EVROPSKA KOMISIJA
GENERALNI DIREKTORAT ZA PRAVOSODJE IN POTROŠNIKE

Bruselj, 21. november 2017

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU PRAVA DRUŽB

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za
Združeno kraljestvo prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije,
razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Združeno
kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“3.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba deležnike opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo
Združeno kraljestvo postalo tretja država.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu , se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
na področju prava družb. To ima zlasti naslednje posledice na različnih področjih prava
družb EU:


Podjetja, ustanovljena v Združenem kraljestvu, bodo družbe iz tretje države in
zato ne bodo samodejno priznana po členu 54 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU) v državah članicah (v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske
unije). Države članice ne bodo dolžne priznati pravne osebnosti in omejene
odgovornosti družb, ki so ustanovljene v Združenem kraljestvu, vendar imajo
glavno upravo ali glavni kraj poslovanja v EU-27. Podjetja, ustanovljena v
Združenem kraljestvu, se lahko priznajo v skladu z nacionalno zakonodajo vsake
države članice (pravila mednarodnega zasebnega prava glede družb in posledično
veljavnega materialnega prava družb) ali mednarodnimi pogodbami. Zato take
družbe, odvisno od veljavnih nacionalnih ali mednarodnih pravil, morda nimajo
pravnega statusa v EU in so lahko delničarji osebno odgovorni za dolgove družbe.
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.



Podružnice podjetij, ustanovljenih v Združenem kraljestvu, v državah
članicah EU-27 bodo podružnice družb iz tretje države in zanje se bodo
uporabljala pravila, ki veljajo za podružnice družb iz tretjih držav.



Pravo EU o razkritju, ustanavljanju, ohranjanju kapitala in spremembah ter
čezmejnih združitvah se ne bo več uporabljalo za Združeno kraljestvo.
Posledično se bodo morali delničarji, vključno z zaposlenimi, upniki in vlagatelji,
ki poslujejo z družbami Združenega kraljestva, za ustrezne zaščitne ukrepe
zanašati le na nacionalna pravila Združenega kraljestva. Pravila EU o obveznem
razkritju nekaterih informacij o podjetju v poslovnih registrih (kot so dokumenti
in podatki v zvezi z akti o ustanovitvi, imenovanju, prenehanju funkcije in
podatki o osebah, ki zastopajo družbo, prenehanjem družbe ali spremembo
registriranega sedeža) se ne bodo več uporabljala.



Zakonodaja EU o dostopu, tudi čezmejnem, do informacij o podjetjih, ki so na
voljo v poslovnih registrih EU, se za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala.
To pomeni, da poslovni register Združenega kraljestva ne bo več povezan s
sistemom povezovanja poslovnih registrov (BRIS); informacije o podjetjih v
Združenem kraljestvu ne bodo več dostopne na portalu e-pravosodje. Prav tako
poslovni registri EU ne bodo več obveščeni o določenih spremembah v zvezi s
podjetji v Združenem kraljestvu (spremembe podjetij v Združenem kraljestvu s
podružnico v EU-27; čezmejne združitve, ki vključujejo vsaj eno družbo iz EU in
eno družbo iz Združenega kraljestva).



Pravna oblika evropska družba (SE) v Združenem kraljestvu ne bo več na voljo.

Splošne informacije o področju prava družb EU so dostopne na spletišču Komisije o
pravu
družb
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-businesseu/company-law-and-corporate-governance_sl). Te strani bodo po potrebi posodobljene z
nadaljnjimi informacijami.
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