Dažnai užduodami klausimai apie Reglamentą (ES)
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I) REGLAMENTO TIKSLAS
1. Kodėl būtina turėti ES tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemą?
Prieš įsigaliojant Reglamentui, nebuvo išsamios ES lygmens sistemos, skirtos tiesioginėms užsienio investicijoms
tikrinti saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais, o Sąjungos didžiausi prekybos partneriai tokias sistemas jau buvo
sukūrę. Atsižvelgiant į tai, kad ES valstybių narių rinkos yra labai integruotos, tiekimo grandinės tarpusavyje
susijusios, o valstybės narės turi bendrą infrastruktūrą, užsienio investicija gali kelti pavojų saugumui ar
viešajai tvarkai už valstybės narės, į kurią investuojama, ribų. Vienoje valstybėje narėje įsteigtos įmonės
teikiami ištekliai, paslaugos ar technologijos gali būti itin svarbios kitos valstybės narės saugumui ar viešajai tvarkai
arba Sąjungos svarbos projektui.
Pastaraisiais metais didėja susirūpinimas dėl tam tikrų užsienio investuotojų, siekiančių įgyti Europos įmonių,
kurių veikla turi įtakos technologijoms, infrastruktūrai, ištekliams ar neskelbtinai informacijai, svarbiai daugiau nei
vienai valstybei narei arba Sąjungos svarbos projektui, kontrolę ar įtaką joms. Tokie sandoriai gali kelti pavojų mūsų
kolektyviniam saugumui ar viešajai tvarkai. Tai ypač aktualu, kai užsienio investuotojai priklauso valstybei arba yra jos
kontroliuojami, be kita ko, juos finansuojant ar taikant kitas vadovavimo priemones. TUI tikrinimo sistema padeda
užtikrinti, kad ES, ir toliau būdama atvira investicijoms, būtų pasirengusi apsaugoti savo esminius interesus.

2. Koks šio Reglamento tikslas?
Kad būtų užtikrintas mūsų saugumas ir viešoji tvarka, dabar labiau nei bet kada ES atvirumą tiesioginėms
užsienio investicijoms (TUI) turi atsverti tinkamos tikrinimo priemonės.
Neabejojant Europos atvirumu tiesioginėms užsienio investicijoms, Reglamentui tenka svarbus vaidmuo išimtiniais
atvejais, kai užsienio investuotojai siekia įsigyti mūsų esminiams interesams svarbų turtą. Šiuo Reglamentu
ES buvo sukurta sistema ir bendri kriterijai, kad būtų galima nustatyti pavojus, susijusius su strateginio
turto įsigijimu ar kontrole, keliančiais grėsmę saugumui ar viešajai tvarkai. Be to, jame numatyta valstybių narių ir
Komisijos bendradarbiavimo sistema. Tuo yra grindžiamas TUI vertinimas valstybėse narėse, o valstybei narei,
kurioje planuojama arba yra padaryta TUI, dėl to lengviau priimti galutinį sprendimą.
Nors tiesioginės užsienio investicijos priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai, valstybėms narėms leidžiama toliau
taikyti tikrinimo mechanizmus, būtinus siekiant nustatyti dėl konkrečių investicinių sandorių kylantį pavojų saugumui
ar viešajai tvarkai. Tačiau be ES bendradarbiavimo sistemos tarpvalstybinis poveikis liktų nepastebėtas, nes
valstybei narei tikrinant investicijas atsižvelgiama tik į pavojų valstybės narės, kurioje planuojama arba yra padaryta
investicija, nacionaliniam saugumui arba viešajai tvarkai. Priėmus šį Reglamentą valstybės narės ir Komisija daug
aiškiau mato užsienio investicijų ES padėtį.

3. Kokius pavojus siekia nustatyti ES pagal naują sistemą?
Vidaus rinkoje vienos šalies ypatingos svarbos technologija ar infrastruktūra taip pat gali būti ypač svarbi
kaimyninėms šalims, o kartais ir visai Sąjungai. Įsigijimai strateginiuose sektoriuose taip pat gali turėti įtakos ES

finansuojamiems projektams, pavyzdžiui, navigacijos sistemai „Galileo“, energetikos ir transporto sričių
transeuropiniams tinklams arba ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“.
Reglamente pateikiamas orientacinis veiksnių, į kuriuos valstybės narės ir Komisija gali atsižvelgti vertindamos, ar
tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas. Šie veiksniai apima poveikį
ypatingos svarbos infrastruktūrai, technologijoms (įskaitant dvejopo naudojimo prekes) ir ištekliams, kurie yra būtini
saugumui ar viešajai tvarkai užtikrinti. Atliekant tokį vertinimą taip pat gali būti atsižvelgiama į TUI poveikį, susijusį
su prieiga prie neskelbtinos informacijos, įskaitant asmens duomenis, galimybe kontroliuoti tokią informaciją arba
žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu.
Valstybės narės ir Komisija taip pat atsižvelgia į tiesioginės užsienio investicijos kontekstą ir aplinkybes, visų
pirma į tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiosios valstybės vyriausybė
(pavyzdžiui, teikdama didelį finansavimą, įskaitant subsidijas), arba į tai, ar jis užsienyje vykdo valstybinius
investavimo projektus arba programas.
Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

4. Ar Reglamentas skirtas kuriai nors konkrečiai šaliai?
Jis nėra skirtas nė vienai konkrečiai trečiajai šaliai. Bet kas gali sukelti susirūpinimą dėl saugumo ir viešosios
tvarkos. Užsienio (ne ES) investuotojų nediskriminavimas yra pagrindinis Reglamento principas, o vienintelis
užsienio investicijos tikrinimo pagrindas yra kiekvienu konkrečiu atveju įvertintas pavojus saugumui ir viešajai
tvarkai, neatsižvelgiant į užsienio investuotojo kilmę.

5. Ar dėl ES TUI tikrinimo sistemos ES bus mažiau atvira užsienio investicijoms?
Sąjungos ir valstybių narių investicijų aplinka yra atvira – tai įtvirtinta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau
– SESV) ir įtraukta į Sąjungos bei jos valstybių narių tarptautinius įsipareigojimus dėl tiesioginių užsienio investicijų.
Reglamentu siekiama nustatyti ir mažinti galimas grėsmes saugumui ar viešajai tvarkai, kurias gali kelti
tam tikros užsienio investicijos, nemažinant ES atvirumo TUI ir nevaržant užsienio investuotojų veiklos Sąjungoje.
Valstybės narės ir Komisija kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti, ar konkretus įsigijimas kelia grėsmę saugumui ar
viešajai tvarkai, ir, jei taip yra, pasiūlyti tinkamų priemonių šiai rizikai sumažinti. TUI draudimas turėtų būti
svarstomas tik tais atvejais, kai rizikos sumažinti neįmanoma.

