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Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai   2016 m. gegužės 9 d. 

Gedimino per. 11, Vilnius        Vilnius 

E. paštas: LRVkanceliarija@lrv.lt  

 

Dėl Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių 

įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių 

įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo išdėstant jį nauja redakcija 

 

Gerbiamieji, 

Teikiame komentarus dėl Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam 

saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

įmonių įstatymo Nr. IX-1132 naujos redakcijos projekto (toliau – Įstatymas). 

 

Dėl termino, per kurį turi būti priimamas sprendimas dėl asmens atitikimo 

nacionalinio saugumo interesams, praleidimo pasekmių: 

Pažymėtina, kad naujoje Įstatymo redakcijoje nebeliko nuostatos, kuri nustatytų, jog 

subjektas (investuotojas) laikomas atitinkančiu nacionalinio saugumo interesus, jeigu 

per įstatyme nurodytą terminą ministras nepriima sprendimo dėl asmens atitikties 

nacionalinio saugumo interesams. Šiuo metu galiojančios Įstatymo redakcijos 7 

straipsnio 7 analogiška nuostata yra numatyta ir ji nurodo, kad jeigu per nurodytą 

terminą Komisija nepriima sprendimo, laikoma, kad asmuo atitinka nacionalinio 

saugumo interesus. 

Siūlytina gražinti šią nuostatą į naują Įstatymo redakciją, kadangi investuotojams ji 

suteikia teisinio apibrėžtumo ir tikrumo. Nesant aptartos nuostatos investuotojo atitikties 
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nacionalinio saugumo vertinimas gali užtrukti neribotą laiką. Dėl šios priežasties 

investiciniai sandoriai gali būti nutraukiami vien dėl formalios priežasties, kad 

atitinkamos valstybės institucijos nesilaiko įstatymo nustatytų terminų. Investicinių 

sandorių šalys negali laukti sandorio įgyvendinimo neapibrėžtą laiką, nes, be kita ko, 

laikotarpyje tarp investicinio sandorio sudarymo iki ministro sprendimo dėl investuotojo 

atitikties nacionalinio saugumo interesams (šis ministro sprendimas būtų pagrindas 

užbaigti sandorį) investicinio sandorio šalių teisės būna apribotos tarpusavio susitarimo 

pagrindu (pvz. šalys būna susitarusios kad tokiu laukimo laikotarpiu tam tikriems 

sprendimams reikės kitos sandorio šalies pritarimo ir pan.).  

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Įstatymo projekto13 straipsnio 6 – 10 dalis terminas, 

per kurį turėtų būti įvertinta ar investuotojas atitinka nacionalinio saugumo interesus, gali 

užtrukti 62 dienas (nuo prašymo komisijai pateikimo iki ministro sprendimo). Toks ilgas 

terminas turėtų būti visiškai pakankamas komisijai gauti iš kitų institucijų visą reikiamą 

informaciją apie investuotoją ir ministrui priimti sprendimą. Todėl įstatyme turėtų būti 

numatyta, kad pasibaigus šiam terminui ir nepriėmus jokio sprendimo dėl investuotojo 

atitikties nacionalinio saugumo interesams, toks investuotojas turėtų būti laikomas 

atitinkančiu minėtus interesus. Aptartos nuostatos neįtraukimas į Įstatymą nepagrįstai 

papildomai varžytų investuotojų teises Lietuvoje. 

 

Dėl Įstatyme vartojamos „įsisteigimo“ sąvokos (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 5 

punktas): 

Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 5 punktu siūloma Investuotoju laikyti tokį asmenį, kuris 

įsisteigdamas, įsigydamas turtą ar kitais būdais ketina vykdyti veiklą apsaugos zonos 

teritorijoje. Ta pati įsisteigimo sąvoka vartojama ir Įstatymo projekto 4 straipsnyje.  

Pažymėtina, kad Įstatymo projekte nėra pateikiama investuotojo, kuris įsisteigdamas 

ketina vykdyti veiklą apsaugos zonos teritorijoje, sąvokos išaiškinimo. Esant tokiai 

situacijai yra visiškai neaišku, kaip turėtų būti aiškinama sąvoka „įsisteigdamas“ ir kokie 

investuotojo veiksmai turėtų būti laikomi „investuotojo įsisteigimu“. Įstatyme „įsisteigimo“ 

sąvoką būtina išaiškinti arba šią sąvoka pašalinti iš Įstatymo.  

