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Teikiame komentarus Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei 

kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 naujos redakcijos projektui (toliau – 

Įstatymas). 

 

Asociacija „Investors‘ Forum“ yra nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija, jungianti stambiausius ir aktyviausius 

investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Investors‘ Forum siekia prisidėti prie palankiausios įmanomos verslo aplinkos 

Lietuvoje kūrimo, taip pritraukdama tarptautines užsienio investicijas į Lietuvą. Veikloje aktyviai bendradarbiaujame tiek 

su valstybės institucijomis, tiek su verslo bendruomene.  

Teigiamai vertiname Įstatymo tikslus ir palaikome siekį apsaugoti valstybės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius 

objektus nuo visų galimų grėsmių nacionaliniam saugumui. Nepaisant to, manome, kad pasirinktos priemonės nėra 

tinkamos įgyvendinant Įstatymo tikslus. Nustatomas reguliavimas ne tik mažina Lietuvos patrauklumą potencialiems 

investuotojams; atskiros Įstatymo nuostatos tiesiogiai prieštarauja Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos 

(EBPO) gairėms ir kelia grėsmę Lietuvos siekiui tapti šios organizacijos nare. Taip pat siūlomas reguliavimas galimai 

prieštarauja ES teisei. 

Tikime, kad mūsų sukaupta patirtis leidžia mums pateikti pagrįstus pasiūlymus Įstatymui, kurie leistų pasiekti geriausios 

kokybės ir didžiausią vertę suteikiantį įstatyminį reguliavimą. Todėl, siekdami tęsti efektyvų ir naudingą bendradarbiavimą 

su viešuoju sektoriumi ir prisidėti prie palankios verslo aplinkos Lietuvoje kūrimo, teikiame šiuos pasiūlymus. 

 

1. Siūlome tikslinti Įstatymo 3 straipsnio 1 dalį. Joje įtvirtinama, kad „įstatymo 1 priedo 2 punkte nurodyti 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turintys įrenginiai gali priklausyti <...> nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbioms įmonėms, jei tai yra numatyta atskiru įstatymu“. Šiuo metu dalis 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčių įrenginių (toliau – Įrenginiai) jau priklauso 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioms įmonėms (toliau – Įmonės). Kyla neapibrėžtumas, ar minėta 
formuluotė reiškia, kad šios Įmonės turės laukti atskiro įstatymo, numatančio jų teisę turėti Įrenginius ir tik 
tada galės tęsti naudojimąsi jais. Siekiant išvengti situacijos, kuri sukels neapibrėžtą teisinį reguliavimą ir, 
tikėtina, neigiamus padarinius minėtoms Įmonėms, siūlome papildyti Įstatymo 3 straipsnio 2 dalį numatant 
išimtį, kad Įmonėms, kurioms Įstatymo priėmimo momentu jau priklauso Įrenginiai, 3 straipsnio 2 dalis 
netaikoma. 
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2. Siūlome tikslinti Įstatymo 9 straipsnio 6 dalį. Siekiama įtvirtinti reikalavimą investuotojui, norinčiam įsigyti 
bent vieną akciją Įstatymo 3 priede nurodytoje Įmonėje, atitikti nacionalinio saugumo interesus. 
Atkreipiame dėmesį į šio reikalavimo neapibrėžtumą: neaišku, kaip ir kada atitikimas bus vertinamas, 
kokios bus neatitikimo pasekmės. Įstatymo 3 priede yra biržoje listinguojamų įmonių ir toks nekonkretus 
reikalavimas sukelia neapibrėžtumą.  
 

3. Siūlome iš esmės keisti Įstatymo 10 straipsnį. Tiek aktualioje Įstatymo versijoje, tiek siūlomame Įstatymo 
projekte įtvirtinta nuostata, kad investuotojas, veikiantis savarankiškai arba sutartinai su kitais asmenimis, 
norintis įsigyti akcijų, kurios suteiks 1/3 ar daugiau balsų Įstatymo 4 priede nurodytoje Įmonėje, turi gauti 
išankstinį leidimą. Toks apribojimas galimai prieštarauja ES teisei (kapitalo judėjimo laisvei). Atsižvelgiant 
į tai, siūlome keisti 10 straipsnį. 
 

4. Siūlome tikslinti Įstatymo 12 straipsnio 1 dalį. Pagal minėtoje dalyje nustatytą reguliavimą, ryšių tarp 
importuotojo ir jo kontroliuojamo arba su juo kooperacijos ar partnerystės ryšiais susijusio asmens ar 
asmenų keliama grėsmė nacionaliniam saugumui yra vertinimo dalykas. Tuo tarpu importuotojo 
dominavimas importuojant kurios nors rūšies iškastinius energijos išteklius į Lietuvos Respubliką savaime 
yra laikomas požymiu, automatiškai lemiančiu grėsmę nacionalinio saugumo interesams. Toks 
reguliavimas gerokai apsunkina dominuojančių importuotojų investicijas į strateginius sektorius. 
Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti Įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, numatant, kad dominavimas 
importuojant kurios nors rūšies iškastinius energijos išteklius į Lietuvos Respubliką gali būti laikomas 
grėsme nacionalinio saugumo interesams tik po atskiro vertinimo. Ši nuostata, tikėtina, iš inercijos palikta 
nuo ankstesnių įstatymo redakcijų, kuomet Rusijos valstybės kontroliuojamos įmonės buvo vienintelis dujų 
importuotojas į Lietuvą. Tačiau į Lietuvą yra importuojama ir naftos žaliava, kurios importas, tikime, 
savaime nesukelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Taip pat ateityje dujų importas gali būti vykdomas 
daugiausia per SGD terminalą, kas irgi nereikš, kad importuotojas, vykdantis importą per SGD terminalą, 
savaime kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. 
 

