: 

1) “elektroniskās identifikācijas līdzekļi” ir elektroniski identifikācijas līdzekļi, 

kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. 

panta 2. punktā ▌*

 2) “elektroniskās identifikācijas shēma” ir elektroniska identifikācijas shēma, kas 

definēta Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 4. punktā; 

3) “elektroniskie līdzekļi” ir elektronisks aprīkojums, kas tiek izmantots datu 

apstrādei, tostarp digitālai saspiešanai, un uzglabāšanai, un ar ko 

informācija, kas sākotnēji nosūtīta un saņemta galamērķī; minētā 

informācija tiek pilnībā pārsūtīta, nodota un saņemta tādā veidā, kā to 

noteikušas dalībvalstis;
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4) “izveide” ir viss sabiedrības dibināšanas process saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem, tostarp sabiedrības dibināšanas dokumentu izstrāde un visi 

nepieciešamie pasākumi sabiedrības iekļaušanai reģistrā;

5) “filiāles reģistrēšana” ir process, kā rezultātā tiek publiskoti dokumenti un 

informācija par attiecīgajā dalībvalstī jaunatvērto filiāli;

6) “veidne” ir sabiedrības dibināšanas dokumenta paraugs, kuru dalībvalstis ir 

sagatavojušas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kuru izmanto sabiedrības 

izveidei tiešsaistē saskaņā ar 13.g pantu.

▌
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13.b pants

Identifikācijas līdzekļu atzīšana tiešsaistes procedūru nolūkā

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzēji, kuri ir Savienības pilsoņi, 

šajā nodaļā minētajās tiešsaistes procedūrās var izmantot šādus elektroniskās 

identifikācijas līdzekļus:

a) elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas izdoti saskaņā ar elektroniskās 

identifikācijas shēmu, ko apstiprinājusi viņu dalībvalsts;

b) elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kas izdoti citā dalībvalstī un kas 

atzīti pārrobežu autentifikācijas nolūkā saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 910/2014 6. pantu.

2. Dalībvalstis var atteikties atzīt elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ja minēto 

elektroniskās identifikācijas līdzekļu ticamības līmenis neatbilst Regulas 

(ES) Nr. 910/2014 6. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

3. Visi dalībvalstu atzītie identifikācijas līdzekļi ir publiski pieejami.
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4. Ja tas ir pamatoti sabiedrības interešu vārdā, novēršot identitātes 

ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu, dalībvalstis nolūkā pārliecināties 

par pieteikuma iesniedzēja identitāti var veikt pasākumus, ar kuriem varētu 

pieprasīt minētā pieteikuma iesniedzēja fizisku klātbūtni iestādē vai pie 

personas vai struktūras, kura saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarota 

nodarboties ar jebkuru šajā nodaļā minēto tiešsaistes procedūru aspektu, 

tostarp sabiedrības dibināšanas dokumentu izstrādi. Dalībvalstis nodrošina, 

ka pieteikuma iesniedzēja fizisku klātbūtni var prasīt tikai, ja, izvērtējot katru 

gadījumu atsevišķi, ir pamatotas aizdomas par viltotu identitāti un ja visus 

pārējos procedūras posmus var pabeigt tiešsaistē.

13.c pants

Vispārējie tiešsaistes procedūru noteikumi

1. Šī direktīva neskar valsts tiesību aktus, ar ko atbilstīgi dalībvalstu tiesību 

sistēmām un tiesību tradīcijām tiek izraudzīta iestāde, persona vai struktūra, 

kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem pilnvarota nodarboties ar jebkuriem 

aspektiem saistībā ar sabiedrību izveidi tiešsaistē, filiāļu reģistrēšanu 

tiešsaistē un dokumentu un informācijas iesniegšanu tiešsaistē. 
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2. Šī direktīva arī neskar valsts tiesību aktos noteiktās procedūras un prasības, 

tostarp tās, kas attiecas uz juridiskām procedūrām dibināšanas dokumentu 

izstrādei, ar noteikumu, ka ir iespējama sabiedrības izveide tiešsaistē, kā 

minēts 13.g pantā, un filiāles reģistrēšana tiešsaistē, kā minēts 28.a pantā, kā 

arī dokumentu un informācijas iesniegšana tiešsaistē, kā minēts 13.j un 28.b 

pantā.

3. Saskaņā ar valsts tiesību aktiem piemērojamās prasības par iesniegto 

dokumentu vai informācijas autentiskumu, precizitāti, uzticamību, pareizību 

un atbilstīgu juridisko formu netiek skartas ar šo direktīvu, ar noteikumu, ka 

ir iespējama sabiedrības izveide tiešsaistē, kā minēts 13.g pantā, un filiāles 

reģistrēšana tiešsaistē, kā minēts 28.a pantā, kā arī dokumentu iesniegšana 

tiešsaistē, kā minēts 13.j un 28.b pantā.
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13.d pants

Maksa par tiešsaistes procedūrām

1. Dalībvalstis nodrošina, ka noteikumi par maksām, ko piemēro šajā nodaļā 

minētajām tiešsaistes procedūrām, ir pārredzami un tiek piemēroti 

nediskriminējošā veidā.

2. Jebkuras 16. pantā minēto reģistru iekasētās maksas par tiešsaistes procedūrām 

▌nepārsniedz summu, kas vajadzīga, lai atgūtu izmaksas par šādu 

pakalpojumu sniegšanu.

13.e pants

Maksājumi

Ja par šajā nodaļā paredzētās procedūras veikšanu ir jāmaksā, dalībvalstis nodrošina, 

ka minēto maksājumu var veikt, izmantojot plaši pieejamu tiešsaistes maksājumu 

pakalpojumu, ko var izmantot pārrobežu maksājumiem, kas ļauj identificēt personu, 

kura veikusi maksājumu, un kuru sniedz finanšu iestāde vai maksājumu 

pakalpojumu sniedzējs, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī.