Dėl užsienio ir trečiosios valstybės investuotojo sąvokų 

Pagal siūlomas įstatymo 2 str. 7 ir 8 d. formuluotes galima situacija, kai dėl savo 

akcininkų struktūros tas pats subjektas atitiks ir užsienio investuotojo, ir trečiosios šalies 

investuotojo sąvokas. Taip pat pažymėtina, kad pagal siūlomą įstatymo 2 str. 8 d. 
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formuluotę bet kuris Lietuvos subjektas taip pat būtų laikomas užsienio investuotoju. 

Siūlytina tikslinti sąvokų apibrėžimų formuluotes ir aiškiau atriboti šias dvi investuotojų 

kategorijas. 

Dėl prievolės atlikti atitikimo nacionalinio saugumo interesams patikrą dėl 

investuotojo, kuris siekia įsigyti akcijų juridiniame asmenyje, turinčiame turto ar 

vykdančiame veiklą apsaugos zonos teritorijoje (Įstatymo 4 straipsnis): 

Įstatymo 4 straipsnis nustato, kad apsaugos zonos teritorijoje įsisteigti, įsigyti turtą ar 

vykdyti veiklą gali tik nacionalinio saugumo interesus atitinkantis investuotojas. Šiame 

straipsnyje taip pat nustatoma, kad tokiais atvejais dėl trečiosios valstybės investuotojo 

turi būti atlikta patikra dėl jo atitikimo nacionalinio saugumo interesams, o o dėl užsienio 

investuotojo minėta patikra gali (bet neprivalo) būti atlikta.  

Aptartame straipsnyje (o tuo pačiu ir visame Įstatyme) nėra nurodyta, ar reikia atlikti 

atitikimo nacionalinio saugumo interesams patikrą dėl investuotojo, kuris siekia įsigyti 

akcijų juridiniame asmenyje, turinčiame turto ar vykdančiame veiklą apsaugos zonos 

teritorijoje. Jeigu naująja Įstatymo redakcija tokio tikslo yra siekiama, tai turėtų būti 

aiškiai sureguliuota Įstatyme.  

Jeigu būtų nuspręsta į Įstatymą įtraukti nuostatą, įpareigojančią atlikti atitikimo 

nacionalinio saugumo interesams patikrą dėl investuotojo, kuris siekia įsigyti akcijų 

juridiniame asmenyje, turinčiame turto ar vykdančiame veiklą apsaugos zonos 

teritorijoje, tokiu atveju siūlytina numatyti, kad tokia patikra būtų privaloma ne dėl bet 

kurio investuotojo, o tik dėl trečiosios šalies investuotojo ir tik dėl tokio trečiosios šalies 

investuotojo, kuris veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais 

asmenimis siektų įsigyti akcijų, kurios kartu su jo turimu akcijų paketu arba kartu su kitų 

sutartinai veikiančių asmenų turimu akcijų paketu suteiktų 1/3 ar daugiau balsų tokiame 

juridiniame asmenyje. Šiuo atveju 1/3 riba galėtų būti nustatyta remiantis Įstatymo 10 

straipsnyje įtvirtinta nuostata, kuri nustato privalomą atitikimo nacionalinio saugumo 

interesams patikrą dėl investuotojų, kurie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioje 

akcinėje bendrovėje siekia įsigyti 1/3 ar daugiau balsų suteikiančių akcijų. Manytina, jog 

būtų netikslinga ir neproporcinga nustatyti žemesnę nei 1/3 ribą arba apskritai 

nenustatyti jokios ribos ir tokiu būdu įtvirtinti prievolę atlikti patikrą dėl bet kurio 

trečiosios šalies investuotojo, kuris siekia įsigyti akcijų juridiniame asmenyje, turinčiame 

turto ar vykdančiame veiklą apsaugos zonos teritorijoje. Toks reguliavimas būtų netgi 

griežtesnis nei reguliavimas nustatytas dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

akcinių bendrovių (Įstatymo 10 straipsnis).  
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Dėl apsaugos zonų 

Atsižvelgiant į šiuo įstatymu nustatomus ūkinės veiklos laisvės, laisvo kapitalo judėjimo 

ribojimus, būtinas aiškus ir proporcingas apsaugos zonos apibrėžimas įstatyme, 

įskaitant teritorinius parametrus.  

