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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTIESIEMS SUBJEKTAMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES PRAMONINIO SAUGUMO SRITIES TAISYKLĖS

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, kandidatams arba konkurso dalyviams, rangovams arba subrangovams (įslaptintų
sutarčių atveju) ir pareiškėjams bei dotacijos gavėjams (įslaptintų dotacijų susitarimų
atveju) primenamos teisinės pasekmės, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei
tapus trečiąja šalimi.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame pranešime neaptariama:
a) trečiojoje šalyse įsisteigusių fizinių ir juridinių asmenų galimybė dalyvauti
viešuosiuose pirkimuose, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui
taikomų finansinių taisyklių4 119 straipsnyje, ir
b) ES teisės aktuose nustatyti galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose apribojimai,
kuriais siekiama apsaugoti gyvybinius ES saugumo interesus arba užtikrinti visuomenės
saugumą.
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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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OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo5, nuo išstojimo dienos pasikeičia Jungtinės Karalystės
statusas, susijęs su pramoninio saugumo taisyklėmis6, skirtoms viešųjų pirkimų
procedūroms, įslaptintoms sutartims ir įslaptintoms dotacijų procedūroms ir (arba)
įslaptintiems dotacijų susitarimams su Komisija ir kitomis institucijomis bei įstaigomis,
kurios taiko 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES
įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių. Pagrindinės to
pasekmės7: 8
1.

ĮMONĖS PATIKIMUMĄ PATVIRTINANTIS PAŽYMĖJIMAS (ĮPPP)
Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/444 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais
atvejais, kai viešųjų pirkimų arba dotacijos skyrimo procedūrų metu reikia suteikti
ES įslaptintą informaciją, reikalaujama turėti įmonės patikimumą patvirtinantį
pažymėjimą.
Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/444 44 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad
perkančioji arba dotaciją skiriančioji institucija nesudaro įslaptintos sutarties arba
dotacijos susitarimo prieš tai negavusi valstybės narės, kurioje yra registruotas
atitinkamas rangovas, subrangovas arba dotacijos gavėjas, nacionalinės saugumo
institucijos (NSI), paskirtosios saugumo institucijos (PSI) ar kitos kompetentingos
saugumo institucijos patvirtinimo, kad yra išduotas įmonės patikimumą
patvirtinantis pažymėjimas.
Nuo išstojimo dienos, taikant Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444, Jungtinės
Karalystės NSI, PSI ar kitos kompetentingos saugumo institucijos išduoti įmonės
patikimumą patvirtinantys pažymėjimai nebegalioja.
Remiantis pasirašytos įslaptintos sutarties arba dotacijos susitarimo sąlygomis, tai
galėtų būti pagrindas tą sutartį ar susitarimą nutraukti, išskyrus atvejus, kai rangovas
arba dotacijos gavėjas ėmėsi tokių tinkamų taisomųjų priemonių, kaip sutarties
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Susitarimo dėl išstojimo projekte išdėstytų nuostatų, įskaitant pereinamąjį laikotarpį, dėl kurių ES ir
Jungtinė Karalystė susitarė derybininkų lygiu ir kurios paskelbtos 2018 m. kovo 19 d., 122 straipsnio
7 dalies b punkte numatytos konkrečios taisyklės dėl galimybės pereinamuoju laikotarpiu susipažinti
su tam tikra su saugumu susijusia neskelbtina informacija (https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf). Tačiau dar reikia susitarti dėl viso susitarimo dėl
išstojimo teksto ir jį ratifikuoti.
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2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendime (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos
apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53) 39 straipsnio 1 dalyje
terminas „pramoninis saugumas“ apibrėžtas kaip „priemonių taikymas, siekiant užtikrinti ES
įslaptintos informacijos apsaugą vykdant įslaptintas sutartis [arba] vykdant įslaptintus dotacijos
susitarimus“.
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Kitos institucijos ir įstaigos yra priėmusios panašias taisykles – žr. visų pirma 2013 m. rugsėjo 23 d.
Tarybos sprendimą 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo
taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1) ir 2017 m. rugsėjo 19 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai sprendimą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos saugumo
taisyklių (OL C 126, 2018 4 10, p. 1).
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Pramoninio saugumo aspektai vykdant nacionalinius viešuosius pirkimus šiame pranešime
neaptariami. Dėl šių aspektų žr. Pranešimą suinteresuotiesiems subjektams „Jungtinės Karalystės
išstojimas
ir
ES
viešųjų
pirkimų
taisyklės“
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_en?page=1).
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perdavimas ekonominės veiklos vykdytojui arba, jei sutartis sudaryta su
konsorciumu, – veiksmų perskyrimu to konsorciumo dalyviui, kuris nuo išstojimo
dienos turi įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą,


išduotą vienos iš 27 ES valstybių narių arba



išduotą trečiosios šalies, su kuria sudarytas susitarimas dėl informacijos
saugumo, kuris apima pramoninio saugumo aspektus ir kuriame numatytas
tos šalies teritorijoje registruotų įmonių patikimumą patvirtinančių
pažymėjimų pripažinimas.

