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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI UZŅĒMĒJDARBĪBAS TIESĪBU
JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”) vairs nebūs saistošs2. Apvienotā Karaliste kļūs
par "trešo valsti"3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu,
ieinteresētajām personām tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās,
kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES noteikumi uzņēmējdarbības tiesību jomā Apvienotajai Karalistei vairs nebūs
saistoši. Tam ir konkrēti šādas sekas dažādās ES uzņēmējdarbības tiesību jomās.


Apvienotajā Karalistē inkorporētas sabiedrības kļūs par trešās valsts
sabiedrībām, un attiecīgi dalībvalstis tās automātiski neatzīs saskaņā ar 54. pantu
Līgumā par Eiropas Savienības darbību (atbilstoši Tiesas judikatūrai).
Dalībvalstīm nebūs pienākums atzīt to sabiedrību juridiskas personas statusu un
ierobežoto atbildību, kuras ir inkorporētas Apvienotajā Karalistē, bet kuru
galvenā vadība vai galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas kādā no ES27 dalībvalstīm. Apvienotajā Karalistē inkorporētas sabiedrības var atzīt saskaņā
ar katras dalībvalsts valsts tiesību aktiem (starptautisko privāttiesību noteikumiem
par sabiedrībām un attiecīgi piemērojamajām materiālajām uzņēmējdarbības
tiesībām) vai starptautisko tiesību nolīgumiem. Tā rezultātā — atkarībā no
piemērojamajiem valsts vai starptautisko tiesību noteikumiem — šādām
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.

sabiedrībām varētu nebūt tiesiska statusa ES, un dalībnieki varētu būt personīgi
atbildīgi par sabiedrības saistībām.


Apvienotajā Karalistē inkorporētu sabiedrību filiāles ES-27 dalībvalstīs būs
trešo valstu uzņēmumu filiāles, un tām būs saistoši noteikumi, kas attiecas uz
trešo valstu uzņēmumu filiālēm.



ES tiesību akti par informācijas izpaušanu, inkorporāciju, kapitāla
saglabāšanu un mainīšanu un pārrobežu apvienošanos vairs nebūs saistoši
Apvienotajai Karalistei. Attiecīgi ieinteresētajām personām, tai skaitā darba
ņēmējiem, kreditoriem un ieguldītājiem, kuri sadarbojas ar Apvienotās Karalistes
sabiedrībām, atbilstošu aizsardzības pasākumu nolūkos būs jāpaļaujas tikai uz
Apvienotās Karalistes valsts noteikumiem. ES noteikumi par konkrētas
uzņēmuma informācijas (piemēram, dokumentu un precīzu ziņu par dibināšanas
aktiem, precīzu ziņu par personām ar uzņēmuma pārstāvības tiesībām un šādu
personu iecelšanu vai atbrīvošanu, par uzņēmuma likvidāciju vai juridiskās
adreses maiņu) obligātu sniegšanu uzņēmējdarbības reģistriem vairs nebūs
saistoši.



ES tiesību akti par piekļuvi, tai skaitā pārrobežu piekļuvi, sabiedrības
informācijai, kas pieejama ES uzņēmējdarbības reģistros, vairs nebūs saistoši
Apvienotajai Karalistei. Tas nozīmē, ka Apvienotās Karalistes
uzņēmējdarbības reģistrs vairs nebūs savienots ar Uzņēmējdarbības reģistru
savstarpējās savienojamības sistēmu (BRIS); informācija par Apvienotās
Karalistes uzņēmumiem vairs nebūs pieejama e-tiesiskuma portālā. Tāpat ES
uzņēmējdarbības reģistri vairs netiks informēti par konkrētām izmaiņām saistībā
ar Apvienotās Karalistes sabiedrībām (izmaiņām Apvienotās Karalistes sabiedrībā
ar filiāli kādā no ES-27 dalībvalstīm; pārrobežu apvienošanu, kurā iesaistīta
vismaz viena ES un viena Apvienotās Karalistes sabiedrība).



Apvienotajā Karalistē vairs nebūs pieejama sabiedrības juridiskā forma Eiropas
uzņēmējsabiedrība (SE).
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tiesībām
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-andcorporate-governance_en ir sniegta vispārēja informācija par ES uzņēmējdarbības
tiesībām. Šīs vietne vajadzības gadījumā tiks atjaunināta ar papildu informāciju.
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