5. Siūlome tikslinti Įstatymo 13 straipsnį. Atkreipiame dėmesį, kad numatyta procedūra iš esmės negali būti 
mutatis mutandis taikoma atliekant Įstatymo 4 priedo subjektus valdančių užsienio akcininkus 
kontroliuojančių asmenų vertinimą (kaip nustatyta 13 straipsnio 17 dalyje). Siūlome papildyti Įstatymo 
13 straipsnį nuostatomis, kuriomis būtų sureglamentuota, (i) kaip šio straipsnio įgyvendinimas bus 
užtikrinamas užsienio jurisdikcijose, ir (ii) kokios pasekmės kiltų Lietuvos Respublikoje veikiančiai Įmonei 
ar Įrenginiui, jei Įstatymo 4 priedo subjektus valdančių užsienio akcininkus kontroliuojančių asmenų 
vertinimas būtų neigiamas. 

 
6. Siūlome iš esmės keisti Įstatymo 15 straipsnio 1 dalį. Dabartinėmis 15 straipsnio 1 dalies nuostatomis 

nustatoma, kad Įmonių, kurios priklauso valstybei ar jos kontroliuojamoms įmonėms, valdybose ir stebėtojų 
tarybose būtų ne mažiau valstybės pasiūlytų asmenų, nei valstybei priklauso akcijų. Šia neaiškia ir 
dviprasmiškai suformuluota nuostata galima lengvai pasinaudoti žlugdant prieš keletą metų pradėtą ir 
sėkmingą valstybės valdomų įmonių pertvarką, kurios vienas iš tikslų yra skaidrumas, nepriklausomų 
stebėtojų tarybos narių pritraukimas, stebėtojų tarybos ir valdybos savarankiškumo stiprinimas. 
Kompetentingi ir potencialių interesų konfliktų neturintys valdymo organų nariai leidžia užtikrinti skaidrų ir 
efektyvų Įmonių, kurios priklauso valstybei ar jos kontroliuojamoms įmonėms funkcionavimą. Pasinaudojus 
siūlomu reguliavimu, gali būti grįžtama prie politizuoto ir neefektyvaus Įmonių valdymo. Nuostata dėl tokio 
organų narių skyrimo prieštarauja EBPO bendrovių valdymo principams. Atsižvelgiant į tai, siūlome 
atsisakyti minėtos nuostatos. 
 

7. Siūlome atsisakyti Įstatymo 16 straipsnio. Šiame straipsnyje numatytas reguliavimas suteikia diskreciją 
ministrui, pagal jam priskirtą valdymo sritį, panaikinti arba sustabdyti (priklausomai nuo to, valstybė ar kitas 
asmuo kontroliuoja nacionaliniam saugumui svarbią bendrovę) bet kurį Įmonės organo sprendimą, jei jis 
kelia grėsmę nacionalinio saugumo interesams (kas yra plataus interpretavimo dalykas). Tokiu būdu 
nepagrįstai apribojamas Įmonių organų nepriklausomumas ir sprendimų priėmimo savarankiškumas. 
Nesant aiškių ir konkrečių kriterijų, kurie gali lemti Įmonės organo sprendimo panaikinimą kaip galimai  
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keliantį grėsmę nacionalinio saugumo interesams, bus itin apsunkintas Įmonių valdymas. Būtina sukurti skaidrią 

sistemą, kuri leistų priimti Įmonės veiklos tikslus ir nacionalinio saugumo interesus atitinkantį reglamentavimą be 

radikalių ir Įmonės veiklą paralyžiuojančių priemonių. Siūlome atsisakyti diskrecijos ministrui, pagal jam priskirtą 

valdymo sritį, panaikinti ar stabdyti Įmonių organų sprendimus. Ši nuostata prieštarauja EBPO bendrovių valdymo 

gairėms ir kelia grėsmę Lietuvos siekiui tapti šios organizacijos nare, bei potencialiai prieštarauja ES teisei (kapitalo 

judėjimo laisvei). 

 
8. Siūlome įstatyme numatyti aiškius kriterijus, kuriais remiantis įmonės ir infrastruktūros objektai yra 

priskiriami kaip turintys svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui, taip pat pareigą periodiškai kritiškai 
įvertinti, kiek šis sąrašas turi būti keičiamas, atsižvelgiant į pakitusią situaciją. 

 
9. Siūlome numatyti potencialių investuotojų įvertinimo komisijos sprendimų ir kitų Įstatyme numatytų 

administracinių veiksmų apskundimo teismui tvarką.  

 

Jeigu turėsite papildomų klausimų, susijusių su komentaruose pateikta informacija, maloniai prašome kreiptis. 

Pagarbiai 

 

Rūta Skyrienė       

Asociacijos „Investors' Forum“ vykdomoji direktorė      

 