Tais atvejais, kai išstojimo dieną sutarties sudarymo procedūra dar nėra baigta,
konkurso dalyviai arba pareiškėjai, negalintys vykdyti jiems tenkančių saugumo
įsipareigojimų, bus pašalinti.
2.

ASMENS PATIKIMUMO PAŽYMĖJIMAS (APP)
Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/444 43 straipsnyje nustatyta, kad į įslaptintą
sutartį arba įslaptintą dotacijos susitarimą turi būti įtrauktos nuostatos, pagal kurias
rangovo, subrangovo arba dotacijos gavėjo darbuotojai, kurie vykdydami įslaptintą
sutartį, subrangos sutartį arba dotacijos susitarimą turi susipažinti su ES įslaptinta
informacija, turėtų valstybės narės, kurioje registruotas rangovas, subrangovas arba
dotacijos gavėjas, NSI, PSI ar bet kurios kitos kompetentingos institucijos išduotą
atitinkamo lygmens asmens patikimumo pažymėjimą.
Sprendimo (ES, Euratomas) 2015/444 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tais
atvejais, kai viešųjų pirkimų arba dotacijos skyrimo procedūrų metu reikia suteikti
ES įslaptintą informaciją, reikalaujama turėti asmens patikimumo pažymėjimą.
Nuo išstojimo dienos, taikant Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444, Jungtinės
Karalystės NSI, PSI ar kitos kompetentingos saugumo institucijos išduoti asmens
patikimumo pažymėjimai nebegalioja.
Remiantis pasirašytos įslaptintos sutarties arba dotacijos susitarimo sąlygomis, tai
galėtų būti pagrindas tą sutartį ar susitarimą nutraukti, išskyrus atvejus, kai rangovas
arba dotacijos gavėjas ėmėsi tokių tinkamų taisomųjų priemonių, kaip užtikrinimas,
kad nuo išstojimo dienos atitinkami darbuotojai turėtų asmens patikimumo
pažymėjimą,


išduotą vienos iš 27 ES valstybių narių arba



išduotą trečiosios šalies, su kuria sudarytas susitarimas dėl informacijos
saugumo, kuris apima pramoninio saugumo aspektus ir kuriame numatytas
asmens patikimumo pažymėjimų pripažinimas.

Tais atvejais, kai išstojimo dieną sutarties sudarymo procedūra dar nėra baigta,
konkurso dalyviai arba pareiškėjai, negalintys vykdyti jiems tenkančių saugumo
įsipareigojimų, bus pašalinti.
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3.

SUBRANGA
Primenama, kad Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2015/444 46 straipsnio 2 ir
3 dalyse nustatyta, jog, prieš sudarydamas subrangos sutartis dėl bet kurios
įslaptintos sutarties dalies, rangovas turi gauti perkančiosios institucijos leidimą ir
negali teikti subrangovui ES įslaptintos informacijos be išankstinio rašytinio
perkančiosios institucijos sutikimo. Su trečiojoje šalyje registruotais subrangovais
negali būti sudaromos sutartys, kurias vykdant reikia susipažinti su ES įslaptinta
informacija, išskyrus atvejus, kai nustatoma konkreti informacijos saugumo
reglamentavimo sistema. Panašūs įsipareigojimai taikomi dotacijos gavėjams pagal
dotacijų susitarimus.
Remiantis pasirašytos įslaptintos sutarties arba dotacijos susitarimo sąlygomis, šių
įsipareigojimų nesilaikymas galėtų būti pagrindas tą sutartį ar susitarimą nutraukti,
išskyrus atvejus, kai rangovas arba dotacijos gavėjas ėmėsi tinkamų taisomųjų
priemonių (tokių kaip užtikrinimas, kad subranga būtų perduota subrangovui,
kuriam patikimumo pažymėjimas išduotas vienoje iš 27 ES valstybių narių arba
trečiojoje šalyje, su kuria sudarytas susitarimas dėl saugumo).
Tais atvejais, kai išstojimo dieną sutarties sudarymo procedūra dar nėra baigta,
subrangos sutartis sudarę konkurso dalyviai arba pareiškėjai, neatitinkantys
saugumo reikalavimų, bus pašalinti.
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