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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES TEISĖS AKTAI DĖL
GEOGRAFINIO BLOKAVIMO

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo
dienos) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė2. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi3.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, suinteresuotosioms šalims primenamos teisinės pasekmės, į kurias reikės
atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebebus
taikomas Reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų
diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos
vidaus rinkoje problemos sprendimo4. Pagrindinės to pasekmės nurodomos toliau.
1.

VARTOTOJAI

Nuo 2018 m. gruodžio 3 d. taikysimu Reglamentu (ES) 2018/302 draudžiamas
diskriminavimas dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos, be
kita ko, geografinis blokavimas, susiję su tam tikrais tarpvalstybiniais verslininkų ir
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Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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Trečioji šalis –šalis, kuri nėra ES narė.
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klientų sudaromais prekių pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo Europos Sąjungoje
sandoriais. Visų pirma jame numatomos šios klientų5 apsaugos priemonės:
 draudimas verslininkams diskriminuojant blokuoti ar riboti klientų prieigą prie savo
elektroninių sąsajų (pvz., svetainės) ir be išankstinio klientų sutikimo nukreipti juos į
kitą elektroninę sąsają (3 straipsnis);
 draudimas verslininkams tam tikrais nustatytais atvejais diskriminuojant taikyti
klientams skirtingas prieigos prie prekių arba paslaugų sąlygas (4 straipsnis;
neoficialiai – apsipirkimo vietos sąlygomis principas);
 nediskriminavimas dėl priežasčių, susijusių su mokėjimu (5 straipsnis).
Nuo išstojimo dienos Jungtinėje Karalystėje gyvenantys fiziniai asmenys (išskyrus
asmenis, turinčius vienos iš valstybių narių pilietybę) arba Jungtinėje Karalystėje
įsisteigusios įmonės nebegalės remtis Reglamentu (ES) 2018/302.
 Pirma, tokie ES svetainėse norintys apsilankyti asmenys ar įmonės negalės remtis
minėtu draudimu, susijusiu su prieiga prie verslininkų elektroninių sąsajų. Tai reiškia,
kad verslininkai galės blokuoti ar riboti tokių klientų prieigą arba nukreipti juos į tam
tikrus savo svetainės variantus, kurie gali skirtis nuo svetainės, kurioje iš pradžių
norėjo apsilankyti klientai.
 Antra, tokie asmenys ar įmonės neturės užtikrintos galimybės reglamento 4
straipsnyje nurodytais atvejais apsipirkti vietos sąlygomis, be kita ko, jiems nebus
garantuotos tokios pačios kaip vietos klientams (t. y. valstybės narės, kurioje yra
verslininko buveinė, klientams) taikomos prekių ar paslaugų pristatymo kainos ir
sąlygos. Sričių, kuriose tokie klientai pajus poveikį, pavyzdžiai: elektroninė prekyba
tokiomis prekėmis ir paslaugomis kaip ES teritorijoje pristatomos ar atsiimamos
prekės arba bilietai į sporto renginius ar pramogų parkus valstybėse narėse; prekyba
elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, prieglobos
paslaugomis.
 Trečia, nebus užtikrinta tokių asmenų ar įmonių, atsiskaitančių su Jungtine Karalyste
susietomis mokėjimo priemonėmis, apsauga: verslininkai galės jiems taikyti kitokias
nei ES klientams siūlomas mokėjimo operacijų sąlygas arba, jiems norint arba bandant
elektroniniu būdu sumokėti už prekes ar paslaugas, galės atsisakyti užbaigti pirkimo
operaciją dėl priežasčių, susijusių su mokėjimu.
2.

VERSLININKAI

Reglamentas (ES) 2018/302 taikomas visiems ES veiklą vykdantiems verslininkams,
nepriklausomai nuo to, ar jie įsisteigę ES, ar trečiojoje šalyje (17 konstatuojamoji dalis).
Todėl Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems ir ES klientams prekes arba paslaugas
siūlantiems verslininkams nuo išstojimo dienos ir toliau bus taikomos Reglamentu (ES)
2018/302 nustatytos su ta veikla susijusios taisyklės.
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Tiek vartotojų, tiek įmonių.
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Bendrosios informacijos apie geografinį blokavimą pateikiama Komisijos svetainėje
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market.
Prireikus šis puslapis bus papildytas nauja informacija apie Jungtinės Karalystės
išstojimą.
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