6. Ar nauja ES sistema skiriasi nuo ES valstybių narių nacionalinių tikrinimo
mechanizmų?
ES sistema nėra visiškai lygiavertė nacionaliniam tikrinimo mechanizmui. Jos tikslas – taikant valstybių narių
ir Europos Komisijos bendradarbiavimo mechanizmą padėti nustatyti ir mažinti pavojų saugumui ar viešajai tvarkai,
kuris daro poveikį bent dviem valstybėms narėms ar visai Sąjungai. Tai yra oficialus keitimosi informacija kanalas,
skirtas geriau informuoti apie konkrečius atvejus, kai tiesioginės užsienio investicijos gali daryti poveikį saugumui
ar viešajai tvarkai daugiau nei vienoje valstybėje narėje, ir siūlyti priemones konkrečioms problemoms spręsti. Taip

gali būti, pavyzdžiui, jei užsienio investuotojas įsigyja kontroliuojančiąją bendrovę, turinčią patronuojamųjų įmonių
keliose valstybėse narėse, kuriose įgyjant šių patronuojamųjų įmonių (netiesioginę) kontrolę taikomas šalies
lygmens tikrinimas. Kitas pavyzdys – jei yra tik viena planuojamos TUI tikslinė įmonė, tačiau ji parduoda prekes
ir (arba) teikia paslaugas keliose valstybėse narėse, kurių saugumui ir (arba) viešajai tvarkai planuojama TUI gali
daryti poveikį.

7. Kaip TUI tikrinimas gali padėti kovoti su COVID-19 krize?
Dėl COVID-19 sukeltos ekstremaliosios situacijos išryškėjo mūsų pažeidžiamumas kai kuriose srityse, įskaitant
ypatingos svarbos pramonės šakų atsparumą ir jų gebėjimą reaguoti į gyvybiškai svarbius piliečių poreikius.
Imdamasi bendro ekonominio atsako į COVID-19 krizę veiksmų, Komisija 2020 m. kovo mėn. priėmė Komisijos
komunikatą, kuriame pateikiamos gairės dėl Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo reglamento.
Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos krizę ir su ja susijusį ekonominį pažeidžiamumą, šiomis gairėmis siekiama
paskatinti valstybes nares būti budrias, kad būtų išsaugotos ES įmonės ir ypatingos svarbos turtas, ypač tokiose
srityse kaip sveikatos apsauga, medicininiai tyrimai, biotechnologijos ir mūsų saugumui bei viešajai tvarkai svarbi
infrastruktūra. Tai, žinoma, turėtų būti daroma nemažinant bendro ES atvirumo užsienio investicijoms, kurios tebėra
labai svarbios ekonomikos atsigavimui.
Komisija paragino likusias valstybes nares parengti visapusiškus tikrinimo mechanizmus1. Tuo tarpu valstybės narės,
laikydamosi ES teisės ir tarptautinių įsipareigojimų, turėtų svarstyti visas galimybes, kaip spręsti galimus atvejus, kai
užsienio investuotojui įsigijus ar kontroliuojant konkrečią įmonę, infrastruktūros objektą ar technologiją galėtų kilti
pavojus ES saugumui ar viešajai tvarkai.

1

2021 m. birželio mėn. 18 valstybių narių pranešė Komisijai apie savo tikrinimo mechanizmus pagal Reglamento 3 straipsnio 7
dalį (taip pat žr. 21 klausimą).

II) REGLAMENTO TAIKYMO SRITIS
8. Kokias užsienio investicijas apima bendradarbiavimo mechanizmas?
Valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas TUI tikrinimo srityje apima bet kokias tiesiogines užsienio
investicijas. Kaip apibrėžė Europos Teisingumo Teismas, tai gali būti bet kokios rūšies investicija, kuria užsienio
investuotojas siekia užmegzti arba palaikyti ilgalaikius tiesioginius ryšius tarp užsienio investuotojo ir tikslinės
įmonės ekonominei veiklai valstybėje narėje vykdyti, įskaitant investicijas, leidžiančias veiksmingai dalyvauti valdant
arba kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią įmonę. Užsienio investuotojas – trečiosios šalies fizinis asmuo arba
ūkio subjektas, kuris ketina padaryti arba padarė tiesioginę užsienio investiciją.
Nors portfelinės investicijos nepatenka į Reglamento taikymo sritį, Reglamente nenustatyti kiekybiniai portfelinių
investicijų2 ir TUI atskyrimo kriterijai.
Tiesioginės užsienio investicijos gali būti dviejų skirtingų tipų: plyno lauko ir susijungimai ir įsigijimai. Tarptautinės
plyno lauko investicijos paprastai yra susijusios su naujos įmonės kūrimu arba subjektų steigimu užsienyje, o
tarptautinis susijungimas arba įsigijimas reiškia esamo turto, susijusio su ekonomine veikla, nuosavybės teisės
perdavimą savininkui užsienyje.

9. Ar bendradarbiavimo mechanizmas apima sandorius, kuriais siekiama keliose
šalyse veikiančių įmonių grupių vidaus restruktūrizavimo?
Investicijos, kai užsienio investuotojas ir ES tikslinė įmonė priklauso tai pačiai užsienio bendrovei arba yra jos
kontroliuojamos, iš esmės gali būti laikomos nepatenkančiomis į Reglamento taikymo sritį ir apie jas
neturėtų būti pranešama pagal bendradarbiavimo mechanizmą. Tokių investicijų gali atsirasti, kai įmonėje
vyksta vidinis restruktūrizavimas; pavyzdžiui, kontroliuojančioji bendrovė parduoda savo dalį tikslinėje įmonėje vienai
iš savo patronuojamųjų įmonių arba kontroliuojančioji bendrovė atskiria dalį savo verslo ir įsteigia naują
patronuojamąją įmonę, kuri vis tiek priklauso tai pačiai grupei.