 

Dėl ūkio sektorių, patenkančių į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių ūkio 

sektorių sąrašą (Įstatymo 6 straipsnis) ir įmonių, kurioms turėtų būti taikomi 

Įstatyme numatyti ribojimai dėl šių įmonių veiklos nacionaliniam saugumui 

užtikrinti svarbiame ūkio sektoriuje:  

Įstatymo projekto 6 straipsnyje numatyta, kad nacionaliniam saugumui užtikrinti 

strategiškai svarbūs yra šie ūkio sektoriai: 

1) energetikos; 
2) transporto; 
3) informacinių technologijų ir telekomunikacijų, kitų aukštųjų technologijų; 
4) finansų ir kredito; 
5) strateginių prekių gamybos. 

 

Įstatyme numatyti šie ribojimai, susiję su strategiškai svarbiuose ūkio sektoriuose 

veikiančiomis įmonėmis (toliau – Ribojimai): 

1) šių įmonių organams draudžiama priimti aptariamo Įstatymo tikslui 
prieštaraujančius sprendimus (Įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalis); 

2) kai investuotojas siekia vykdyti veiklą arba ją vykdo nacionaliniam saugumui 
užtikrinti strategiškai svarbiame ūkio sektoriuje, arba siekia įgauti ar įgauna 
šiame įstatyme numatytas balsavimo ar kitas neturtines teises tokiame sektoriuje 
veikiančioje įmonėje (nepriklausomai nuo balsavimo ir neturtinių teisių 
kiekio/procento kapitale), tokio investuotojo atžvilgiu gali būti atliekama patikra 
dėl jo atitikties nacionalinio saugumo interesams (Įstatymo projekto 13 straipsnio 
2 dalis); 

3) investuotojams priskiriami ir tie subjektai, kurie turi ar siekia įsigyti nacionaliniam 
saugumui užtikrinti strategiškai svarbiame ūkio sektoriuje veikiančio ar steigiamo 
juridinio asmens vertybinių popierių (nepriklausomai nuo vertybinių popierių 
kiekio / procento kapitale) (Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Tai 
sąlygoja šiuos papildomus ribojimus:  

 Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad investuotojais gali būti fiziniai 
asmenys, privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos, kurie 
nekelia grėsmės nacionalinio saugumo interesams (tai reiškia, kad 
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investuotojas, prieš investuodamas, privalo būti tikras, kad jis nekelia grėsmės 
nacionalinio saugumo interesams, nes priešingu atveju egzistuos rizika, jog 
investuotojas gali prarasti investiciją jeigu vėliau būtų nuspręsta, jog 
investuotojas gali kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams); 

 Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad investuotojo sandoriai, 
prieštaraujantys nacionalinio saugumo interesams, yra neteisėti ir negalioja 
nuo jų sudarymo momento (tai reiškia, kad investuotojas, prieš 
investuodamas, privalo būti tikras, kad sandoris, kurį jis ketina sudaryti, 
neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams, nes priešingu atveju 
egzistuos rizika, jog investuotojas gali prarasti investiciją jeigu vėliau būtų 
nuspręsta, jog investuotojo sandoris prieštarauja nacionalinio saugumo 
interesams). 

