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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA ELI ÕIGUSNORMID ÄRIÜHINGUÕIGUSE
VALDKONNAS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus1 ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019 kell 00.00
Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“)2. Sel hetkel saab Ühendkuningriigist
„kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks liidu ja liikmesriikide ametiasutustele oluline ka
eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse sidusrühmadele meelde õiguslikke tagajärgi, millega nad peavad
arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes liidu
õigusnorme äriühinguõiguse valdkonnas. Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed
erinevates ELi äriõiguse valdkondades.


Ühendkuningriigis asutatud äriühingutest saavad kolmanda riigi äriühingud ja
seetõttu ei tunnustata neid liikmesriikides automaatselt Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 54 alusel (kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga). Liikmesriigid ei
ole kohustatud tunnustama selliste äriühingute juriidilise isiku staatust ja piiratud
vastutust, mis on asutatud Ühendkuningriigis, kuid mille juhatuse asukoht või
peamine tegevuskoht on mõnes EL 27 riigis. Ühendkuningriigis asutatud
äriühinguid tunnustatakse iga liikmesriigi siseriikliku õiguse (rahvusvahelise
eraõiguse normid, mis käsitlevad äriühinguid ja nende suhtes kohaldatavat
äriühingute materiaalõigust) või rahvusvahelise õiguse lepingute kohaselt. Sellest
tulenevalt võib sõltuvalt kohaldatavatest siseriiklikest või rahvusvahelistest
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Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.
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Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

normidest tekkida olukord, kus sellistel äriühingutel puudub ELis õiguslik staatus
ja aktsionäridel tuleb äriühingu võlgade eest isiklikult vastutada.


Ühendkuningriigis asutatud äriühingu filiaalidest, mis asuvad EL 27
liikmesriikides, saavad kolmanda riigi äriühingu filiaalid ning seega
kohaldatakse nende suhtes õigusnorme, mis on asjakohased kolmanda riigi
äriühingu filiaalide puhul.



Avalikustamist, asutamist, kapitali säilitamist ja muutmist ning piiriüleseid
ühinemisi käsitlevat ELi õigust ei kohaldata enam Ühendkuningriigi suhtes.
Seega peavad Ühendkuningriigi äriühingutega seotud sidusrühmad, sealhulgas
töötajad, kreeditorid ja investorid, lootma piisavaks kaitseks üksnes
Ühendkuningriigi siseriiklikele kaitsemeetmetele. Enam ei kohaldata ELi
õigusnorme, milles käsitletakse äriregistrites sisalduva teatava teabe
kohustuslikku avalikustamist (näiteks dokumendid ja asutamisdokumentidega
seotud üksikasjad, isikute ametissenimetamine, ametist vabastamine ja andmed
äriühingut esindavate isikute kohta, äriühingu likvideerimine või registrijärgse
asukoha muutmine).



Liidu õigusaktid, mis käsitlevad juurdepääsu, sealhulgas piiriülest juurdepääsu
liidu äriregistrites sisalduvale teabele, ei ole enam Ühendkuningriigi suhtes
kohaldatavad. See tähendab, et Ühendkuningriigi äriregister ei ole enam
ühendatud ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemiga ja teave
Ühendkuningriigi äriühingute kohta ei ole enam Euroopa e-õiguskeskkonna
portaalis kättesaadav. Samuti lõpeb liidu äriregistrite teavitamine teatavatest
muudatustest
seoses
Ühendkuningriigi
äriühingutega
(muutused
Ühendkuningriigi äriühingutes, millel on filiaal mõnes EL 27 riigis; piiriülesed
ühinemised, millesse on kaasatud vähemalt üks ELi äriühing ja üks
Ühendkuningriigi äriühing).



Äriühingu õiguslik vorm Euroopa äriühing (SE) ei ole Ühendkuningriigis enam
lubatud.

Komisjoni äriühinguõiguse veebilehelt https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_et leiab üldist teavet
ELi äriühinguõiguse valdkonna kohta. Vajaduse korral lisatakse nendele veebilehtedele
täiendavat teavet.
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