10. Ar bendradarbiavimo mechanizmas apima investicijas, kai nuosavybės ar
kontrolės pasikeitimas yra netiesioginis?
Reglamentas taikomas investicijoms, kai tikslinės įmonės nuosavybė arba kontrolė pasikeičia dėl ją kontroliuojančio
subjekto nuosavybės arba kontrolės pasikeitimo. Pavyzdžiui, bendradarbiavimo mechanizmas būtų taikomas toliau
nurodytiems dviem hipotetiniams sandoriams:

2

Teisingumo Teismas „portfelines investicijas“ apibūdino kaip investicijas „įsigyjant kapitalo rinkoje vertybinių popierių, siekiant
atlikti tik finansinę investiciją ir neketinant daryti įtakos įmonės valdymui bei kontrolei“. Žr. 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo
Komisija prieš Nyderlandų Karalystę sujungtose bylose C‑ 282/04 ir C‑ 283/04, ECLI:EU:C:2006:608, 19 punktą.

1. įmonė A yra įsteigta valstybėje narėje 1, o ją kontroliuoja valstybėje narėje 2 įsteigta įmonė B. Investuotojas
C (įsisteigęs trečiojoje šalyje 3) įgyja visišką (arba dalinę) įmonės B kontrolę: ir valstybė narė 1, ir valstybė
narė 2 turėtų pranešti apie šį sandorį pagal bendradarbiavimo mechanizmą, jei valstybės narės 1 ir 2 šį
sandorį tikrina nacionaliniu lygmeniu;
Užsienio investuotojas C

ES įmonė B

Valstybė narė 2
ES bendradarbiavimas

ES įmonė A

Valstybė narė 1

2. įmonė A įsteigta valstybėje narėje 1, o įmonė B įsteigta valstybėje narėje 2, ir jas abi kontroliuoja
investuotojas C, įsisteigęs trečiojoje šalyje 3. Investuotojas D, įsisteigęs toje pačioje trečiojoje šalyje 3, įgyja
visišką (arba dalinę) investuotojo C kontrolę: ir valstybė narė 1, ir valstybė narė 2 turėtų pranešti apie šį
sandorį pagal bendradarbiavimo mechanizmą, jei valstybės narės 1 ir 2 šį sandorį tikrina nacionaliniu
lygmeniu.
Užsienio investuotojas D

Užsienio investuotojas C

ES įmonė A

ES įmonė B

Valstybė narė 1

Valstybė narė 2

ES bendradarbiavimas

Sandoris patenka į bendradarbiavimo mechanizmo taikymo sritį, jei užsienio investuotojas turi teisę veiksmingai
dalyvauti valdant ar kontroliuojant tikslinę įmonę, net jei užsienio investuotojas (t. y. galutinis kontroliuojantis
subjektas) neketina naudotis tokia teise.
Kai valstybė narė 1 ir valstybė narė 2 praneša apie sandorį pagal bendradarbiavimo mechanizmą, kitos valstybės
narės analizuoja ES įmonių A ir B veiklą ir poveikį saugumui ar viešajai tvarkai tu valstybių narių teritorijoje. Be to,
jos taip pat pasinaudos galimybe patikrinti, ar jų teritorijoje yra įmonių, priklausančių tai pačiai įmonių grupei kaip ES
įmonės A ir B, ir ar reikia imtis kokių nors veiksmų pagal nacionalinius tikrinimo mechanizmus. Jei kitos ne ES
įsteigtos įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei kaip ir ES įmonės A ir B, yra platesnio sandorio dalis,
Komisija vertina tik ES įmones A ir B.

11. Ar bendradarbiavimo mechanizmas taikomas sandoriams, kai dabartinio
užsienio akcininko turimas ES įmonės akcijas nusiperka kitas užsienio
investuotojas?
Reglamentas taikomas atvejams, susijusiems su vieno užsienio investuotojo nuosavybės teisės į ES įmonę arba jos
kontrolės perdavimu kitam užsienio investuotojui.

12. Kokiu pagrindu investicija laikoma „užsienio“ investicija pagal ES teisę?
Į Reglamento taikymo sritį patenka atvejai, kai įsigyjant ES tikslinę įmonę tiesiogiai investuoja vienas ar daugiau už
Sąjungos ribų įsisteigusių subjektų. Tačiau atvejai, susiję tik su vieno ar kelių Sąjungoje įsisteigusių subjektų
investicijomis, į Reglamento taikymo sritį nepatenka.
Tai nereiškia, kad tokiems sandoriams negalėtų būti taikomi valstybių narių nacionaliniai tikrinimo įstatymai,
atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas dėl įsisteigimo teisės ir kapitalo judėjimo (52
straipsnis ir 65 straipsnio 1 dalies b punktas), pagal kurias leidžiama toliau taikyti tam tikras priemones, būtinas
viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais.
Europos Sąjungoje įsteigtos įmonės, t. y. Europos Sąjungos įmonės, statusą pagal SESV 54 straipsnį lemia įmonės
buveinės vieta ir teisinė sistema, pagal kurią ji įsteigta, o ne jos akcininkų pilietybė. Tačiau iš jokios ES teisės
nuostatos neišplaukia, kad Europos Sąjungoje reziduojančių įmonių akcininkų – fizinių ar juridinių asmenų – kilmė
turi reikšmės šių įmonių teisei remtis ES teisėje numatytomis pagrindinėmis laisvėmis.3
Yra tik viena šios taisyklės išimtis. Vis dėlto ES subjektų investicijos gali patekti į Reglamento taikymo sritį, kai joms
taikoma vengimo prevencijos nuostata.
Pati vengimo sąvoka Reglamente nėra apibrėžta, tačiau jo 10 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad vengimo
prevencijos priemonės „turėtų apimti investicijas iš Sąjungos, kurioms naudojami dirbtiniai ekonominės realybės
neatitinkantys susitarimai, kuriais vengiama tikrinimo mechanizmų ir tikrinimo sprendimų, tais atvejais, kai trečiosios
valstybės fizinis asmuo arba įmonė yra investuotojo faktinis savininkas arba jie investuotoją faktiškai kontroliuoja“.
Todėl būtų svarbu išsiaiškinti, ar jie yra vengimo schemos, sukurtos siekiant objektyvaus rezultato – išvengti
Reglamento taikymo, dalis. Pavyzdžiui, kai kurie užsienio investuotojai konkrečiai nurodo, kad tiesioginis
investuotojas yra Europos kontroliuojančioji įmonė, kurią jie įsteigė siūlomam sandoriui vykdyti. Taigi, net jei nėra
įrodymų apie subjektyvų ketinimą išvengti Reglamento taikymo, to, kad įmonė investuotoja nevykdo
ekonominės veiklos ir, kad esama objektyvios galimybės susitarimais išvengti Reglamente nustatytų
taisyklių, pakanka, kad būtų galima daryti prielaidą, jog susitarimas yra dirbtinis.
Dažniausiai pasitaikantis vengimo, kaip apibrėžta 10 konstatuojamojoje dalyje, pavyzdys yra atvejis, kai užsienio
investicija į Sąjungą nukreipiama per ES įsikūrusią visiškai „fiktyvią arba priedangos įmonę“, kuri nei tiesiogiai,
nei netiesiogiai nevykdo tikros ekonominės veiklos, o yra tik teisinė investicijų priemonė. Negalima tik daryti
prielaidos, kad nevykdoma ekonominė veikla – tai turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į bendrą visų susijusių faktų
vertinimą, remiantis kuo daugiau konkrečių įrodymų, susijusių su tokiais veiksniais kaip ES įmonės apyvarta,
darbuotojų, klientų, fizinių buveinių skaičius ir jos įsteigimo laikas.
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Todėl vengimo faktas turi būti nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno atvejo
aplinkybes ir remiantis atitinkamais įrodymais.