 

Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių ūkio sektorių sąrašo susiaurinimo ir 

sukonkretinimo 

Aukščiau šiame skyriuje aptarti „įstatymo tikslui prieštaraujantis sprendimas“, 

„investuotojo atitikimas nacionalinio saugumo interesams“, „investuotojas, kurias nekelia 

grėsmės nacionalinio saugumo interesams“, „sandoris, prieštaraujantis nacionalinio 

saugumo interesams“ yra labai neapibrėžti, nekonkretūs ir plataus pobūdžio, kurie gali 

būti interpretuojami labai plačiai. Tai sukels daug teisinio netikrumo ir neapibrėžtumo 

investuotojams ir pačioms įmonėms, veikiančioms aptartuose ūkio sektoriuose. Nors 

pagal naująją siūlomą Įstatymo redakciją investuotojui prieš įsigyjant akcijų / vertybinių 

popierių strategiškai svarbiuose ūkio sektoriuose nebus reikalinga iš anksto kreiptis į 

komisiją dėl investuotojo atitikimo nacionalinio saugumo interesams patikros, tačiau 

faktiškai greičiausiai situacija bus tokia, kad bent jau dalis investuotojų iki investicinio 

sandorio sudarymo ar dalis bendrovių iki atitinkamo organo sprendimo priėmimo patys 

iš anksto kreipsis į komisiją dėl minėtos patikros, nes norės pašalinti riziką, kad vėliau 

komisijos ar kitų valstybės pareigūnų / institucijų iniciatyva nebūtų bandoma pripažinti 

negaliojančiu investicinio sandorio arba bendrovės organo sprendimo (kas sukeltų 

nuostolių investuotojui arba bendrovei).  

Atsižvelgiant į tai, kas paminėtina aukščiau, siūlytina reikšmingai sukonkretinti ir 

susiaurinti sąrašą ūkio sektorių, kurie patenka į Įstatymo projekto 6 straipsnyje pateiktą 

strategiškai svarbių ūkio sektorių sąrašą. Pavyzdžiui Įstatymo projekto 6 straipsnyje 

numatyta, kad transporto bei informacinių technologijų sektoriai yra  

laikomi strategiškai svarbiais ūkio sektoriais. Tai reiškia, kad net ir taksi paslaugas ar 

prekių pervežimo paslaugas teikiančių bendrovių ar žaidimų programėles mobiliems 
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telefonams kuriančių bendrovių (net nepriklausomai nuo tokių bendrovių dydžio) 

atžvilgiu bus taikomi aukščiau šiame skyriuje aptarti Ribojimai.  

Be to, kai kurie ūkio sektoriai nacionalinio saugumo požiūriu ir taip yra prižiūrimi kitų, 

specialių, įstatymų pagalba. Tai finansų ir visuomenės informavimo sektoriai. Lietuvos 

bankas finansų sektoriuje tikrina investuotojų patikimumą ir reputaciją, o Lietuvos radijo 

ir televizijos komisija visuomenės informavimo sektoriuje tikrina investuotojų patikimumą 

ir reputaciją. Taigi siekiant supaprastinti investicinę aplinką ir efektyviau išnaudoti 

valstybės resursus nedubliuojant tų pačių darbų tarp skirtingų valstybės institucijų 

siūlytina į tai atsižvelgti susiaurinant ir sukonkretinant sąrašą ūkio sektorių, patenkančių 

į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių ūkio sektorių sąrašą. 

Papildomai paminėtina, kad Įstatymo projekto 2 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad 

nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbus ūkio sektorius – Lietuvos 

Respublikos valstybei ir visuomenei ypač svarbios veiklos, kurią nutraukus, sutrikdžius, 

apribojus ar nustojus vystyti gali būti pažeisti nacionalinio saugumo interesai, sritis. Net 

ir iš paties Įstatymo projekte vartojamo nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai 

svarbus ūkio sektorius bendro apibrėžimo akivaizdu, kad pavyzdžiui taksi paslaugas ar 

prekių pervežimo paslaugas teikiančių bendrovių ar žaidimo programėles mobiliems 

telefonams kuriančių bendrovių veiklos yra nereikšmingos nacionalinio saugumo 

požiūriu ir neturėtų patekti į strategiškai nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių ūkio 

sektorių/veiklų sąrašą. 