- 36 -

13f pants

Informācijas prasības

Dalībvalstis nodrošina, ka kodolīga un lietotājdraudzīga informācija bez maksas un 

vismaz tajā valodā, ko saprot pēc iespējas lielāks pārrobežu lietotāju skaits, tiek 

darīta pieejama reģistrācijas portālos vai tīmekļa vietnēs, kas ir pieejamas ar 

vienoto digitālo vārteju, lai palīdzētu sabiedrību izveidē un filiāļu reģistrēšanā. 

Informācijā ietver vismaz šādus elementus:

a) noteikumi par sabiedrību izveidi, ietverot 13.g un 13.j pantā minētās 

tiešsaistes procedūras, un prasības attiecībā uz veidņu izmantošanu un 

pārējiem izveides dokumentiem, personu identificēšanu, valodu lietojumu un 

piemērojamām maksām;

b) noteikumi par filiāļu reģistrēšanu, ietverot 28.a un 28.b pantā minētās 

tiešsaistes procedūras, un prasības attiecībā uz ▌reģistrācijas dokumentiem, 

personu identificēšanu un valodu lietojumu;



- 37 -

c) piemērojamo noteikumu izklāsts par to, kā kļūt par sabiedrības 

administratīvās struktūras, vadības struktūras vai uzraudzības struktūras 

locekli, tostarp noteikumu par vadītāju atstādināšanu no amata un iestādēm 

vai struktūrām, kuras atbildīgas par tādas informācijas glabāšanu, kas 

attiecas uz atstādinātajiem vadītājiem;

▌

d) sabiedrības ▌administratīvās struktūras, vadības struktūras un uzraudzības 

struktūras pilnvaru un pienākumu izklāsts, tostarp par pilnvarojumu 

▌pārstāvībai attiecībā pret trešām personām.

▌

___________________

* 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.).”;

5) direktīvas I sadaļas III nodaļā iekļauj šādu iedaļu:

“1.A IEDAĻA

Izveide tiešsaistē, dokumentu iesniegšana tiešsaistē un atklātība 
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13.g pants

Sabiedrību izveide tiešsaistē

1. Ievērojot 13.b panta 4. punkta un šā panta 8. punkta noteikumus, dalībvalstis 

nodrošina, ka sabiedrību izveidi pilnībā var veikt tiešsaistē bez nepieciešamības 

pieteikuma iesniedzējiem ▌personiski ierasties ▌iestādē vai pie  ▌personas vai 

▌struktūras, kura saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarota nodarboties 

ar jebkuru sabiedrību izveides tiešsaistē aspektu, ieskaitot sabiedrības 

dibināšanas dokumentu izstrādi.

Tomēr dalībvalstis var nolemt nenodrošināt ▌izveides tiešsaistē ▌procedūras 

attiecībā uz citiem sabiedrību veidiem, kas nav uzskaitīti IIA pielikumā.

2. Dalībvalstis pieņem sīki izstrādātus noteikumus par sabiedrību izveidi 

tiešsaistē, tostarp par veidņu izmantošanu, kas minētas 13.g pantā, un 

dokumentiem un informāciju, kura nepieciešama sabiedrības izveidei. Kā daļu 

no minētajiem noteikumiem dalībvalstis nodrošina, ka šādu izveidi tiešsaistē 

var veikt, iesniedzot dokumentus vai informāciju elektroniskā formā, tostarp 

16.a panta 4. punktā minēto dokumentu un informācijas elektroniskas kopijas.
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3. Panta 2. punktā minētie noteikumi paredz vismaz:

a) procedūras, lai nodrošinātu, ka pieteikuma iesniedzējiem ir vajadzīgā 

tiesībspēja un tie ir pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību;

b) līdzekļus, lai pārbaudītu pieteikuma iesniedzēju identitāti saskaņā ar 

13.b pantu;

c) prasības pieteikuma iesniedzējiem izmantot Regulā (ES) Nr. 910/2014 

minētos uzticamības pakalpojumus.

d) procedūras, lai pārbaudītu sabiedrības mērķa likumību, ciktāl šādas 

pārbaudes paredzētas valsts tiesību aktos;

e) procedūras, lai pārbaudītu sabiedrības nosaukuma likumību, ciktāl šādas 

pārbaudes paredzētas valsts tiesību aktos;

f) procedūras, lai pārbaudītu vadītāju iecelšanu.
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4. Panta 2. punktā minētie noteikumi jo īpaši var paredzēt arī:

▌

a) procedūras, lai nodrošinātu sabiedrību dibināšanas dokumentu likumību, 

tostarp veidņu pareizas izmantošanas pārbaudes;

b) sekas, kādas ir vadītāju atstādināšanai no amata, ko veikusi kompetentā 

iestāde jebkurā dalībvalstī;

c) uzdevumu, kāds ir ▌notāram vai citai personai vai struktūrai, kas saskaņā 

ar valsts tiesību aktiem pilnvarota nodarboties ar jebkuru sabiedrības 

izveides tiešsaistē aspektu;

d) izslēgšanu no izveides tiešsaistē gadījumos, kad sabiedrības akciju 

kapitāls ir samaksāts kā iemaksas natūrā.

5. Dalībvalstis neparedz nosacījumu, ka, lai izveidotu sabiedrību tiešsaistē, pirms 

sabiedrības reģistrēšanas ir jāsaņem licences vai atļaujas, ja vien šāds 

nosacījums nav nepieciešams, lai nodrošinātu valsts tiesību aktos noteiktu 

pienācīgu uzraudzību attiecībā uz konkrētām darbībām.
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6. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kuros kā procedūras daļa ir jāsamaksā 

akciju kapitāls, lai izveidotu sabiedrību, šādu maksājumu var veikt tiešsaistē 

saskaņā ar 13.e pantu uz tādas bankas kontu, kas darbojas Savienībā. Turklāt 

dalībvalstis nodrošina, ka šādu maksājumu apliecinājumu arī var sniegt 

tiešsaistē.