13. Kaip Reglamente apibrėžiamas „saugumas“ ir „viešoji tvarka“?
Terminai „saugumas“ ir „viešoji tvarka“ Reglamente nėra apibrėžti. Tačiau Reglamento 4 straipsnyje nurodyti
veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant, ar TUI gali daryti poveikį saugumui ir viešajai tvarkai. Šie veiksniai
apima galimą TUI poveikį ypatingos svarbos infrastruktūrai, ypatingos svarbos technologijoms, ypatingos svarbos
išteklių tiekimui, prieigai prie neskelbtinos informacijos ir žiniasklaidos laisvei bei pliuralizmui. Atliekant šį vertinimą
taip pat svarbūs su investuotoju susiję aspektai, pavyzdžiui, ar užsienio investuotoją kontroliuoja vyriausybė.
Saugumo ir viešosios tvarkos sąvokų aiškinimas turėtų atitikti susijusius ES tarptautinius įsipareigojimus pagal
Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS) ir ES prekybos ir investicijų susitarimus, sudarytus su
trečiosiomis šalimis, taip pat SESV nuostatas dėl kapitalo judėjimo iš trečiųjų šalių.
Pagal GATS XIVa straipsnio 1 dalies b punktą PPO narėms leidžiama imtis bet kokių veiksmų, kurie, jų nuomone, yra
būtini jų esminiams saugumo interesams apsaugoti vienu ar daugiau iš šių trijų atvejų: i) jei jie susiję su
paslaugomis tiesiogiai ar netiesiogiai aprūpinant karines įmones; ii) jei jie susiję su daliosiomis ir
termobranduolinėmis daliosiomis medžiagomis arba medžiagomis, iš kurių šios gautos, ir iii) jei jie vykdomi karo
metu ar esant kitai ekstremaliai tarptautinių santykių padėčiai.
Pagal GATS XIV straipsnio a punktą PPO narėms leidžiama imtis priemonių, būtinų viešajai tvarkai apsaugoti.
Ši išimtis gali būti taikoma tik tuo atveju, „jei vienam iš esminių visuomenės interesų kyla tikras ir pakankamai
didelis pavojus“.

14. Kaip Komisija nustatytų, kas pagal ES TUI tikrinimo sistemą yra ypatingos
svarbos infrastruktūra, ypatingos svarbos technologija ar ypatingos svarbos
išteklius?
Reglamento 4 straipsnyje pateikiamas orientacinis veiksnių, į kuriuos valstybės narės ir Komisija gali atsižvelgti
vertindamos, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas. Šie veiksniai
– tai, pavyzdžiui, poveikis ypatingos svarbos infrastruktūrai, technologijoms ir ištekliams, kurie yra būtini
saugumui ar viešajai tvarkai užtikrinti. Vertinant, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar
viešajai tvarkai, taip pat gali būti atsižvelgiama į TUI poveikį, susijusį su prieiga prie neskelbtinos informacijos,
įskaitant asmens duomenis, galimybe kontroliuoti tokią informaciją arba žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu.
Vidaus rinkoje vienos šalies ypatingos svarbos technologija ar infrastruktūra taip pat gali būti ypač svarbi
kaimyninėms šalims, o kartais ir visai Sąjungai. Įsigijimai strateginiuose sektoriuose taip pat gali turėti įtakos
Sąjungos finansuojamiems projektams, pavyzdžiui, navigacijos sistemai „Galileo“, transeuropiniams tinklams
arba ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Horizontas 2020“ (nuo 2021 m. – „Europos horizontas“). Prie
Reglamento yra pridėtas Sąjungos svarbos projektų ir programų sąrašas. Komisija jį reguliariai atnaujina priimdama
deleguotąjį reglamentą.

Vertindamos, ar tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai valstybės narės ir
Komisija taip pat gali atsižvelgti į tiesioginės užsienio investicijos kontekstą ir aplinkybes, visų pirma į tai, ar
užsienio investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiosios valstybės vyriausybė, pavyzdžiui, teikdama
didelį finansavimą, įskaitant subsidijas, arba į tai, ar jis užsienyje vykdo valstybinius investavimo projektus arba
programas; Be to, valstybės narės gali atsižvelgti į tai, ar investuotojas dalyvavo veikloje, kuri daro poveikį saugumui
ar viešajai tvarkai, arba į tai, ar yra didelė rizika, kad investuotojas dalyvauja neteisėtoje ar nusikalstamoje veikloje.
Vertinimas atliekamas kiekvienu konkrečiu atveju.

15. Ar pagal Reglamentą leidžiama tikrinti tiesiogines užsienio investicijas dėl
ekonominių priežasčių?
Pagal ES sistemą neleidžiama tikrinti tiesioginių užsienio investicijų remiantis ne saugumo ir viešosios tvarkos, o
kitais sumetimais.