Dėl nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčių įrenginių 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad įstatymo 1 priedo l) punkte nurodytas Būtingės 

naftos terminalas yra neatsiejama integrali akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ 

struktūros dalis. Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ įtraukta į įstatymo 4 priede pateiktą 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių akcinių bendrovių sąrašą. Tai, kad tarp 

strateginę reikšmę turinčių įrenginių yra įtraukiamas objektas, kuris yra neatsiejamas 

nuo jį valdančios akcinės bendrovės, įtrauktos į svarbių akcinių bendrovių sąrašą, kelia 

rimtų abejonių. Pažymėtina, kad įstatymo 1 priedo 1 punkte nurodytiems strateginę 

reikšmę turintiems įrenginiams ir 4 priede nurodytoms akcinėms bendrovėms įstatymo 

reikalavimai taikomi skirtinga apimtimi, be to, įstatymo 17 str. 2 d. tokia situacija net 

nenumatyta. Dėl šios priežasties Būtingės naftos terminalas turėtų būti išbrauktas iš 

įstatymo 1 priedo apskritai arba bent perkeltas į jo 2 punktą. 
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Dėl įmonių, kurioms turėtų būti taikomi Įstatyme numatyti Ribojimai dėl šių įmonių 

veiklos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiame ūkio sektoriuje 

 

Nepaisant to, kokie ūkio sektoriai / veiklos patektų į nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių ūkio sektorių sąrašą, papildomai siūlytina nustatyti, kad aukščiau šiame skyriuje 

aptarti Ribojimai būtų taikomi ne visų įmonių, kurios bent kažkokia dalimi veikia 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiame ūkio sektoriuje, atžvilgiu, bet tik tų įmonių 

atžvilgiu, kurių pagrindinė arba reikšminga veikla yra vykdoma nacionaliniam saugumui 

užtikrinti svarbiame ūkio sektoriuje. Tokiu atveju nebūtų apsunkinama veikla toms 

įmonėms ir investuotojams į tokias įmones, kurios pagrinde veikia sektoriuose, 

nepatenkančiuose į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių ūkio sektorių sąrašą. 

Pavyzdžiui mažmeninės prekybos veiklą (tokia veikla nepatenka į nacionaliniam 

saugumui svarbų ūkio sektorių) vykdančiai įmonei, turinčiai informacinių technologijų 

padalinį, kurio darbuotojai kuria arba prižiūri ir „palaiko“ programinę įrangą (tokia veikla 

jau patektų į nacionaliniam saugumui svarbų informacinių technologijų sektorių), 

reikalingą mažmeninės prekybos veiklai vykdyti / tobulinti, jau galėtų būti taikomi 

aukščiau šiame skyriuje aptarti Ribojimai. Tokia situacija visiškai neatitinka Įstatymo 

projektu siekiamų tikslų ir esmės bei visiškai be pagrindo nustato apribojimus aptartų 

įmonių atžvilgiu.  

Siekiant Įstatyme įtvirtintų tikslų tuo pačiu išvengiant aukščiau aprašytos situacijos būtų 

galima numatyti, kad įstatyme numatyti ribojimai būtų taikomi tik tų įmonių atžvilgiu, 

kurių paskutinių metų metinės pajamos iš veiklos (veiklų), vykdytos (vykdytų) 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiame ūkio sektoriuje (sektoriuose), sudaro 

daugiau negu 50% visų metinių tokios įmonės pajamų.  

 

Dėl strategiškai svarbiame ūkio sektoriuje veikiančios įmonės akcijų / neturtinių 

teisių kiekio, kurias įsigijus investuotojui galėtų (bet neprivalėtų) būti atlikta 

patikra dėl tokio investuotojo atitikties nacionalinio saugumo interesams ir dėl 

paties investuotojo teisės kreiptis į komisiją dėl investuotojo patikros (Įstatymo 

13 straipsnio 2 dalis):  

Pagal Įstatymo 9 straipsnio 5 dalį ir 10 straipsnį atitikties nacionalinio saugumo 

interesams patikra privaloma dėl tokių investuotojų, kurie (vieni arba su sutartinai 

veikiančiais asmenimis) (i) strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui užtikrinti 

turinčioje bendrovėje, arba (ii) nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioje akcinėje 
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bendrovėje, siekia įsigyti akcijų suteikiančių 1/3 ar daugiau balsų arba neturtines 

akcininko teises, kurias suteikia 1/3 aukščiau minėtų bendrovių akcijų.  

