ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“

Брюксел, 21 ноември 2017 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ СЪЮЗА И ПРАВИЛА НА ЕС В
ОБЛАСТТА НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г., („датата на оттегляне“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“.3
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
администрации, но и частноправните субекти.
С оглед на значителната несигурност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на заинтересованите
страни се обръща внимание на правните последици, които ще трябва да се имат
предвид, когато Обединеното кралство стане трета държава.
При зачитане на евентуалните преходни договорености, които може да се
съдържат в евентуално споразумение за оттегляне, считано от датата на оттегляне
правилата на Съюза в областта на дружественото право ще спрат да се прилагат за
Обединеното кралство. Това ще има по-конкретно следните последици в
различните области на дружественото право на Съюза:


Учредените в Обединеното кралство дружества ще представляват
дружества на трета държава и следователно няма да се признават
автоматично от държавите членки съгласно член 54 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (съобразно съдебната практика на
Съда на ЕС). Държавите членки няма да бъдат задължени да признават
правосубектността и ограничената отговорност на дружествата, които са
учредени в Обединеното кралство, но чието централно управление или
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Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.
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Освен това съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Европейският съвет
в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че Договорите ще престанат
да се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.

основно място на дейност е на територията на ЕС-27. Дружествата,
учредени в Обединеното кралство, могат да бъдат признавани съгласно
предвиденото в националното право на всяка държава членка (нормите на
международното частно право, отнасящи се за дружествата, и съответно
приложимото материално дружествено право) или в международните
договори. В резултат на това в зависимост от приложимите национални или
международноправни норми тези дружества може да нямат правен статут в
Съюза и съдружниците или акционерите може да носят лична отговорност
за задълженията на дружеството.


Регистрираните в държавите — членки на ЕС-27 клонове на дружества,
учредени в Обединеното кралство, ще представляват клонове на
дружества от трета държава и по отношение на тях ще се прилагат нормите,
отнасящи се до клоновете на дружества от трета държава.



Законодателството на ЕС относно оповестяването, учредяването,
поддържането и изменението на капитала и презграничните сливания
вече няма да се прилага за Обединеното кралство. Поради това
заинтересованите страни, включително служителите, кредиторите и
инвеститорите, работещи с дружества от Обединеното кралство, ще трябва
да разчитат само на националните норми на Обединеното кралство за
осигуряването на подходящи гаранции. Правилата на Съюза относно
задължителното оповестяване на определена информация за дружествата в
бизнес регистрите (например документи и данни, свързани с учредителния
акт, назначаването, прекратяването на правомощията и данни за лицата,
които представляват дружеството, прекратяването на дружеството или
преместването на седалището) повече няма да се прилагат.



Правото на Съюза относно достъпа, включително през граница, до
информацията за дружествата, налична в бизнес регистрите в Съюза, вече
няма да се прилага по отношение на Обединеното кралство. Това означава,
че бизнес регистърът на Обединеното кралство вече няма да бъде свързан
към Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS); чрез
европейския портал за електронно правосъдие вече няма да има достъп до
информация за дружествата от Обединеното кралство. Освен това бизнес
регистрите в Съюза вече няма да бъдат уведомявани за някои промени във
връзка с дружествата от Обединеното кралство (промени на дружества от
Обединеното кралство, които имат клон в ЕС-27; презгранични сливания с
участието на поне едно дружество от Съюза и едно дружество от
Обединеното кралство).



Европейското дружество (SE) вече няма да може да се използва като
правно-организационна форма в дружественото право в Обединеното
кралство.

Уебсайтът
на
Комисията,
посветен
на
дружественото
право
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-andcorporate-governance_en, предоставя обща информация в областта на
дружественото право на Съюза. При необходимост тези страници ще бъдат
актуализирани с допълнителна информация.
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