7. Dalībvalstis nodrošina, ka izveide tiešsaistē tiek pabeigta piecu darba dienu 

laikā, ja sabiedrību izveido vienīgi fiziskas personas, kas izmanto 13.h pantā 

minētās veidnes, vai visos pārējos gadījumos - desmit darba dienu laikā pēc 

viena no turpmāk minētajiem notikumiem, kurš ir vēlākais:

a) diena, kad ir pabeigtas visas formalitātes, kas nepieciešamas izveidei 

tiešsaistē, tostarp iestāde vai ▌struktūra, kas saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem ir pilnvarota nodarboties ar jebkuru sabiedrības izveides 

tiešsaistē aspektu, ir saņēmusi visus dokumentus un informāciju, kas 

atbilst valsts tiesību aktiem;
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b) diena, kad ir veikts reģistrācijas maksas maksājums, iemaksa skaidrā 

naudā akciju kapitālā vai — ja iemaksa akciju kapitālā ir jāveic natūrā — 

kā noteikts valsts tiesību aktos.

Ja procedūru nav iespējams pabeigt šajā punktā minētajā termiņā, 

dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam ▌paziņo par kavēšanās 

iemesliem.

8. Ja tas ir pamatoti sabiedrības interešu vārdā, nodrošinot atbilstību 

noteikumiem par tiesībspēju un pieteikuma iesniedzēju pilnvarām pārstāvēt 

sabiedrību, iestāde vai jebkura persona vai struktūra, kura saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem ir pilnvarota nodarboties ar jebkuru sabiedrības izveides 

tiešsaistē aspektu, ieskaitot dibināšanas dokumentu izstrādi, var pieprasīt 

pieteikuma iesniedzēja fizisku klātbūtni. Dalībvalstis nodrošina, ka šādos 

gadījumos pieteikuma iesniedzēju fizisku klātbūtni var prasīt tikai, izskatot 

katru gadījumu atsevišķi un ja ir pamats aizdomām, ka nav ievēroti 3. punkta 

a) apakšpunkta noteikumi. Dalībvalstis nodrošina, ka visus pārējos 

procedūras posmus tomēr var pabeigt tiešsaistē.
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13.h pants

Sabiedrību izveides tiešsaistē veidnes

1. Dalībvalstis reģistrācijas portālos vai tīmekļa vietnēs, kurām var piekļūt ar 

vienotās digitālās vārtejas starpniecību, dara pieejamas veidnes IIA pielikumā 

uzskaitītajiem sabiedrību veidiem. Dalībvalstis var arī tiešsaistē darīt pieejamas 

veidnes citu veidu sabiedrību izveidei ▌.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka šā panta 1. punktā minētās veidnes pieteikuma 

iesniedzēji var izmantot kā daļu no 13.g pantā minētās procedūras izveidei 

tiešsaistē. Ja pieteikuma iesniedzēji minētās veidnes izmanto saskaņā ar 

noteikumiem, kas minēti 13.g panta 4. punktā a) apakšpunktā, prasību, ka 

sabiedrības dibināšanas dokumenti ir jāsagatavo un jāapliecina tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā, ja nav paredzēta preventīva administratīvā vai tiesu 

pārbaude, kā noteikts 10. pantā, uzskata par izpildītu.
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Šī direktīva neskar prasības  saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai dibināšanas 

dokumenti būtu izstrādāti noteiktā juridiskā formā, ja vien joprojām ir 

iespējama izveide tiešsaistē, kā minēts 13.g pantā.

3. Dalībvalstis veidnes dara pieejamas vismaz vienā no Savienības oficiālajām 

valodām, ko saprot pēc iespējas lielāks skaits pārrobežu lietotāju. Veidņu 

pieejamība valodās, kas nav attiecīgās dalībvalsts oficiālā valoda vai valodas, 

kalpo vienīgi informatīviem nolūkiem, ja vien minētā dalībvalsts nenolemj, 

ka sabiedrību ir iespējams izveidot, izmantojot arī veidnes šādās citās 

valodās.

4. Veidnes saturu reglamentē valsts tiesību akti.
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13.i pants

No amata atstādināti vadītāji

1. ▌Dalībvalstis nodrošina, ka tām ir noteikumi par vadītāju atstādināšanu no 

amata. Minētie noteikumi  ietver to, ka ir paredzēta iespēja ņemt vērā spēkā 

esošu atstādināšanu no amata vai informāciju, kas attiecas uz atstādināšanu 

no amata citā dalībvalstī. Šā panta nolūkā jēdziens “vadītājs” ietver vismaz 

▌14. panta d) punkta i) apakšpunktā minētās personas.

2. Dalībvalstis var pieprasīt, lai personas, kas piesakās uz vadītāja amatu, 

apliecinātu, ka tās ir informētas par visiem apstākļiem, kuru rezultātā varētu 

notikt atstādināšana no amata attiecīgajā dalībvalstī. 

Dalībvalstis var atteikties iecelt personu sabiedrības vai filiāles vadītāja amatā, 

ja minētā persona attiecīgajā brīdī ir atstādināta no vadītāja amata citā 

dalībvalstī.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tās spēj atbildēt uz citas dalībvalsts pieprasījumu 

sniegt informāciju, kas attiecas uz vadītāju atstādināšanu no amata saskaņā 

ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura sniedz atbildi uz pieprasījumu.
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4. Lai atbildētu uz šā panta 3. punktā minēto pieprasījumu, dalībvalstis veic 

vismaz tos pasākumus, kas nepieciešami, lai tās, izmantojot 22. pantā minēto 

sistēmu, spētu nekavējoties sniegt informāciju par to, vai attiecīgā persona ir 

atstādināta no amata vai reģistrēta kādā no dalībvalstu reģistriem, kurā 

iekļauta informācija par vadītāju atstādināšanu no amata. Dalībvalstis var 

arī apmainīties ar papildu informāciju, piemēram, par atstādināšanas laiku 

un iemesliem. Šādu apmaiņu reglamentē valsts tiesību akti.

5. Komisija ar 24. pantā minēto īstenošanas aktu paredz sīki izstrādātu kārtību 

un tehniskos parametrus attiecībā uz šā panta 4. punktā minēto informācijas 

apmaiņu.