Tačiau nors aukščiau esančioje pastraipoje minėtos nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbios įmonės nacionalinio saugumo aspektu yra svarbesnės nei strategiškai 

svarbiame ūkio sektoriuje veikiančios įmonės, tačiau Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje 

nėra numatyta, jog atitikimo nacionalinio saugumo interesams patikra gali būti atliekama 

tik dėl tų investuotojų, kurie ketina įsigyti 1/3 ar daugiau akcijų / neturtinių teisių 

strategiškai svarbiame ūkio sektoriuje veikiančioje įmonėje. Tai reiškia, kad formaliai 

gali reikėti tikrinti investuotoją, kuris siekia įgyti labai mažą dalį akcijų ar jų suteikiamų 

neturtinių teisių strategiškai svarbiame ūkio sektoriuje veikiančioje įmonėje.  

Dėl atitikimo nacionaliniams interesams patikros kreiptis į komisiją dar iki sandorio 

sudarymo / vykdymo dažnai gali būti suinteresuotas ir pats investuotojas, norėdamas 

būti tikras, jog sandoris bus sudaromas nesant prieštaravimo Įstatymui. Todėl teisė 

kreiptis su prašymu atlikti investuotojo, ketinančio įsigyti strategiškai svarbiame ūkio 

sektoriuje veikiančios įmonės akcijas / neturtines teises, turėtų būti suteikta ir pačiam 

investuotojui (šiuo metu Įstatymo projekto 13 straipsnio 2 ir 5 dalys investuotojui tokios 

teisės nenumato).  

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių siūlytina 13 straipsnio 2 dalyje nurodyti, kad 

investuotojo patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, kai investuotojas 

siekia vykdyti veiklą arba ją vykdo nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai 

svarbiame ūkio sektoriuje, arba siekia įgauti ar įgauna šiame įstatyme numatytas 

balsavimo ar kitas neturtines teises, kurias suteikia 1/3 ar daugiau tokiame sektoriuje 

veikiančios įmonės akcijų, pajų ar kitos formos juridinio asmens dalyvių dalių, gali būti 

atliekama paties investuotojo prašymu arba šio straipsnio 5 dalyje numatytų subjektų 

iniciatyva, jeigu yra pagrįstų duomenų, kad tokio investuotojo planuojama vykdyti ar 

vykdoma veikla, arba įsteigto juridinio asmens organų priimami sprendimai gali kelti 

realią grėsmę nacionalinio saugumo interesams. 

 

Dėl sąrašo subjektų, kurie laikomi kaip atitinkantys nacionalinio saugumo 

interesus ir kurių patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams nėra 

atliekama (Įstatymo 11 straipsnio 4 – 6 dalys):  

Įstatymo 11 straipsnio 4 – 6 dalyse yra nustatytas sąrašas subjektų, kurie laikomi kaip 

atitinkantys nacionalinio saugumo interesus ir kurių patikra dėl atitikties nacionalinio 

saugumo interesams nėra atliekama. 
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Siūlytina į šį sąrašą įtraukti ir investuotojus, kurių atžvilgiu (i) jau buvo atlikta patikra dėl 

atitikties nacionalinio saugumo interesams ir priimtas teigiamas sprendimas (nuspręsta, 

kad investuotojas atitinka nacionalinio saugumo interesus), ir (ii) nėra pasikeitusios 

aplinkybės, kurios turi įtakos sprendžiant dėl investuotojo atitikimo nacionalinio 

saugumo interesams.  

Tokiu būdu komisijai ir atitinkamam ministrui nereikėtų antrą kartą nagrinėti tų pačių 

dokumentų ir aplinkybių, o investuotojui nereikėtų antrą kartą dėl to paties kreiptis į 

komisiją ir teikti analogiškus dokumentus bei laukti kol antrą kartą bus priimtas 

sprendimas dėl to paties dėl ko jau vieną kartą buvo nuspręsta.  

