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DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SIMONUI ŠATŪNUI

Užsienio reikalų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl įgaliojimų suteikimo Simonui Šatūnui“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių
rengimo ir sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d.
nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių
patvirtinimo“, 14 punktu, siekiant suteikti įgaliojimus Lietuvos Respublikos ambasadoriui
ypatingiems pavedimams Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Simonui Šatūnui
pasirašyti Bendro duomenų valdymo susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo pagal 2019 m. kovo
19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/452, kuriuo nustatoma tiesioginių
užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema, nustatytą bendradarbiavimo mechanizmą (toliau –
Susitarimas).
Nuo 2020 m. spalio 11 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse yra taikomas 2019 m.
kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/452, kuriuo nustatoma
tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema (toliau – Reglamentas (ES) 2019/452).
Šiuo Reglamentu (ES) 2019/452 nustatoma valstybių narių atliekamo tiesioginių užsienio
investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais sistema ir
valstybių narių tarpusavio bei valstybių narių ir Europos Komisijos bendradarbiavimo tiesioginių
užsienio investicijų, kurios gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, klausimais
mechanizmas.
Pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos
įstatymą, tiesioginių užsienio investicijų patikras Lietuvoje vykdo Nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija (toliau – Komisija). Apie Komisijos
priimtą sprendimą pradėti investuotojų patikrą yra informuojamas Ryšių palaikymo punktas,
atsakingas už gautos informacijos apie Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse
narėse planuojamas ar padarytas tiesiogines užsienio investicijas perdavimą Komisijai ir
suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms, kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms
ir Europos Komisijai.
Kadangi įgyvendinant Reglamentą (ES) 2019/452 yra tvarkomi ir asmens duomenys,
valstybėms narėms ir Europos Komisijai yra taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
(ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679). Remiantis Reglamento (ES) 2016/679 26
straipsniu, kai du ar daugiau duomenų valdytojų kartu nustato duomenų tvarkymo tikslus ir
priemones, jie yra bendri duomenų valdytojai ir tarpusavio susitarimu skaidriu būdu nustato savo

atitinkamą atsakomybę už nustatytų prievolių, visų pirma susijusių su duomenų subjekto
naudojimusi savo teisėmis ir duomenų valdytojo atitinkamomis pareigomis, vykdymą.
Europos Komisija parengė Bendro duomenų valdymo susitarimo dėl asmens duomenų
tvarkymo pagal 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/452,
kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema, nustatytą
bendradarbiavimo mechanizmą projektą (toliau – Susitarimo projektas), kurio pasirašymas vyks
nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d.
Susitarimo projekto tekstą lietuvių kalba pridedame. Vertimą atliko Europos Komisija.
Nutarimo projektas tiesiogiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos neįgyvendina.
Nutarimo projektas taip pat tiesiogiai neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, apie
juos Europos Komisijai notifikuoti nereikia.
Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Vadovaujantis Numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo
metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas
neatliekamas ir numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Susitarimo įgyvendinimui papildomų lėšų iš valstybės biudžeto nereikės.
Nutarimo projektas buvo pateiktas derinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Energetikos
ministerijai, Finansų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Kultūros ministerijai, Susisiekimo
ministerijai, Teisingumo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Generalinei prokuratūrai, Lietuvos
bankui, Valstybės saugumo departamentui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Specialiųjų
tyrimų tarnybai, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.
Iš minėtųjų institucijų atsakymo dėl Nutarimo projekto nepateikė Energetikos ministerija,
Finansų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, Generalinė prokuratūra,
Lietuvos bankas, Valstybės saugumo departamentas, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija,
Specialiųjų tyrimų tarnyba. Kitos atsakymą pateikusios institucijos pastabų Nutarimo projektui
neturėjo.
Su visuomene konsultuojamasi Nutarimo projektą paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Pastabų ir pasiūlymų negauta.
Nutarimo projektą parengė Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir
ekonominio saugumo politikos departamento (direktorė Dalia Kreivienė, tel. 236 2585, el. p.
dalia.kreiviene@urm.lt) Ekonominio saugumo politikos skyriaus (vedėja Alina Budrauskaitė, tel.
259 2242, el. p. alina.budrauskaite@urm.lt) pirmoji sekretorė Neringa Urbonienė, tel. 236 2998, el.
p. neringa.urboniene@urm.lt.
Atsižvelgdami į tai, kad Susitarimas pasirašomas iki 2021 m. gruodžio 15 d., maloniai
prašome klausimą įtraukti į artimiausio Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Susitarimo projektas lietuvių kalba, 22 lapai.
3. Susitarimo projektas anglų kalba, 24 lapai.
4. Institucijų išvadų kopijos, 5 lapai.
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