16. Kokiems sektoriams taikomas šis Reglamentas?
Reglamentas taikomas tiesioginėms užsienio investicijoms bet kuriame sektoriuje. Jame pateikiamas
orientacinis veiksnių, į kuriuos valstybės narės ir Komisija gali atsižvelgti vertindamos, ar tiesioginė užsienio
investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, sąrašas. Nustatydamos, ar tiesioginė užsienio investicija
gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija gali apsvarstyti jos galimą poveikį,
pavyzdžiui, ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, technologijoms ir ištekliams.
Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai apima energetikos, transporto, vandens, sveikatos, ryšių, žiniasklaidos,
duomenų tvarkymo ar saugojimo, orlaivių ir erdvėlaivių, gynybos, rinkimų ar finansų infrastruktūros objektus.
Ypatingos svarbos technologijos – dirbtinį intelektą, robotiką, puslaidininkius, kibernetinį saugumą, orlaivius ir
erdvėlaivius, gynybą, energijos kaupimą, kvantines ir branduolines technologijas, nanotechnologijas ir
biotechnologijas. Ypatingos svarbos išteklių tiekimas – energiją, žaliavas ir aprūpinimą maistu. Žiniasklaidos laisvė ir
pliuralizmas taip pat aiškiai paminėti Reglamente.
Taip pat galima atsižvelgti į prieigą prie neskelbtinos informacijos, įskaitant asmens duomenis, arba gebėjimą
kontroliuoti tokią informaciją, taip pat į žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, neatsižvelgiant į investuotojo ar tikslinės
įmonės veiklos sektorių.
Informacijos apie valstybių narių teises ir pareigas pagal bendradarbiavimo mechanizmą rasite prie 19 klausimo.

17. Ar Reglamentas taikomas vykdant viešuosius pirkimus arba privatizavimą?
Reglamentu siekiama nustatyti ir mažinti galimas grėsmes saugumui ar viešajai tvarkai, kurias gali kelti tiesioginės
užsienio investicijos.
Jei sandoriu užmezgami ilgalaikiai tiesioginiai ryšiai tarp užsienio investuotojo ir ES ūkio subjekto, kuriam teikiamas
kapitalas ekonominei veiklai ES vykdyti, investicija patenka į Reglamento taikymo sritį, jei ji gali daryti poveikį
saugumui ar viešajai tvarkai. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų procedūra, kuria suteikiama ypatingos svarbos
infrastruktūros objektų statybos ir eksploatavimo koncesija, gali būti susijusi su tiesiogine užsienio investicija, todėl
jai gali būti taikomas TUI tikrinimo reglamentas. Valstybės turto pardavimas, pavyzdžiui, privatizavimo būdu, taip pat
gali būti laikomas TUI, kai investicija užsienio investuotojui suteikiama galimybė veiksmingai dalyvauti valdant arba
kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią įmonę (ar verslą). Įrangos ar paslaugų įsigijimas iš užsienio tiekėjų
nepatenka į Reglamento taikymo sritį, išskyrus atvejus, kai sandoriu numatoma dalyvauti valdant arba
kontroliuojant ES įmonę ir jis gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai.
Tai, ar konkreti viešojo pirkimo sutartis ar koncesija galėtų patekti į Reglamento taikymo sritį, turėtų būti vertinama
kiekvienu konkrečiu atveju prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą. Atsižvelgdamos į tai, kas išdėstyta pirmiau,
Komisijos tarnybos mano, kad valstybės narės, kurioje vykdoma procedūra, kompetentingos institucijos taip pat
turėtų patikrinti, ar sudaroma sutartis nėra susijusi su tiesiogine užsienio investicija, kuri turėtų būti tikrinama
saugumo ir (arba) viešosios tvarkos sumetimais. Komisijos tarnybos taip pat rekomenduoja, kad prireikus skelbime
apie pirkimą ir (arba) pirkimo dokumentuose iš pradžių būtų nurodyta, kad procedūrai arba sutarties skyrimui yra
taikomas TUI tikrinimo reglamentas arba kad šis Reglamentas taikomas aptariamai investicijai. Tai vienodai taikoma
visoms valstybėms narėms, neatsižvelgiant į tai, ar jos turi tikrinimo mechanizmą, ar ne.

III)

VALSTYBIŲ NARIŲ TIKRINIMO MECHANIZMAI

18. Kurios valstybės narės šiuo metu turi investicijų patikros mechanizmą?
Komisija skelbia tikrinimo mechanizmų, apie kuriuos praneša valstybės narės, sąrašą. Remiantis tokiais
pranešimais, šiuo metu4 18 valstybių narių yra įdiegusios tikrinimo mechanizmą:
Austrija, Čekija, Danija, Ispanija, Italija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija,
Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vengrija, Vokietija.
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19. Kur galiu gauti informacijos apie valstybių narių tikrinimo mechanizmus?
Apie bet kokį naujai priimtą tikrinimo mechanizmą arba galiojančio tikrinimo mechanizmo pakeitimą valstybės narės
praneša Komisijai per 30 dienų nuo jo įsigaliojimo dienos. Komisija skelbia tikrinimo mechanizmų, apie kuriuos
praneša valstybės narės, sąrašą.

20. Ar Reglamente reikalaujama, kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu
nustatytų tikrinimo mechanizmus?
Reglamentu patvirtinama, kad valstybė narė, kurioje planuojama ar yra padaryta tiesioginė užsienio investicija,
išlieka išimtinai atsakinga už sprendimą dėl to, ar nustatyti nacionalinį tikrinimo mechanizmą ir jo taikymo sritį
bei procesą, arba, jei nacionalinis tikrinimo mechanizmas yra įdiegtas, – ar tikrinti kurią nors konkrečią tiesioginę
užsienio investiciją.
Priėmus Reglamentą prasidėjo konstruktyvi diskusija apie investicijų tikrinimą Europoje, o kelios valstybės narės
šiuo metu pertvarko savo tikrinimo mechanizmus arba priima naujus.
2020 m. kovo mėn. gairėse Komisija paragino valstybes nares, kurios kol kas neturi tikrinimo mechanizmų arba
kurių tikrinimo mechanizmai netaikomi visiems atitinkamiems sandoriams, parengti visapusiškus tikrinimo
mechanizmus. Taigi, nors ir nėra teisinės prievolės, visos valstybės narės raginamos turėti visapusiškus tikrinimo
mechanizmus.

