IL-KUMMISSJONI EWROPEA
ID-DIRETTORAT ĠENERALI GĦALL-ISTABBILTÀ FINANZJARJA, IS-SERVIZZI FINANZJARJI U
L-UNJONI TAS-SWIEQ KAPITALI

Brussell, is-27 ta' April 2018

AVVIŻ LILL-PARTIJIET IKKONĊERNATI
IL-ĦRUĠ TAR-RENJU UNIT U R-REGOLI TAL-UE FIL-QASAM TAL-ISTITUZZJONIJIET
GĦALL-PROVVISTA TA' RTIRAR OKKUPAZZJONALI

Fid-29 ta’ Marzu 2017, ir-Renju Unit ressaq in-notifika tal-intenzjoni tiegħu li joħroġ
mill-Unjoni skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li,
sakemm ma jkunx hemm ftehim ratifikat dwar il-ħruġ1 li jistabbilixxi data oħra jew ilperjodu ma jiġix estiż mill-Kunsill Ewropew f’konformità mal-Artikolu 50(3) tat-Trattat
dwar l-Unjoni Ewropea, il-liġi primarja u sekondarja kollha tal-Unjoni tieqaf tapplika
għar-Renju Unit mit-30 ta’ Marzu 2019, 00:00h (CET) (“id-data tal-ħruġ”). Ir-Renju Unit
imbagħad isir “pajjiż terz”2.
It-tħejjija għall-ħruġ mhijiex biss kwistjoni f’idejn l-awtoritajiet tal-UE u dawk
nazzjonali iżda wkoll għall-partijiet privati.
Fl-isfond tal-inċertezzi konsiderevoli, b’mod partikolari f’dak li jikkonċerna l-kontenut
ta’ ftehim eventwali dwar il-ħruġ, l-Istituzzjonijiet għall-Provvista ta' Rtirar
Okkupazzjonali (“Institutions for Occupational Retirement Provision - IORPs”), membri
u benefiċjarji tal-IORPs, impriżi li jisponsorizzaw l-IORPs u partijiet ikkonċernati oħra
huma mfakkra dwar ċerti riperkussjonijiet legali, li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati meta rRenju Unit isir pajjiż terz.
Sakemm ma jkunx hemm arranġament tranżitorju li jista’ jkun inkluż fi ftehim eventwali
dwar il-ħruġ, b’seħħ mid-data tal-ħruġ, ir-regoli tal-UE dwar l-IORPs, u b’mod
partikolari d-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta'
Diċembru 2016 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta'
rtirar okkupazzjonali3 ma jibqgħux japplikaw għar-Renju Unit. Dan għandu lkonsegwenzi partikolari li ġejjin:


Mid-data tal-ħruġ, l-IORPs reġistrati jew awtorizzati fir-Renju Unit mhumiex ser
jibqgħu jibbenefikaw mir-reġistrazzjoni jew mill-awtorizzazzjoni skont id-Direttiva
(UE) 2016/23414 biex jipprovdu servizzi fl-Unjoni u ser jitqiesu bħala impriżi ta’
pajjiżi terzi li fil-konfront tagħhom ma tapplikax id-Direttiva (UE) 2016/2341. Dan
ifisser li, mid-data tal-ħruġ, dawk l-IORPs mhumiex ser jibqgħu jitħallew joperaw,
abbażi tar-reġistrazzjoni jew tal-awtorizzazzjoni li għandhom bħalissa bħala IORPs
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Għaddejjin negozjati mar-Renju Unit bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim dwar il-ħruġ.
Pajjiż terz huwa pajjiż mhux membru tal-UE.
ĠU L 354, 23.12.2016, p. 37. Din id-Direttiva ser tħassar id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet għallprovvista ta’ rtirar okkupazzjonali (ĠU L 235, 23.9.2003, p. 10). Ser ikollha tiġi applikata mill-Istati
Membri mhux aktar tard mit-13 ta’ Jannar 2019.
L-Artikoli 9, 11 u 12 tad-Direttiva (UE) 2016/2341.
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għal dawk il-membri jew benefiċjarji li r-relazzjoni tagħhom mal-impriża sponsor
tkun irregolata mil-liġi soċjali u mil-liġi tax-xogħol rilevanti għall-qasam tal-iskemi
ta’ pensjoni okkupazzjonali ta’ Stat Membru tal-UE-27 (minn hawn ’il quddiem
imsejħa “membri u benefiċjarji tal-UE-27”). L-assi se jkunu fir-Renju Unit u lmembri u l-benefiċjarji se jkollhom jiddependu fuq il-liġi nazzjonali tar-Renju Unit
biex jingħataw aċċess għall-assi tagħhom.


