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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTIESIEMS SUBJEKTAMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR PROFESINIŲ PENSIJŲ ĮSTAIGŲ SRITIES ES
TAISYKLĖS

2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir tapo trečiąja
šalimi1. Susitarime dėl išstojimo2 nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris baigiasi
2020 m. gruodžio 31 d. Iki tos dienos Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma visa
ES teisė3.
Pereinamuoju laikotarpiu ES ir Jungtinė Karalystė derėsis dėl susitarimo dėl naujos
partnerystės. Tačiau neaišku, ar pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu toks
susitarimas bus sudarytas ir įsigalios. Bet kuriuo atveju tokiu susitarimu būtų sukurti
santykiai, kurie labai skirtųsi nuo Jungtinės Karalystės dalyvavimo vidaus rinkoje4.
Be to, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi ES
teisės įgyvendinimo ir taikymo valstybėse narėse srityje.
Todėl visiems suinteresuotiesiems subjektams, ypač ekonominės veiklos vykdytojams,
primenama apie teisines pereinamojo laikotarpio pabaigos pasekmes jų veiklai.
Rekomendacijos suinteresuotiesiems subjektams
Profesinių pensijų įstaigos (PPĮ), atsižvelgdamos į šį pranešimą, turėtų įvertinti
pereinamojo laikotarpio pabaigos pasekmes, tinkamai informuoti savo ES narius ir
išmokų gavėjus ir laiku imtis tinkamų veiksmų, kurie, be kita ko, galėtų apimti veiklos
perkėlimą į ES.
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Trečioji šalis – tai šalis, kuri nėra ES valstybė narė.
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Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos
Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7) (toliau – Susitarimas dėl
išstojimo).
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Išskyrus tam tikras Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnyje nustatytas išimtis, kurių nė viena nėra
aktuali šiam pranešimui.
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Visų pirma, laisvosios prekybos susitarime nenumatomos tokios vidaus rinkos (prekių ir paslaugų
srities) sampratos, kaip abipusis pripažinimas.

Pastaba. Šiame pranešime neaptariama:
-

ES taisyklės dėl įstatymų ir jurisdikcijos kolizijos (teisminis bendradarbiavimas
civilinėse ir komercinėse bylose);

-

ES bendrovių teisė;

-

ES asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Šie aspektai aptariami šiuo metu rengiamuose arba jau paskelbtuose kituose
pranešimuose5.
Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinei Karalystei nebebus taikoma 2016 m.
gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių
pensijų įstaigų veiklos ir priežiūros6. Tai sukelia visų pirma šias pasekmes:


Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinėje Karalystėje įregistruotos arba
leidimą gavusios profesinių pensijų įstaigos (PPĮ) nebegalės naudotis registracija ar
leidimu pagal Direktyvą (ES) 2016/23417 teikti paslaugas Sąjungoje ir bus laikomos
trečiosios šalies įmonėmis, kurioms Direktyva (ES) 2016/2341 netaikoma. Tai
reiškia, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui remdamosi savo dabartine
registracija ir (arba) leidimu tos PPĮ nebegalės teikti PPĮ paslaugų nariams ar išmokų
gavėjams, kurių santykius su finansuojančiuoju subjektu reglamentuoja socialinė ir
darbo teisė, taikoma vienos iš valstybių narių profesinių pensijų sistemoms (toliau –
ES nariai ir išmokų gavėjai). Turtas bus Jungtinėje Karalystėje, o nariams bei išmokų
gavėjams prieiga prie jų turto bus suteikta pagal Jungtinės Karalystės nacionalinę
teisę.



Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, Jungtinėje Karalystėje įregistruotos arba
leidimą gavusios PPĮ, vykdydamos su ES nariais ir išmokų gavėjais susijusią veiklą,
turės laikytis priimančiosios valstybės narės taisyklių, taikomų trečiojoje šalyje
įregistruotų arba leidimą gavusių PPĮ veiklai. Pagal šias taisykles gali būti
reikalaujama, kad PPĮ įregistruotų arba jai leidimą suteiktų atitinkama priimančiosios
valstybės narės kompetentinga institucija pagal taikomas nacionalines taisykles.
Tačiau tokia registracija ar leidimas suteikia teisę vykdyti veiklą tik toje valstybėje
narėje, kuri įregistravo PPĮ ar suteikė jai leidimą, o ne visose ES valstybėse narėse.