Dėl investuotojų atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros 

Svarbu aiškiai įvardinti, kokio turto įsigijimas ir kokia veikla (ketinimas ją vykdyti) 

apsaugos zonoje yra šio įstatymo reguliavimo objektu. Pagal įstatymo 2 str. 1 d. 

pateiktą investuotojo sąvokos apibrėžimą ir 13 str. 1 d. formuluotę bet kurios iš įstatymo 

4 priede išvardintų įmonių teritorijoje valymo, remonto, transporto ar kitas pagalbines 

paslaugas teikiantis fizinis ar juridinis asmuo būtų laikomas investuotoju šio įstatymo 

prasme ir jam turėtų būti taikoma 13 str. numatyta patikra. Abejotina ar toks platus 

investuotojo sąvokos apibrėžimas yra proporcingas ir būtinas šiuo įstatymu siekiamiems 

tikslams pasiekti. Kartu tai nepaprastai apsunkintų nacionaliniam saugumui svarbių 

akcinių bendrovių veiklą, jei kiekvienas jai paslaugas teikiantis subjektas būtų laikomas 

investuotoju ir jo atžvilgiu turėtų būti atliekama atitikties nacionalinio saugumo 

interesams patikra.  

Įstatymo 13 str. 11 d. nuostatų įgyvendinimas praktikoje kelia klausimų. Minėtoje 

nuostatoje nėra nurodyta, kas inicijuoja investuotojo patikrą dėl atitikties nacionalinio 

saugumo interesams keičiantis bent 1/3 balsų suteikiančių akcijų valdančiam subjektui 

nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčioje įmonėje ar nacionaliniam 

saugumui svarbioje akcinėje bendrovėje. 

Atsižvelgiant į tai, kad daugeliu atvejų toks investuotojo akcininkų pasikeitimas nebūtų 

tiesiogiai susijęs su Lietuvos ūkio subjektų veikla ir būtų vykdomas ne Lietuvoje, 

manytina, kad įstatyme turėtų būti konkrečiai nurodoma, kas konkrečiai gali inicijuoti 

investuotojo atitikties patikrą. Aptariamu atveju 13 str. 4 d. numatyta pareiga neturėtų 

būti taikoma būsimajam akcininkui. 

Dėl balsavimo ir kitų akcininko teisių sustabdymo 
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Siūlytina 14 str. 2 d. išbraukti žodžius “gali būti”, kaip sukuriančius nereikalingą 

neapibrėžtumą. Pastebėtina, kad modelis, pagal kurį investuotojas dėl šioje dalyje 

nurodytų aplinkybių išnykimo privalo kreiptis į Komisiją, o ne ministrą, kuris priima 

sprendimą, atrodo abejotinas. 

Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių valdymo 

Neaišku ar įstatymo 15 str. 2 d. numatyta pareiga taikytina ir įstatymo 4 priede 

nurodytoms akcinėms bendrovėms. Atsižvelgiant į jos apimtį, manome, kad ji neturėtų 

būti taikoma įstatymo 4 priede išvardintoms akcinėms bendrovėms ir tai turėtų būti 

aiškiai nurodoma įstatyme, kaip buvo ankstesnėje įstatymo projekto versijoje. 

Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių turto realizavimo 

Manytina, kad įstatymo 17 str. 4 d. neturėtų būti taikoma nacionaliniam saugumui 

svarbių įmonės nekilnojamojo turto įsigijimo reglamentavimui, kadangi šis reikalavimas 

yra perteklinis ir nesusijęs su įstatymu siekiamais tikslais. 

 

Dėl Įstatymo projekto 11 straipsnio 8 dalies ir 14 straipsnio santykio: 

Įstatymo projekto 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad investuotojo sandoriai, 

prieštaraujantys nacionalinio saugumo interesams, yra neteisėti ir negalioja nuo jų 

sudarymo momento. 