6. Šā panta 1.–5. punktu piemēro mutatis mutandis, ja sabiedrība informāciju par 

jauna vadītāja iecelšanu iesniedz 16. pantā minētajā reģistrā.
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7. Šajā pantā minēto personu personas datus apstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 

2016/679 un valsts tiesību aktiem, lai atbilstīgi valsts tiesību aktiem 

pilnvarotā iestāde, persona vai struktūra nolūkā novērst krāpšanu vai cita 

veida ļaunprātīgu rīcību, varētu izvērtēt nepieciešamo informāciju, kas 

attiecas uz personas atstādināšanu no vadītāja amata, un lai nodrošinātu, ka 

visas personas, kas mijiedarbojas ar sabiedrībām vai filiālēm, ir aizsargātas.

Dalībvalstis nodrošina, ka 16. pantā minētie reģistri, iestādes, personas vai 

struktūras, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem pilnvarotas nodarboties ar 

jebkuru tiešsaistes procedūras aspektu, šā panta nolūkiem nosūtītos personas 

datus neglabā ilgāk nekā tas nepieciešams un jebkurā gadījumā ne ilgāk kā 

glabā jebkurus personas datus, kas saistīti ar sabiedrības izveidi, filiāles 

reģistrāciju vai sabiedrības vai filiāles dokumentu iesniegšanu.
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13.j pants

Sabiedrību dokumentu un informācijas iesniegšana tiešsaistē 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka reģistrā ▌tiešsaistē var iesniegt 14. pantā minētos 

dokumentus un informāciju, tostarp informāciju par jebkurām to izmaiņām, 

termiņā, kas noteikts tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā sabiedrību ▌reģistrē. 

Ievērojot 13.b panta 4. punkta un attiecīgā gadījumā 13.g panta 8. punkta 

noteikumus, dalībvalstis nodrošina, ka šādu dokumentu iesniegšanu pilnībā var 

pabeigt tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma iesniedzējiem ▌personiski 

ierasties ▌iestādē vai pie ▌personas vai struktūras, kas saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem pilnvarota nodarboties ar dokumentu iesniegšanu tiešsaistē.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistē iesniegto dokumentu izcelsmi un integritāti 

var pārbaudīt elektroniski.

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai konkrētas sabiedrības vai visas sabiedrības 

tiešsaistē iesniegtu konkrētus vai visus 1. punktā minētos dokumentus un 

informāciju.
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4. Dokumentu un informācijas iesniegšanai tiešsaistē mutatis mutandis 

piemēro 13.g panta 2. līdz 5. punktu.

5. Dalībvalstis arī turpmāk var atļaut tādām sabiedrībām, notāriem vai citām 

personām vai struktūrām iesniegt dokumentus citos veidos nekā tie, kas 

minēti 1. punktā, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai papīra 

formātā, kuras saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarotas nodarboties ar 

šādiem dokumentu iesniegšanas veidiem .”;

6) direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu:

“16. pants

Informācijas atklāšana reģistrā

1. Katrā dalībvalstī par katru centrālajā, komercreģistrā vai sabiedrību reģistrā 

(“reģistrs”) reģistrētu sabiedrību izveido lietu.
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Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībām ir Eiropas vienotais identifikācijas 

numurs (“EVIN”), kas minēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/8841 

8. punktā un kas ļauj tās nepārprotami identificēt saziņā starp reģistriem, 

izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, kura izveidota 

saskaņā ar 22. pantu (“reģistru savstarpējās savienojamības sistēma”). Minētajā 

vienotajā identifikācijas numurā ir vismaz tādi elementi, kas ļauj identificēt 

reģistra dalībvalsti, izcelsmes valsts reģistru un sabiedrības numuru minētajā 

reģistrā, un — attiecīgā gadījumā — elementi, kuri ļauj izvairīties no 

identificēšanas kļūdām.

2. Visus dokumentus un informāciju, kas ir jānodod atklātībā saskaņā ar 14. 

pantu, glabā šā panta 1. punktā minētajā lietā vai tieši ievada reģistrā, un 

reģistrā ievadīto ierakstu priekšmetu reģistrē lietā.

1 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/884 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko nosaka 
nepieciešamās tehniskās specifikācijas un procedūras reģistru savstarpējās 
savienojamības sistēmai, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/101/EK (OV L 144, 10.6.2015., 1. lpp.).
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Visus 14. pantā minētos dokumentus un informāciju neatkarīgi no tā, ar kādiem 

līdzekļiem tie ir iesniegti, glabā lietā reģistrā vai tieši ievada tajā elektroniski. 

Dalībvalstis nodrošina, ka visus dokumentus un informāciju, kas reģistrēti 

papīra formā, reģistrs pēc iespējas ātrāk pārveido elektroniskā formā.

Dalībvalstis nodrošina, ka 14. pantā minētos dokumentus un informāciju, kas 

līdz 2006. gada 31. decembrim iesniegti papīra formā, reģistrs pārveido 

elektroniskā formā, saņemot pieprasījumu nodot tos atklātībā elektroniski.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 14. pantā minētos dokumentus un informāciju nodod 

atklātībā, darot tos publiski pieejamus reģistrā. Turklāt dalībvalstis var arī 

pieprasīt, lai daži vai visi minētie dokumenti un informācija tiktu publicēti 

valsts oficiālajā vēstnesī, kas paredzēts minētajam nolūkam, vai piemērot 

vienlīdz efektīvus līdzekļus. Minētie līdzekļi ietver vismaz tādas sistēmas 

izmantošanu, kurā publicētajiem dokumentiem vai informācijai var piekļūt 

hronoloģiskā secībā, izmantojot centrālo elektronisko platformu. Šādos 

gadījumos reģistrs nodrošina, ka reģistrs elektroniski nosūta minētos 

dokumentus un informāciju valsts oficiālajam vēstnesim vai centrālai 

elektroniskai platformai.
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4. Dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu neatbilstību 

starp reģistrā iekļauto informāciju un iesniegtajiem dokumentiem.