21. Ar ES mechanizmas pakeičia ES valstybių narių taikomus tikrinimo
mechanizmus?
Naujuoju reglamentu papildomi valstybių narių tikrinimo mechanizmai ir didinamas jų veiksmingumas. Jis
skirtas padėti valstybėms narėms ir Komisijai bendrai įvertinti galimas tarpvalstybines grėsmes saugumui ir viešajai
tvarkai, kylančias dėl tiesioginių užsienio investicijų. Tai galioja neatsižvelgiant į tai, ar valstybė narė turi tikrinimo
mechanizmą, ar ne. Jis nepakeičia esamų nacionalinių tikrinimo mechanizmų. Visų pirma valstybėms narėms
paliekama teisė priimti galutinį sprendimą, ar jų teritorijoje leidžiama investuoti, ir kokiomis sąlygomis.

22. Ar Reglamentas taikomas visoms ES valstybėms narėms, ar tik toms, kurios
nacionaliniu lygmeniu taiko tikrinimo mechanizmą?
Reglamentas taikomas visoms ES valstybėms narėms, neatsižvelgiant į tai, ar jos turi tikrinimo mechanizmą, ar
ne.
Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas šiek tiek skiriasi priklausomai nuo to, ar užsienio investicija tikrinama
nacionaliniu lygmeniu, ar ne. Jei investicija tikrinama nacionaliniu lygmeniu, valstybė narė privalo pranešti
apie tai Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, pateikdama informaciją apie tą sandorį. Jei kita valstybė narė mano,
kad šis sandoris gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji gali pateikti pastabą. Jei Komisija mano, kad

sandoris gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai daugiau nei vienoje valstybėje narėje, ji taip pat gali pateikti
nuomonę. Valstybių narių pastabos ir Komisijos nuomonė skiriamos valstybei narei, kurioje planuojama arba yra
padaryta investicija.
Pastabomis ir nuomonėmis su kitomis valstybėmis narėmis nesidalijama, išskyrus atvejus, kai nuomonė susijusi su
tiesiogine užsienio investicija, kuri gali paveikti Sąjungos svarbos projektus ar programas dėl su saugumu ar viešąja
tvarka susijusių priežasčių. Visiems informacijos mainams pagal bendradarbiavimo mechanizmą taikomos griežtos
konfidencialumo taisyklės.
Valstybės narės taip pat gali teikti pastabas dėl trečiųjų šalių investuotojų investicijų kitose ES valstybėse narėse, o
Komisija gali teikti nuomones dėl tiesioginių užsienio investicijų, kurios nėra tikrinamos. Tai gali būti daroma tais
atvejais, kai valstybės narės neturi tikrinimo mechanizmo arba kai investicijos nepatenka į priimančiosios valstybės
narės nacionalinio mechanizmo taikymo sritį. Jos taip pat gali būti teikiamos, jei valstybė narė nusprendžia netikrinti
konkrečios investicijos. Tokiu atveju reikalaujama, kad priimančioji valstybė narė, kilus kitų valstybių narių arba
Komisijos klausimams, nepagrįstai nedelsdama konfidencialiais kanalais pateiktų būtiniausią informaciją.

23. Kas po tikrinimo proceso priima galutinį sprendimą, ar bus daroma konkreti
TUI?
Galutinį sprendimą, ar tikrinama užsienio investicija yra leistina, priima valstybė narė, kurioje investuojama. Kitos
valstybės narės arba Komisija gali pareikšti susirūpinimą, bet negali uždrausti ar atšaukti atitinkamos investicijos.
Valstybė narė, gavusi pastabų iš kitų valstybių narių arba nuomonę iš Komisijos, deramai atsižvelgia į tokias
pastabas arba nuomonę. Tai gali būti daroma, jei tinkama, pagal nacionalinę teisę taikomose priemonėse arba
formuojant politiką platesniu mastu, vykdant lojalaus bendradarbiavimo pareigą.

24. Ar Komisija arba kitos valstybės narės gali uždrausti sandorį arba atšaukti
valstybėje narėje jau padarytą investiciją?
Galutinį sprendimą, ar tikrinama užsienio investicija yra leistina, priima valstybė narė, kurioje investuojama. Kitos
valstybės narės arba Komisija gali pareikšti susirūpinimą, bet negali uždrausti ar atšaukti atitinkamos investicijos.

25. Kokie valstybių narių taikomų tikrinimo mechanizmų kriterijai nustatyti
Reglamente?
Tam, kad įmonės, Komisija ir kitos valstybės narės galėtų suprasti, kaip valstybė narė, kurioje planuojama investuoti,
gali tikrinti TUI, Reglamente pateikiami keli elementai, kuriuos turėtų apimti valstybių narių tikrinimo mechanizmai.
Tie elementai turėtų bent apimti tikrinimo terminus ir galimybę užsienio investuotojams pateikti skundą dėl tikrinimo
sprendimų. Taisyklės ir procedūros, susijusios su tikrinimo mechanizmais, turėtų būti skaidrios, ir skirtingos trečiosios
valstybės neturėtų būti diskriminuojamos. Be to, turi būti saugoma konfidenciali informacija, įskaitant neskelbtiną
verslo informaciją.

IV)

BENDRADARBIAVIMO MECHANIZMO VEIKIMAS

26. Ar valstybių narių dalyvavimas bendradarbiavimo mechanizme yra
privalomas, ar savanoriškas?
Tam tikras bendradarbiavimas yra privalomas: valstybės narės turi pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms
narėms apie visas tikrinamas tiesiogines užsienio investicijas jų teritorijoje, ir saugiais kanalais dalytis
reikiama informacija.
Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, kad tiesioginė užsienio investicija, kuri konkrečioje valstybėje narėje nėra
tikrinama, gali daryti poveikį saugumui arba viešajai tvarkai arba Sąjungos svarbos projektams ar programoms, ji
gali prašyti tos valstybės narės, kurioje investicija planuojama arba yra padaryta, pateikti informacijos. Ši valstybė
narė turi užtikrinti, kad Komisijai ir prašančiajai valstybei narei saugiais kanalais ir nepagrįstai nedelsiant būtų
pateikta būtiniausia informacija.