Mid-data tal-ħruġ, il-IORPs reġistrati jew awtorizzati fir-Renju Unit ser ikollhom
jikkonformaw mar-regoli tal-Istat Membru ospitanti applikabbli għall-attivitajiet talIORPs reġistrati jew awtorizzati f’pajjiż terz, f’dak li għandu x’jaqsam mal-attivitajiet
relatati ma’ membri u benefiċjarji tal-UE-27. Dawk ir-regoli se jkunu jistgħu
jirrekjedu reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti rilevanti talIstat Membru ospitanti f’konformità mar-regoli nazzjonali applikabbli. Madankollu,
tali reġistrazzjoni jew awtorizzazzjoni ma tagħtix id-dritt li jsir negozju fl-Istati
Membri kollha tal-UE, iżda tkun limitata għal dak l-Istat Membru li jkun għamel irreġistrazzjoni jew ħareġ l-awtorizzazzjoni.



Qabel id-data tal-ħruġ, dawk l-IORPs li jkunu reġistrati jew awtorizzati fir-Renju
Unit li jkunu attivi fuq livell transkonfinali fl-UE-27 għandhom jikkuntattjaw lawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ospitanti rilevanti tal-UE-27 sabiex tittieħed
deċiżjoni dwar jekk ikunux se jitħallew jissoktaw l-attivitajiet tagħhom f’konformità
mal-liġi nazzjonali f'dak l-Istat Membru u b’liema kundizzjonijiet. Skont dak li
jirriżulta, jista’ jkun li jkollhom jieħdu miżuri ta’ kontinġenza:
o Jekk ma jkunx possibbli li jissoktaw l-operazzjonijiet transkonfinali fi Stat
Membru tal-UE-27, l-IORPs tar-Renju Unit jistgħu jiddeċiedu li jittrasferixxu
l-portafoll tagħhom relatat ma’ membri u benefiċjarji tal-UE-27 lil IORP
riċeventi li tkun reġistrata jew awtorizzata fl-Ue-27 sabiex dawk il-membri u
benefiċjarji jibqgħu fil-qafas tal-IORP tal-UE. L-Artikolu 12 tad-Direttiva
(UE) 2016/2341, li għandha tiġi trasposta sa mhux aktar tard mit-13 ta’ Jannar
2019, tipprevedi l-proċedura ta’ trasferiment5. Jekk ma jsirx trasferiment, lIORP tar-Renju Unit ma tkunx tista’ tibqa’ topera l-iskemi tal-pensjoni talmembri u l-benefiċjarji tagħha tal-UE-27, u l-konsegwenzi għall-membri u lbenefiċarji tagħha tal-EU-27 huma deskritti aktar ’il fuq.
o Jekk Stat Membru jippermetti li jissoktaw l-attivitajiet transkonfinali skont illiġi nazzjonali, l-IORPs ikollhom jiddeċiedu dwar jekk isegwux dawk irregoli jew jittrasferixxux il-portafoll.



L-impriżi sponsor stabbiliti fl-UE-27 li jħallsu kontribuzzjonijiet lil IORP reġistrata
jew awtorizzata fir-Renju Unit għandhom jivvalutaw il-kundizzjonijiet għall-issuktar
tal-iskemi rilevanti abbażi tal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti. Fi
kwalunkwe każ, mid-data tal-ħruġ, dawk l-iskemi tal-pensjoni mhumiex ser jibqgħu
jibbenefikaw mill-qafas legali previst mid-Direttiva (UE) 2016/2341. Jekk Stat
Membru ospitanti ma jippermettix li l-IORP tar-Renju Unit tkompli bl-attivitajiet
transkonfinali tagħha, l-impriżi sponsor jkollhom jaċċertaw li jew l-IORP inkwistjoni
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Sakemm l-Istati Membri jkunu għadhom ma trasponewx id-Direttiva (UE) 2016/2341, tibqa’ tapplika
d-Direttiva 2003/41/KE. Id-Direttiva 2003/41/KE ma tipprevedix proċedura ta’ trasferiment.
Madankollu, trasferiment ikun jista’ jsir abbażi ta’ ftehim bejn l-awtoritajiet tal-IORPs li jkunu se
jagħmlu t-trasferiment u dawk li jkunu se jirċevuh. F'dan il-każ, l-IORPs ikunu jistgħu jibdew tali
trasferiment.
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tiġi trasferita jew inkella jsibu IORP oħra. L-impriżi sponsor stabbiliti fir-Renju Unit
u li jħallsu l-kontribuzzjonijiet lil IORP reġistrata jew awtorizzata fl-UE-27 firrigward ta’ skema tal-pensjoni għal membri jew benefiċjarji li r-relazzjoni tagħhom
mal-impriża sponsor tkun irregolata mil-liġi soċjali u mil-liġi tax-xogħol tal-UE-27
ser ikunu jistgħu jibqgħu jistgħu jħallsu dawk il-kontribuzzjonijiet6 filwaqt li jkunu
suġġetti għad-Direttiva (UE) 2016/2341.