Dalībvalstis, kuras pieprasa dokumentu un informācijas publicēšanu valsts 

oficiālajā vēstnesī vai centrālajā elektroniskajā platformā, veic pasākumus, 

kas nepieciešami, lai nepieļautu nekādu neatbilstību starp informāciju, kura 

atklāta saskaņā ar 3. punktu, un informāciju, kas publicēta oficiālajā 

vēstnesī vai platformā.

Ja saskaņā ar šo pantu tiek konstatēta neatbilstība, prevalē reģistrā atklātībā 

nodotie dokumenti un informācija.

5. Sabiedrība var izmantot 14. pantā minētos dokumentus un informāciju pret 

trešām personām tikai pēc tam, kad tie nodoti atklātībā saskaņā ar šā panta 3. 

punktu, ja vien sabiedrība nepierāda, ka trešās personas par tiem ir zinājušas.

Tomēr attiecībā uz darījumiem, kas notikuši agrāk nekā 16 dienas pēc 

nodošanas atklātībā, dokumentus un informāciju nevar izmantot pret trešām 

personām, kuras pierāda, ka tām nav bijis iespējams par tiem zināt.
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Trešās personas vienmēr var izmantot visus dokumentus un informāciju, 

attiecībā uz ko nodošanas atklātībā formalitātes vēl nav pabeigtas, izņemot 

gadījumus, kad šādi dokumenti vai informācija nav nododami atklātībā un 

līdz ar to nav izmantojami.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka visi dokumenti un informācija, kas ▌iesniegta kā 

daļa no sabiedrības izveides, filiāles ▌reģistrācijas vai ▌sabiedrības vai filiāles 

iesniedzamajiem dokumentiem, tiek glabāta reģistros mašīnlasāmā un 

meklēšanai piemērotā formātā vai kā strukturētie dati.”;

7) iekļauj šādu 16.a pantu:

“16.a pants

Piekļuve atklātībā nodotajai informācijai

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visu 14. pantā minēto dokumentu un informācijas 

kopijas vai jebkuras to daļas kopijas var iegūt no reģistra pēc pieprasījuma un 

ka šādu pieprasījumu reģistrā var iesniegt papīra formā vai elektroniski.
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Tomēr dalībvalstis var nolemt, ka konkrēti dokumentu un informācijas veidi 

vai to daļas, kas tika iesniegti papīra formā 2006. gada 31. decembrī vai pirms 

tam, nav pieejami elektroniski, ja ir pagājis konkrēts periods starp dokumentu 

iesniegšanas datumu un pieprasījuma iesniegšanas datumu. Šāds konkrēts 

periods nav mazāks par 10 gadiem.

2. Cena par visu 14. pantā minēto dokumentu un informācijas kopijas vai 

jebkuras to daļas kopijas saņemšanu papīra formā vai elektroniski nepārsniedz 

attiecīgās administratīvās izmaksas, ietverot reģistru izveides un uzturēšanas 

izmaksas.

3. Pieprasītājam izsniegtās elektroniskās un papīra kopijas apliecina ar vārdiem 

“kopija pareiza”, ja vien pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka reģistra sniegto dokumentu un informācijas 

elektroniskās kopijas un izraksti ir autentificēti, izmantojot Regulā (ES) 

Nr. 910/2014 minētos uzticamības pakalpojumus, lai garantētu, ka reģistrs ir 

sniedzis elektroniskos izrakstus un to saturs ir reģistrā glabātā dokumenta 

pareiza kopija vai ka tā saskan ar informāciju, kas tajā iekļauta.”;
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8) direktīvas 17. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Atbilstīgi 16. panta 3., 4. un 5. punktam dalībvalstis nodrošina, ka ir 

pieejama atjaunināta informācija, kas izskaidro valsts tiesību aktu 

noteikumus, saskaņā ar kuriem trešās personas var izmantot 14. pantā 

minēto informāciju un visu veidu dokumentus.”;

9) direktīvas 18. pantu groza šādi:

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1. Elektroniskās kopijas 14. pantā minētajiem dokumentiem un informācijai 

arī dara publiski pieejamas, izmantojot reģistru savstarpējās 

savienojamības sistēmu. Dalībvalstis var arī darīt pieejamus 14. pantā 

minētos dokumentus un informāciju attiecībā uz sabiedrību veidiem, kas 

nav uzskaitīti II pielikumā.”;

b) panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) šīs direktīvas 14. pantā minētie dokumenti un informācija, tostarp 

attiecībā uz sabiedrību veidiem, kas nav uzskaitīti II pielikumā, ja 

dalībvalstis ir darījušas pieejamus šādus dokumentus;”;
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10) direktīvas 19. pantu aizstāj ar šādu:

“19. pants

Maksa par dokumentiem un informāciju

1. Maksas, ko iekasē par 14. pantā minēto dokumentu un informācijas 

izsniegšanu, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, 

nepārsniedz attiecīgās administratīvās izmaksas, ietverot reģistru izveides un 

uzturēšanas izmaksas.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības 

sistēmu, bez maksas ir pieejama vismaz šāda informācija un dokumenti:

a) sabiedrības nosaukums vai nosaukumi un juridiskā forma;

b) sabiedrības juridiskā adrese un dalībvalsts, kurā tā ir reģistrēta;

c) sabiedrības reģistrācijas numurs un tās EVIN;
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d) sīkāka informācija par sabiedrības tīmekļa vietni, ja šāda informācija ir 

iekļauta valsts reģistrā;

e) sabiedrības statuss saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piemēram, vai tā ir 

slēgta, svītrota no reģistra, likvidēta, tās darbība izbeigta, saimnieciski 

aktīva vai neaktīva, ciktāl šāda informācija ir iekļauta valstu reģistros;

f) sabiedrības mērķis, ja tas ir ierakstīts valsts reģistrā;

▌

g) visu to personu dati, kuras sabiedrība vai nu kā struktūru, vai kā 

jebkādas šādas struktūras locekļus attiecīgajā brīdī ir pilnvarojusi to 

pārstāvēt attiecībās ar trešām personām un tiesvedībās, un informācija 

par to, vai attiecīgās personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt sabiedrību, 

var rīkoties vienas pašas, vai arī tām jārīkojas kopīgi; 

h) informācija par sabiedrības atvērtajām filiālēm citā dalībvalstī, tostarp 

nosaukums, reģistrācijas numurs, EVIN un dalībvalsts, kurā filiāle ir 

reģistrēta.
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3. Apmaiņa ar informāciju, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības 

sistēmu, reģistriem ir bez maksas. 