27. Kokiais pagrindais Komisija gali priimti nuomonę dėl netikrinamos TUI?
Komisija gali teikti nuomones dėl netikrinamų tiesioginių užsienio investicijų, jei mano, kad investicija gali daryti
poveikį saugumui ar viešajai tvarkai daugiau nei vienoje valstybėje narėje arba gali daryti poveikį
Sąjungos svarbos projektams ar programoms. Komisija taip pat gali pateikti nuomonę, jei turi svarbios
informacijos, susijusios su ta investicija. Tai gali būti daroma tais atvejais, kai valstybės narės neturi tikrinimo
mechanizmo arba kai investicijos nepatenka į priimančiosios valstybės narės nacionalinio mechanizmo taikymo sritį.
Ji taip pat gali būti teikiama, jei valstybė narė nusprendžia netikrinti konkrečios investicijos.
Svarstydama galimybę pareikšti nuomonę dėl TUI, kuri nėra tikrinama, Komisija gali paprašyti valstybės narės,
kurioje planuojama arba yra padaryta investicija, pateikti tam tikrą informaciją. Valstybė narė privalo nepagrįstai
nedelsdama konfidencialiais kanalais pateikti šią informaciją.

28. Ar bendradarbiavimo mechanizmas taikomas ir jau padarytoms investicijoms?
Nors valstybės narės paprastai TUI sandorį tikrina iki jo užbaigimo, bendradarbiavimo mechanizmas gali būti
pradėtas taikyti per 15 mėnesių nuo investicijos padarymo, kai investicija nėra tikrinama nacionaliniu lygmeniu.
Taip gali atsitikti, kai valstybė narė neturi tikrinimo mechanizmo arba kai valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą,
tačiau šalys nepateikė konkretaus TUI sandorio ex ante tikrinimui atlikti.
Be to, jei valstybė narė pradeda oficialų TUI tikrinimą, jai taikomas bendradarbiavimo mechanizmas, neatsižvelgiant
į tai, ar investicija planuojama ar yra padaryta (vis dėlto dauguma mechanizmų grindžiami investuotojo ex ante
pranešimu).

29. Kokios yra valstybės narės, gavusios kitų valstybių narių pastabas arba
Komisijos nuomonę, pareigos?
Visos valstybės narės privalo laikytis lojalaus bendradarbiavimo pareigos. Pagal bendradarbiavimo mechanizmą
valstybė narė turi deramai atsižvelgti į kitų valstybių narių pastabas ir Komisijos nuomonę ir prireikus svarstyti
imtis nacionalinėje teisėje arba formuojant politiką platesniu mastu numatytų priemonių. Tai reiškia, kad priimančioji
valstybė narė, prieš priimdama sprendimą dėl tiesioginės užsienio investicijos, turi įvertinti gautas pastabas arba
Komisijos nuomonę.
Kai tiesioginės užsienio investicijos daro poveikį Sąjungos svarbos projektams ar programoms, valstybė narė, kurioje
planuojama ar yra padaryta TUI, privalo kuo labiau atsižvelgti į Komisijos nuomones. Tai reiškia, kad valstybės
narės paprastai privalo vadovautis šia nuomone arba pateikti priežastis, kodėl ja nesivadovauja.

30. Kas yra Sąjungos svarbos projektai ir programos?
Sąjungos svarbos projektų ir programų sąrašas skelbiamas kaip Reglamento priedas ir buvo atnaujintas 2020 m.
prieš pradedant visapusiškai taikyti Reglamentą.
Sąjungos svarbos projektams ir programoms yra skiriamas didelis ES finansavimas arba jiems taikomi
Sąjungos teisės aktai dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, ypatingos svarbos technologijų
arba ypatingos svarbos išteklių tiekimo saugumo. Jie yra naudingi visai Sąjungai ir jais svariai prisidedama
prie Sąjungos ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo, kaip antai GALILEO, transeuropiniai
energetikos, transporto ir telekomunikacijų tinklai, taip pat programa „Horizontas 2020“ ir gynybos pramonės plėtros
programa.
Komisija sąrašą reguliariai atnaujina priimdama deleguotuosius reglamentus. Tikėtina, kad siekiant atsižvelgti į
pokyčius, įvykusius nuo paskutinio atnaujinimo, 2021 m. bus priimtas dar vienas deleguotasis reglamentas.

31. Ar Komisijos nuomonė arba kitų valstybių narių pastabos skelbiamos viešai?
Bendradarbiavimo mechanizmui taikomos griežtos konfidencialumo taisyklės, nes jis susijęs su vienos ar
daugiau valstybių narių saugumu ar viešąja tvarka arba su ES projekto ar programos, svarbių visos ES saugumui,
veikimu. Valstybių narių atliekamas tikrinimas yra konfidencialus, o taikant ES bendradarbiavimo mechanizmą
laikomasi tų pačių taisyklių. Neužtikrinus konfidencialumo būtų sunku dalytis neskelbtina informacija, kuri yra labai
svarbi prasmingam bendradarbiavimui.
Todėl Komisija neatskleidžia jokios informacijos, susijusios su atskirais TUI sandoriais, su jokio TUI sandorio tikrinimu
ir su jokia nuomone, pateikta dėl konkretaus TUI sandorio. Tačiau Komisija skelbia metinę Reglamento įgyvendinimo
ataskaitą, kuri grindžiama, pvz., valstybių narių Komisijai pateiktomis metinėmis ataskaitomis. Tikimasi, kad pirmoji
metinė ataskaita bus priimta po 2021 m. vasaros.

V) ĮSIGALIOJIMAS IR TAIKYMO PRADŽIOS DATA
32. ES tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistema oficialiai įsigaliojo
2019 m. balandžio 10 d. – o kas įvyko 2020 m. spalio 11 d.?
Pagal ES TUI tikrinimo sistemą nustatytas bendradarbiavimo mechanizmas pradėtas taikyti nuo 2020 m. spalio
11 d., pasibaigus 18 mėnesių pereinamajam laikotarpiui nuo jo įsigaliojimo iki taikymo. Nuo šios datos valstybės
narės ir Komisija oficialiai bendradarbiauja TUI klausimais, be kita ko, dalydamosi informacija ir reikšdamos
susirūpinimą, jei kyla pavojus saugumui ar viešajai tvarkai kitoje valstybėje narėje arba jei tai susiję su Sąjungos
projektu.

VI)

SANTYKIAI SU SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS IR (ARBA) ĮMONĖMIS

33. Kaip Reglamentu užtikrinama konfidencialios informacijos apsauga?
Reglamentu valstybės narės ir Komisija įpareigojamos saugoti informaciją, gautą taikant Reglamentą, pagal
Sąjungos ir nacionalinės teisės aktus. Keisdamosi neskelbtina ir įslaptinta informacija apie atskirus TUI sandorius,
Komisija ir valstybės narės naudojasi saugiomis ir šifruotomis ryšio priemonėmis, visiškai laikydamosi ES ir
nacionalinių taisyklių.

