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Projekto teikėjas – Energetikos ministerija.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas nutraukti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės
atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) protokolą dėl branduolinių ir daliųjų medžiagų mažų
kiekių, pasirašytą Vienoje 1992 m. spalio 12 d. ir Vilniuje 1992 m. spalio 15 d., kaip nebeaktualų.
Dabartinė situacija:
1991 m. Lietuva prisijungė prie Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir įsipareigojo, kad visa
veikla, susijusi su branduolinėmis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje bus naudojama tik taikiems
tikslams.
Remiantis Branduolinio ginklo neplatinimo sutartimi (toliau – Sutartis) buvo pasirašytas
Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir TATENA dėl garantijų taikymo pagal
Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį (toliau – Susitarimas) kartu su Protokolu dėl branduolinių ir
daliųjų medžiagų mažų kiekių (toliau – Protokolas) Vienoje 1992 m. spalio 12 d., o Vilniuje 1992 m.
spalio 15 d. (TATENA suteiktas Nr. INFCIRC/413).
Lietuvos Respublika įstodama į ES pasirašė Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį
(toliau – Euratomo sutartis). Pasirašyta Euratomo sutartis be saugos priemonių taikymo numato, kad
branduolinės medžiagos ES valstybėse narėse yra kontroliuojamos Europos Komisijos, t. y. joms
taikomos Euratomo garantijos. Tapusi ES nare Lietuva nuo 2008 m. sausio 1 d. perėjo nuo dvišalio
Susitarimo ir Papildomo protokolo su TATENA dėl garantijų taikymo prie trišalio susitarimo (tarp ES
valstybių narių, Europos atominės energijos bendrijos ir TATENA) dėl garantijų taikymo.
TATENA, atsižvelgdama į pateiktus Lietuvos ir Europos Komisijos deponavimo dokumentus dėl
Lietuvos Respublikos ratifikuoto Euratomo susitarimo ir papildomo protokolo, sustabdė Susitarimo ir
Protokolo taikymą dokumentu INFCIRC/413/Mod.1.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublika ratifikavo trišalį Euratomo susitarimą ir papildomą
protokolą, Lietuvos institucijos laikė, kad dvišalis Susitarimas ir Protokolas neteko galios. Tačiau
TATENA generalinis direktorius atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos ir TATENA 1992 m.
sudarytas Protokolas turi būti valstybės narės oficialiai atšauktas, kadangi kitaip yra laikytina, kad jis
galioja, nors laikinai sustabdytas (INFCIRC/413/Mod.1). Energetikos ministerija, atsižvelgdama į šias
priežastis ir siekdama, kad būtų denonsuotas Protokolas, parengė Nutarimo projektą. Priėmus Nutarimą
bus suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos energetikos ministrui Dainiui Kreiviui pasirašyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir TATENA susitarimą dėl Protokolo nutraukimo, pasikeičiant laiškais.
Projekto esmė:
Suteikti energetikos ministrui Dainiui Kreiviui įgaliojimus pasirašyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ir TATENA susitarimą pasikeičiant laiškais dėl Protokolo dėl branduolinių ir daliųjų
medžiagų mažų kiekių, pasirašyto Vienoje 1992 m. spalio 12 d. ir Vilniuje 1992 m. spalio 15 d.,
nutraukimo.
Derinimas – nutarimo projektas teiktas išvadoms gauti visoms suinteresuotoms institucijoms,
pateiktos institucijų pastabos suderintos darbo tvarka.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų ir pasiūlymų neturėjo.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytina nutarimo projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje.
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