4. Dalībvalstis var nolemt, ka d) un f) apakšpunktā minētā informācija bez 

maksas ir jādara pieejama tikai citu dalībvalstu iestādēm.”;

11) direktīvas 20. panta 3. punktu svītro;

12) direktīvas 22. pantu groza šādi:

a) panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

“Komisija var arī izveidot papildu piekļuves punktus reģistru savstarpējās 

savienojamības sistēmai. Šādi piekļuves punkti ir sistēmas, ko izstrādājusi un 

uztur Komisija vai citas Savienības iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras, lai 

veiktu savas administratīvās funkcijas vai izpildītu Savienības tiesību aktu 

noteikumus. Komisija bez nepamatotas kavēšanās paziņo dalībvalstīm par šādu 

piekļuves punktu izveidi un jebkādām būtiskām izmaiņām to darbībā.”;
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b) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Piekļuvi informācijai no reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas 

nodrošina, izmantojot portālu un dalībvalstu un Komisijas izveidotos 

papildu piekļuves punktus.”;

13) direktīvas 24. pantu groza šādi:

a) panta d) punktu aizstāj ar šādu:

“d) tehnisko specifikāciju, ar kuru nosaka metodes informācijas apmaiņai 

starp sabiedrības reģistru un filiāles reģistru, kā minēts 20. pantā, 28.a 

panta 4. un 6. punktā, un 28.c, 30.a un 34. pantā;”

b) punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e) sīku sarakstu ar datiem, kas jānosūta, apmainoties ar informāciju starp 

reģistriem, kā minēts 20., 28.a, 28.c, 30.a, 34. un 130. pantā;”,
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c) panta n) punktu aizstāj ar šādu:

“n) procedūru un tehniskās prasības papildu piekļuves punktu savienošanai 

ar platformu, kā minēts 22. pantā;”

d) pievieno šādu punktu:

“o) sīki izstrādātu kārtību un tehniskos parametrus attiecībā uz 13.i pantā 

minēto informācijas apmaiņu starp reģistriem.”;

e) panta beigās pievieno šādu daļu:

“Līdz … [18 mēneši pēc stāšanās spēkā dienas] Komisija pieņem īstenošanas 

aktus saskaņā ar d), e), n) un o) apakšpunktu.”;

14) direktīvas I sadaļas III nodaļas 2. iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Reģistrācijas un atklātībā nodošanas noteikumi, kas ir piemērojami citu dalībvalstu 

sabiedrību filiālēm”;

▌



- 61 -

15) direktīvas I sadaļas III nodaļas 2. iedaļā iekļauj šādus pantus:

“28.a pants

Filiāļu tiešsaistes reģistrācija

1. Ievērojot 13.b panta 4. punktu un mutatis mutandis 13.g panta 8. punktu, 

dalībvalstis nodrošina, ka tādas sabiedrības filiāles reģistrāciju, ko reglamentē 

citas dalībvalsts tiesību akti, dalībvalstī pilnībā var veikt tiešsaistē bez 

nepieciešamības pieteikuma iesniedzējiem personiski ierasties ▌iestādē vai pie 

▌personas vai struktūras, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarota 

nodarboties ar jebkuru filiāles reģistrācijas pieteikuma aspektu.



- 62 -

2. Dalībvalstis izklāsta sīki izstrādātus noteikumus par filiāļu tiešsaistes 

reģistrāciju, tostarp noteikumus par dokumentiem un informāciju, kas 

jāiesniedz kompetentajai iestādei. Kā daļu no minētajiem noteikumiem 

dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistes reģistrāciju var veikt, iesniedzot 

informāciju vai dokumentus elektroniskā formā, tostarp 16.a panta 4. punktā 

minēto dokumentu un informācijas elektroniskas kopijas, vai izmantojot 

iepriekš reģistram iesniegto informāciju vai dokumentus. 

3. Panta 2. punktā minētie noteikumi paredz vismaz:

a) procedūru, lai nodrošinātu, ka pieteikuma iesniedzējiem ir vajadzīgā 

tiesībspēja un tie ir pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību;

b) līdzekļus, lai pārbaudītu tās personas vai personu identitāti, kas reģistrē 

filiāli, vai to pārstāvju identitāti.

c) prasības pieteikuma iesniedzējiem izmantot Regulā (ES) Nr. 910/2014 

minētos uzticamības pakalpojumus.
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4. Panta 2. punktā minētajos noteikumos var paredzēt arī procedūras, lai veiktu 

turpmāk minēto:

a) pārbaudītu filiāles mērķa likumību;

b) pārbaudītu filiāles nosaukuma likumību;

c) pārbaudītu filiāles reģistrēšanai iesniegto dokumentu un informācijas 

likumību;

d) noteiktu uzdevumu, kāds saskaņā ar piemērojamiem valsts 

noteikumiem filiāles reģistrācijas procesā ir notāram vai citai procesā 

iesaistītai personai vai struktūrai.

5. Izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, dalībvalstis var 

pārbaudīt informāciju par sabiedrību, ja tiek reģistrēta tādas sabiedrības filiāle, 

kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī.