Įstatymo projekto 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu investuotojas įsigijo 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės akcijų pažeisdamas šio įstatymo 

reikalavimus arba dėl investuotojo priimtas ministro pagal jam priskirtą valdymo sritį 

sprendimas, kad investuotojas neatitinka nacionalinio saugumo interesų, investuotojas 

neturi teisės dalyvauti ir balsuoti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės, 

kurios akcijų jis įsigijo, visuotiniame akcininkų susirinkime ir negali naudotis kitomis 

akcininko neturtinėmis teisėmis, kurias jam suteiktų pažeidžiant šį įstatymą įsigytų akcijų 

dalis. 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad balsavimo teisė ir kitos neturtinės teisės gali 

būti vėl įgyjamos tą dieną, kai ministras pagal jam priskirtą valdymo sritį priima 

sprendimą, kad investuotojas atitinka nacionalinio saugumo interesus ir išnyksta 

aplinkybės, kurių pagrindu investuotojas buvo pripažintas neatitinkančiu nacionalinio 

saugumo interesų. Siekdamas įrodyti, kad išnyko šioje dalyje nurodytos aplinkybės, 

investuotojas pakartotinai kreipiasi į Komisiją dėl atitikties nacionalinio saugumo 

interesams. 
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Vertinant aukščiau nurodytus Įstatymo projekto 11 straipsnio 8 dalį ir 14 straipsnį yra 

neaišku, kokios yra investuotojo sudaryto sandorio, kuriuo investuotojas įsigijo 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės akcijų ir kuris prieštarauja 

nacionalinio saugumo interesams ar pažeidžia Įstatymo reikalavimus, pasekmės. Pagal 

Įstatymo projekto 11 straipsnio 8 dalį toks sandoris turėtų būti laikomas negaliojančiu, 

tuo tarpu pagal 14 straipsnį toks sandoris liktų galiojančiu, tačiau investuotojas prarastų 

balsavimo ir kitas neturtines teises, kurias galėtų suteikti minėtu sandoriu įsigytos 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės akcijos.  

Siūlytina aptartą 11 straipsnio 8 dalies ir 14 straipsnio prieštaravimą panaikinti 11 

straipsnio 8 dalyje nurodant, kad 11 straipsnio 8 dalis netaikoma sandoriams, kuriais 

investuotojas įsigijo nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės akcijų, bei 

numatyti, kad tokiems sandoriams taikomas Įstatymo 14 straipsnis ir jame numatytos 

pasekmės.  

 

Dėl Įstatymo projekte vartojamos investuotojo sąvokos (Įstatymo projekto 2 

straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktai): 

Pagal Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktus investuotojais laikomi ir tie 

subjektai, kurie siekia įgyti atitinkamos įmonės vertybinių popierių (išskyrus ne 

nuosavybės vertybinius popierius, kurie negali būti konvertuojami į akcijas ir kurie nėra 

užtikrinti turto įkeitimu ar hipoteka). 

Tuo tarpu remiantis Įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, 9 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsniu ir 

13 straipsnio 2 dalimi atitikimo nacionalinio saugumo interesams patikra atliekama tų 

investuotojų atžvilgiu kurie siekia įsigyti ar įsigijo atitinkamos įmonės atitinkamą dalį 

akcijų ar akcijų suteikiamų neturtinių teisių. Šie straipsniai (o taip pat jokie kiti Įstatymo 

projekto straipsniai) nenumato ir nereguliuoja situacijos dėl kitų nei akcijos vertybinių 

popierių įsigijimo. 

Atsižvelgiant į tai, siūlytina iš Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktų 

pašalinti nuostatas, vartojančias vertybinių popierių (išskyrus ne nuosavybės vertybinius 

popierius, kurie negali būti konvertuojami į akcijas ir kurie nėra užtikrinti turto įkeitimu ar 

hipoteka) sąvokas ir vietoje to vartoti akcijų ar akcijų suteikiamų neturtinių teisių 

sąvokas.  

Jeigu Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktai nebus atitinkamai pakeisti, 

kils labai daug neaiškumų dėl Įstatymo projekte numatytų ribojimų taikymo tų 
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investuotojų atžvilgiu, kurie sieks atitinkamoje įmonėje įsigyti ne akcijų ar akcijų 

suteikiamų neturtinių teisių, o kitų vertybinių popierių. Įstatymo projekte numatytų 

ribojimų taikymas investuotojų atžvilgiu, kurie siektų įsigyti kitų vertybinių popierių nei 

akcijos, būtų neproporcingas ir atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros 

klausimai dėl kitų nei akcijos vertybinių popierių įsigijimo atitinkamose įmonėse liktų 

nesureguliuoti.  

Pagarbiai, 

Rūta Skyrienė  

Asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė 
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