Jungtinėje Karalystėje įregistruotoms arba leidimą gavusioms PPĮ, vykdančioms
tarpvalstybinę veiklą ES, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos rekomenduojama
kreiptis į atitinkamas priimančiųjų valstybių narių kompetentingas institucijas, kad
būtų nustatyta, ar ir kokiomis sąlygomis joms galėtų būti leidžiama tęsti veiklą pagal
atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nacionalinius įstatymus. Atsižvelgiant į
rezultatus, šioms Jungtinės Karalystės PPĮ gali reikėti imtis tinkamų veiksmų:
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https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_lt.
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OL L 354, 2016 12 23, p. 37.
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Direktyvos (ES) 2016/2341 9, 11 ir 12 straipsniai.
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o jeigu tarpvalstybinės veiklos atitinkamoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse)
tęsti negalima, Jungtinės Karalystės PPĮ gali nuspręsti su ES nariais ir išmokų
gavėjais susijusį portfelį perduoti perimančiajai PPĮ, įregistruotai ar leidimą
gavusiai ES, kad tokiems nariams ir naudos gavėjams ir toliau būtų taikoma
ES PPĮ sistema. Perdavimo procedūra numatyta Direktyvos (ES) 2016/2341,
kurią valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2019 m.
sausio 13 d., 12 straipsnyje. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos neatlikus
perdavimo, Jungtinės Karalystės PPĮ nebegalės toliau valdyti savo ES narių ir
išmokų gavėjų pensijų sistemų. Pasekmės jos ES nariams ir išmokų gavėjams
aprašytos pirmiau;
o jeigu atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) pagal nacionalinę teisę leidžia
toliau vykdyti tarpvalstybinę veiklą, Jungtinės Karalystės PPĮ turėtų nuspręsti,
ar vadovautis šiomis taisyklėmis, ar perduoti portfelį.


ES įsteigtiems finansuojantiesiems subjektams, mokantiems įnašus Jungtinėje
Karalystėje įregistruotai arba leidimą gavusiai PPĮ, rekomenduojama įvertinti sąlygas
tęsti su atitinkamomis pensijų sistemomis susijusią veiklą remiantis savo įsisteigimo
valstybės narės nacionaline teise. Bet kuriuo atveju pasibaigus pereinamajam
laikotarpiui tokioms pensijų sistemoms Direktyva (ES) 2016/2341 nustatyta teisinė
sistema nebebus taikoma. Jeigu priimančioji valstybė narė Jungtinės Karalystės PPĮ
tarpvalstybinės veiklos tęsti neleidžia, finansuojantieji subjektai turės užtikrinti, kad
atitinkamos pensijų sistemos būtų perduotos ES įregistruotai arba įsteigtai PPĮ.
Jungtinėje Karalystėje įsteigti finansuojantieji subjektai, ES įregistruotai arba leidimą
gavusiai PPĮ mokantys įnašus, susijusius su pensijų sistema, skirta nariams ar išmokų
gavėjams, kurių santykius su finansuojančiuoju subjektu reglamentuoja ES socialinė
ir darbo teisė, galės ir toliau tai daryti pagal ES teisę8 ir jiems bus taikoma Direktyva
(ES) 2016/2341.



Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui nariai ir išmokų gavėjai, kurių santykius su ES
PPĮ finansuojančiuoju subjektu reglamentuoja Jungtinės Karalystės socialinė ir darbo
teisė, taikoma profesinių pensijų sistemų srityje (toliau – Jungtinės Karalystės nariai
ir išmokų gavėjai)9, nebegalės naudotis Direktyvoje (ES) 2016/2341 nustatyta teisine
sistema, net jei PPĮ yra įregistruota ar leidimą gavo ES10. Ar ir pagal kurią
reguliavimo sistemą ES PPĮ leidžiama teikti paslaugas trečiosios šalies nariams ir
išmokų gavėjams, turi būti įvertinta pagal PPĮ taikomas nacionalines taisykles.



Paslaugų tęstinumas. ES registracijos arba veiklos leidimo praradimas gali turėti
įtakos Jungtinėje Karalystėje įregistruotų ar leidimą gavusių PPĮ galimybei toliau
vykdyti tam tikrus įsipareigojimus ir veiklą ir užtikrinti paslaugų tęstinumą pagal
sutartis, sudarytas iki pereinamojo laikotarpio pabaigos11. PPĮ, PPĮ finansuojantiems
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Direktyvos (ES) 2016/2341 6 straipsnio 3 punkte konkreti finansuojančiojo subjekto įsisteigimo vieta
nenurodyta.
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Jungtinės Karalystės nariai ir išmokų gavėjai gali gyventi Jungtinėje Karalystėje arba ES.
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Tarpvalstybinės veiklos apibrėžtis pateikta Direktyvos (ES) 2016/2341 6 straipsnio 19 punkte.
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Direktyvoje (ES) 2016/2341 nėra konkrečių nuostatų, kaip užtikrinti, kad sutartis būtų galima toliau
vykdyti, – šį klausimą reglamentuoja priimančiosios valstybės narės nacionalinė teisė.
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subjektams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams rekomenduojama įvertinti
pereinamojo laikotarpio pasibaigimo poveikį jų operacijoms ir sutartimis
įformintiems susitarimams ir, bendradarbiaujant su atitinkamomis nacionalinėmis
priežiūros institucijomis ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
(EIOPA), nustatyti bei mažinti reikalavimų nesilaikymo riziką.


Pagal Direktyvos (ES) 2016/2341 37 straipsnio 3 dalį PPĮ nariai ir išmokų gavėjai per
pagrįstą laiką turi gauti visą reikalingą informaciją apie pensijų sistemos taisyklių
pakeitimus. Tai, be kita ko, apima informaciją apie pereinamojo laikotarpio pabaigos
poveikį jų teisėms ir PPĮ paslaugų teikimui, nes dėl to gali keistis jų pensijų sistemų
taisyklės.

Draudimui
ir
pensijoms
skirtoje
Komisijos
interneto
svetainėje
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-andpensions_en) pateikiama bendra informacija apie PPĮ veiklą. Prireikus šie tinklalapiai bus
papildyti nauja informacija.
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