Dalībvalstis nenosaka, ka filiāles tiešsaistes reģistrācija ir atkarīga no kādas 

licences vai atļaujas saņemšanas, pirms filiāle tiek reģistrēta, ja vien šāds 

nosacījums nav nepieciešams, lai nodrošinātu valsts tiesību aktos noteiktu 

pienācīgu uzraudzību attiecībā uz konkrētām darbībām. 
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6. Dalībvalstis nodrošina, ka filiāles tiešsaistes reģistrācija tiek pabeigta 10 darba 

dienu laikā pēc tam, kad pabeigtas visas formalitātes, tostarp iestāde, persona 

vai struktūra, kura saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarota nodarboties ar 

jebkuru filiāles reģistrācijas aspektu, ir saņēmusi visus vajadzīgos dokumentus 

un informāciju, kas atbilst valsts tiesību aktiem.

Ja šajā punktā minētajā termiņā filiāli reģistrēt nav iespējams, dalībvalstis 

nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam paziņo par kavēšanās iemesliem.

7. Pēc tādas sabiedrības filiāles reģistrācijas, kas veic uzņēmējdarbību saskaņā ar 

citas dalībvalsts tiesību aktiem, tās dalībvalsts reģistrs, kurā ir reģistrēta minētā 

filiāle, paziņo dalībvalstij, kurā ir reģistrēta sabiedrība, ka filiāle ir reģistrēta, 

izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu. Dalībvalsts, kurā ir 

reģistrēta sabiedrība, apliecina, ka saņēmusi šādu paziņojumu, un nekavējoties 

reģistrē informāciju savā reģistrā.
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28.b pants 

Dokumentu attiecībā uz filiālēm iesniegšana tiešsaistē

1. 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. punkta un mutatis mutandis 13.g panta 8. punkta 

noteikumus, dalībvalstis nodrošina, ka šādu dokumentu iesniegšanu pilnībā var 

veikt tiešsaistē bez nepieciešamības pieteikuma iesniedzējiem ▌personiski 

ierasties iestādē vai pie personas vai struktūras, kas saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem pilnvarota nodarboties ar tiešsaistē iesniegtajiem dokumentiem.

2. Tiešsaistē veiktai dokumentu iesniegšanai attiecībā uz filiālēm mutatis 

mutandis piemēro 28.a panta 2. līdz 5. punktu.

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai atsevišķus vai visus 1. punktā minētos 

dokumentus un informāciju iesniegtu tikai tiešsaistē.
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28.c pants

Filiāļu slēgšana

Dalībvalstis nodrošina, ka pēc tam, kad saņemti 30. panta 1. punkta h) apakšpunktā 

minētie dokumenti un informācija, tās dalībvalsts reģistrs, kurā ir reģistrēta 

sabiedrības filiāle, ar reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas palīdzību informē 

tās dalībvalsts reģistru, kurā ir reģistrēta sabiedrība, par to, ka tās filiāle ir slēgta un 

no reģistra svītrota. Sabiedrības dalībvalsts reģistrs, arī izmantojot minēto sistēmu, 

apliecina, ka saņēmis šādu paziņojumu, un ▌nekavējoties reģistrē šo informāciju 

▌.”;

16) iekļauj šādu 30.a pantu:

“30.a pants

Sabiedrības dokumentu un informācijas izmaiņas
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1. Izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, dalībvalsts, kurā ir 

reģistrēta sabiedrība, nekavējoties paziņo dalībvalstij, kurā ir reģistrēta 

sabiedrības filiāle, gadījumā, ja ir iesniegta informācija par izmaiņām saistībā 

ar jebkuru no turpmāk minētajiem elementiem:

a) sabiedrības nosaukums;

b) sabiedrības juridiskā adrese;

c) sabiedrības reģistrācijas numurs reģistrā;

d) sabiedrības juridiskā forma;

e) direktīvas 14. panta d) un f) punktā minētie dokumenti un informācija.

Pēc tam, kad saņemts šā punkta pirmajā daļā minētais paziņojums, tās dalībvalsts 

reģistrs, kurā ir reģistrēta filiāle, ar reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas 

palīdzību apliecina, ka ir saņemts šāds paziņojums, un nodrošina, ka 30. panta 1. 

punktā minētie dokumenti un informācija nekavējoties tiek atjaunināta.”;
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17) direktīvas 31. pantam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis var paredzēt, ka prasību par 30. panta 1. punkta g) apakšpunktā minēto 

grāmatvedības dokumentu obligāto nodošanu atklātībā var uzskatīt par izpildītu ar 

nodošanu atklātībā saskaņā ar 14. panta f) punktu tās dalībvalsts reģistrā, kurā 

sabiedrība ir reģistrēta.”;

18) direktīvas 43. pantu svītro;

19) direktīvas 161. pantu aizstāj ar šādu:

“161. pants

Datu aizsardzība

Visu personas datu apstrādi, ko veic šīs direktīvas kontekstā, veic saskaņā ar Regulu 

(ES) 2016/679.”;

20) iekļauj šādu pantu:
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“162.a pants

Pielikumu grozījumi

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkādām izmaiņām to tiesību aktos 

attiecībā uz kapitālsabiedrību veidiem, kas varētu ietekmēt I, II un IIA pielikuma 

saturu.

Ja dalībvalsts informē Komisiju, ievērojot šā panta pirmo daļu, Komisija ir pilnvarota 

pielāgot I, II un IIA pielikumā iekļautos sabiedrību veidus saskaņā ar šā panta 

pirmajā daļā minēto informāciju, pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 163. pantu.”;

21) direktīvas 163. pantu aizstāj ar šādu:
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“163. pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 25. panta 3. punktā un 162.a. pantā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no … [šīs direktīvas spēkā stāšanās 

diena].

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 25. panta 3. punktā un 

162.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 

tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 

norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.