Mid-data tal-ħruġ, il-membri u l-benefiċjarji li r-relazzjoni tagħhom mal-impriża
sponsor ta’ IORP tal-UE-27 tkun irregolata mil-liġi soċjali u mil-liġi tax-xogħol
rilevanti tar-Renju Unit għall-qasam tal-iskemi ta’ pensjoni okkupazzjonali (“membri
u benefiċjarji tar-Renju Unit”)7 mhumiex ser jibqgħu jibbenefikaw mill-qafas legali
stipulat fid-Direttiva (UE) 2016/2341, anke jekk l-IORP tkun reġistrata jew
awtorizzata fl-UE-278. Id-deċiżjoni dwar jekk IORP tal-UE-27 titħalliex tagħti
servizzi lill-membri u lill-benefiċjarji f’pajjiż terz, u skont liema qafas regolatorju
tkun tista’ tagħtihom, trid tiġi vvalutata f’konformità mar-regoli nazzjonali
applikabbli għall-IORP.



Kontinwità kuntrattwali: Il-fatt li IORP reġistrata jew awtorizzata fir-Renju Unit titlef
ir-reġistrazzjoni/awtorizzazzjoni tal-UE jista’ jaffettwa l-kapaċità tagħha li twettaq
ċerti obbligi u attivitajiet u li tiżgura l-kontinwità tas-servizz b’rabta mal-kuntratti li
jkunu ġew konklużi qabel id-data tal-ħruġ9. Jenħtieġ li l-IORPs, l-impriżi li
jisponsorizzaw l-IORPs u l-partijiet ikkonċernati l-oħra jivvalutaw l-impatt tal-ħruġ
tar-Renju Unit fuq l-operazzjonijiet u l-arranġamenti kuntrattwali tagħhom u
jidentifikaw u jnaqqsu kemm jista’ jkun ir-riskji ta’ konformità anke f’koperazzjoni
mas-superviżuri nazzjonali rilevanti u mal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u lPensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA).



F’konformità mal-Artikolu 37(3) tad-Direttiva (UE) 2016/2341, il-membri u lbenefiċjarji tal-IORP għandhom jirċievu kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar
tibdil fir-regoli tal-iskema ta’ pensjoni fi żmien raġonevoli. Dan jinkludi tagħrif dwar
l-impatt fuq id-drittijiet tagħhom u l-għoti ta’ servizzi tal-IORP bħala konsegwenza
tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE, u dan peressli l-ħruġ jista’ jwassal għal tibdil firregoli tal-iskema ta’ pensjoni tagħhom.

Is-sit
web
tal-Kummissjoni
dwar
l-Assigurazzjoni
u
l-Pensjonijiet
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-andpensions_mt) jagħti informazzjoni ġenerali dwar l-attivitajiet tal-IORP. Dawk il-paġni
jiġu aġġornati b’informazzjoni addizzjonali, fejn meħtieġ.

Il-Kummissjoni Ewropea
Id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji, u l-Unjoni tasSwieq Kapitali
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L-Artikolu 6(3) tad-Direttiva (UE) 2016/2341 ma tispeċifikax jekk l-impriża sponsor għandhiex
ikollha post ta’ stabbiliment partikolari.
Il-membri u l-benefiċjarji tar-Renju Unit jistgħu jirrisjedu fir-Renju Unit jew fl-EU-27.
Ara l-Artikolu 6(19) tad-Direttiva (UE) 2016/2341 dwar id-definizzjoni ta’ attività transfruntiera.
Billi d-Direttiva (UE) 2016/2341 ma fiha l-ebda dispożizzjoni speċifika dwar kif jista’ jiġi żgurat li lkuntratti jibqgħu jiġu onorati, din hija kwistjoni li tiġi deċiża mil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru
ospitanti.
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