- 71 -

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 

katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 

aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 25. panta 3. punktu vai 162.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas 

spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim 

mēnešiem.”;

22) direktīvas I pielikuma 27. ievilkumu aizstāj ar šādu:

“— Zviedrijā:

publikt aktiebolag;”; 
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23) direktīvas II pielikuma 27. ievilkumu aizstāj ar šādu:

“— Zviedrijā:

privat aktiebolag 

publikt aktiebolag;”;

24) iekļauj IIa pielikumu, kura teksts izklāstīts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Transponēšana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 

izpildītu šīs direktīvas prasības līdz ... [2 gadi pēc šīs grozošās direktīvas stāšanās 

spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.
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2. Neatkarīgi no šā panta 1. punkta dalībvalstīs līdz ... [4 gadi pēc šīs grozošās 

direktīvas spēkā stāšanās dienas] stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas 

vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 1. panta 5. punktu attiecībā uz Direktīvas (ES) 

2017/1132 13.i pantu un 13.j panta 2. punktu un šīs direktīvas 1. panta 6. punktu 

attiecībā uz Direktīvas (ES) 2017/1132 16. panta 6. punktu. 

3. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis, kuras šīs direktīvas transponēšanā sastopas 

ar sevišķām grūtībām, ir tiesīgas izmantot 1. punktā paredzētā laikposma 

pagarinājumu, kas nepārsniedz vienu gadu. Dalībvalstis sniedz objektīvus 

iemeslus, kāpēc vajadzīgs šāds pagarinājums. Savu nodomu šādu pagarinājumu 

izmantot dalībvalstis paziņo Komisijai ... [18 mēneši pēc šīs grozošās direktīvas 

spēkā stāšanās dienas].

4. Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai 

arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā šāda 

atsauce izdarāma.

5. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 

pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.
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3. pants

Ziņojumu sniegšana, pārskatīšana un datu vākšana

1. Komisija ne vēlāk kā ... [5 gadi pēc šīs grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas] 

vai gadījumā, ja kāda dalībvalsts izmanto 2. panta 3. punktā minēto atkāpi, ne 

vēlāk kā ... [6 gadi pēc šīs grozošād direktīvas spēkā stāšanās dienas] veic ar šo 

direktīvu Direktīvā (ES) 2017/1132 ieviesto noteikumu izvērtējumu un iesniedz 

ziņojumu par konstatējumiem Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, izņemot attiecībā uz 2. panta 2. punktā 

minētajiem noteikumiem, par kuriem šādu izvērtējumu un ziņojumu iesniedz ne 

vēlāk kā ... [7 gadi pēc šīs grozošās direktīvas spēkāstāšanās dienas].

Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga ziņojumu sagatavošanai, 

proti, sniedzot datus par tiešsaistes reģistrāciju skaitu un ar to saistītajām izmaksām.
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2. Komisijas ziņojumā cita starpā izvērtē:

a) ▌iespējas nodrošināt to sabiedrību veidu pilnīgu tiešsaistes reģistrāciju, kas 

nav uzskaitītas IIA pielikumā;

b) ▌iespējas dalībvalstīm nodrošināt veidnes kapitālsabiedrību visiem veidiem un 

vajadzību un iespējas nodrošināt saskaņotu visai Savienībai paredzētu veidni, 

kas jāizmanto visām dalībvalstīm IIA pielikumā uzskaitīto sabiedrību veidiem;

c) praktisko pieredzi, kāda gūta, piemērojot 13.i pantā minētos noteikumus par 

vadītāju atstādināšanu no amata;

d) metodes dokumentu iesniegšanai tiešsaistē un tiešsaistes piekļuvei, tostarp 

lietojumprogrammas saskarņu izmantošanu;

e) vajadzību un iespējas uzlabot tādas informācijas pieejamību bez maksas, kas 

nav 19. panta 2. punktā prasītā informācija, un nodrošināt netraucētu piekļuvi 

šādai informācijai;
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f) vajadzību un iespējas vairāk piemērot vienreizējas iesniegšanas principu.

3. Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus Direktīvas (ES) 2017/1132 

grozījumiem.

4. Lai ar šo direktīvu Direktīvā (ES) 2017/1132 ieviesto noteikumu izvērtējums būtu 

uzticams, dalībvalstis vāc datus par to, kā izveide tiešsaistē darbojas praksē. Parasti 

šādā informācijā jānorāda, cik sabiedrību izveidotas tiešsaistē, cik gadījumos 

izmantotas veidnes vai cik bieži bijusi nepieciešama fiziska klātbūtne, cik laika vidēji 

prasījusi izveide tiešsaistē un kādas bijušas vidējās izmaksas. Dalībvalstis šo 

informāciju paziņo Komisijai divreiz, ne vēlāk kā divus gadus pēc transponēšanas 

dienas.

4. pants 

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī.
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5. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

“IIA PIELIKUMS

SABIEDRĪBU VEIDI, KAS MINĒTI 13., 13.f, 13.g, 13.h un 162.a PANTĀ

— Beļģijā:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, 

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

— Bulgārijā:

дружество с ограничена отговорност,

еднолично дружество с ограничена отговорност;

— Čehijas Republikā:

společnost s ručením omezeným;

— Dānijā:

Anpartsselskab;

— Vācijā:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

— Igaunijā:

osaühing;

— Īrijā:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi 

theorainn scaireanna nó ráthaíochta, 
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designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

— Grieķijā:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία;

— Spānijā:

sociedad de responsabilidad limitada;

— Francijā:

société à responsabilité limitée, 

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 

société par actions simplifiée, 

société par actions simplifiée unipersonnelle;

— Horvātijā:

društvo s ograničenom odgovornošću, 

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću; 

— Itālijā:

società a responsabilità limitata, 

società a responsabilità limitata semplificata;

— Kiprā:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση;

— Latvijā:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

— Lietuvā:
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uždaroji akcinė bendrovė;

— Luksemburgā:

société à responsabilité limitée;

— Ungārijā:

korlátolt felelősségű társaság;

— Maltā:

private limited liability company/kumpannija privata;

— Nīderlandē:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

— Austrijā:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

— Polijā:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

— Portugālē:

sociedade por quotas;

— Rumānijā:

societate cu răspundere limitată;

— Slovēnijā:

družba z omejeno odgovornostjo;

— Slovākijā:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

— Somijā:
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yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag;

— Zviedrijā:

privat aktiebolag; 

— Apvienotajā Karalistē:

private limited by shares or guarantee.” 