34. Ar pagal Reglamentą reikalaujama, kad įmonės praneštų Komisijai apie
sandorius?
Reglamente nereikalaujama, kad įmonės (investuotojai arba tikslinės įmonės) praneštų apie sandorius Komisijai
arba kitoms valstybėms narėms. Pareiga pranešti tenka sandorį tikrinančiai valstybei narei. Tai nepažeidžia prievolių
pagal kitas ES ar nacionalines taisykles.

35. Ar Reglamente reikalaujama, kad užsienio investuotojas arba tikslinė įmonė
pateiktų informaciją valstybei narei, kurioje planuojama arba yra padaryta
investicija?
Užsienio investuotojo arba tikslinės įmonės su sandoriu susijusios informacijos pateikimo reikalavimai nustatomi
pagal valstybės narės tikrinimo mechanizmą ir tikrinimą atliekanti valstybė narė turi teikti užsienio investuotojui
arba tikslinei įmonei prašymus pateikti (papildomą) informaciją apie tikrinamą sandorį.
Tačiau Reglamente reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų tam tikrą informaciją apie jų teritorijoje tikrinamus
TUI sandorius ir, gavusios prašymą, – apie kitas jų teritorijoje planuojamas ar padarytas TUI. Siekdama palengvinti

svarbios, konkrečios ir tikslinės informacijos rinkimą, kad Komisija ir valstybės narės pagal bendradarbiavimo
mechanizmą galėtų greičiau įvertinti, ar tikrinama tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar
viešajai tvarkai bent vienoje kitoje valstybėje narėje, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybių narių TUI
tikrinimo ekspertais, parengė šabloną, kurį valstybės narės raginamos naudoti pagal bendradarbiavimo
mechanizmą pranešdamos apie TUI. Pranešimo formos šablonas skirtas surinkti svarbią, konkrečią ir tikslinę
informaciją, kad Komisija ir valstybės narės pagal bendradarbiavimo mechanizmą galėtų greičiau įvertinti, ar
tikrinama tiesioginė užsienio investicija gali daryti poveikį saugumui ar viešajai tvarkai bent vienoje kitoje valstybėje
narėje.
Valstybės narės gali prašyti tam tikros į šį šabloną įtrauktos informacijos tiesiogiai iš investuotojo arba tikslinės
įmonės, kurie nedelsdami ją pateikia. Šablonas, kurį valstybės narės gali naudoti rinkdamos informaciją iš
investuotojo arba tikslinės bendrovės, informaciniais tikslais skelbiamas Prekybos generalinio
direktorato interneto svetainėje.
Kad Komisijai ir valstybėms narėms būtų lengviau vertinti TUI sandorius, investuotojai ir jų patarėjai yra
suinteresuoti pateikti išsamią ir tikslią informaciją tikrinimą atliekančiai valstybei narei, kurioje įsteigta tikslinė
įmonė.
Po pirmųjų Reglamento taikymo mėnesių tapo aišku, kad investuotojo ir (arba) tikslinės įmonės pranešime valstybės
narės kompetentingai nacionalinei tikrinimo institucijai pateikiama informacija yra svarbus indėlis į kitų nacionalinių
institucijų ir Komisijos atliekamą analizę. Turėdamos išsamią ir tikslią informaciją, kitos nacionalinės institucijos ir
Komisija gali atlikti atitinkamą vertinimą per 15 kalendorinių dienų nuo tada, kai gauna valstybės narės, kurioje
planuojama arba yra padaryta TUI, pranešimą apie tikrinamą TUI.
Arba, jei pateiktos informacijos nepakanka, kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai gali tekti ieškoti papildomos
informacijos, pasiliekant teisę pareikšti atitinkamai pastabas ar nuomonę. Dėl tokių veiksmų ES bendradarbiavimas
gali trukti ilgiau – tol, kol bus pateikta kitų valstybių narių institucijų arba Europos Komisijos prašoma informacija.

36. Ar Komisija gali tiesiogiai kreiptis į investuotoją arba tikslinę įmonę?
Komisija vertina pavojų saugumui ar viešajai tvarkai remdamasi informacija, gauta iš valstybės narės, kurioje
planuojama arba yra padaryta TUI, arba iš kitų turimų šaltinių. Komisija tiesiogiai nesikreipia į investuotojus ar
kitus suinteresuotuosius subjektus, tačiau valstybės narės, kurios privalo teikti informaciją Komisijai ar kitoms
valstybėms narėms, gali prašyti tokios informacijos tiesiogiai iš investuotojo ar tikslinės įmonės, kurie nedelsdami
turi ją pateikti.
Šablonas, kurį valstybės narės gali naudoti rinkdamos informaciją iš investuotojo arba tikslinės
bendrovės, informaciniais tikslais skelbiamas Prekybos generalinio direktorato interneto svetainėje.

37. Kaip Komisija teiks bendradarbiavimo mechanizmo veikimo ataskaitas?
Komisija kasmet teiks Reglamento įgyvendinimo ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Šiose ataskaitose bus
pateikiama apibendrinta informacija apie bendradarbiavimo mechanizmo veikimą, kartu saugant atskirų valstybių
narių pateiktos informacijos apie jų nacionalinių tikrinimo mechanizmų įgyvendinimą konfidencialumą. Komisijos
metinė ataskaita bus paskelbta viešai.

38. Kada Komisija įvertins, kaip veikia ES sistema?
Komisija ne vėliau kaip 2023 m. spalio 12 d. ir po to kas penkerius metus vertins šio Reglamento veikimą ir
veiksmingumą bei pateiks ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ši ataskaita bus paskelbta viešai.

VII) TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
39. Ką reiškia „tarptautinis bendradarbiavimas“ pagal Reglamentą (13
straipsnis)?
Reglamentu valstybės narės ir Komisija skatinamos bendradarbiauti su panašių pažiūrų trečiųjų šalių
kompetentingomis institucijomis klausimais, susijusiais su tiesioginių užsienio investicijų tikrinimu, remdamosi
saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais.
Tarptautinis bendradarbiavimas gali būti dvišalis arba keliašalis, pavyzdžiui, G7 arba EBPO. Jis gali apimti
dalijimąsi patirtimi, gerosios praktikos pavyzdžiais ir informacija apie investavimo tendencijas.

VIII) EKSPERTŲ GRUPĖ
40. Kas dalyvauja tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo
ekspertų grupėje?
Reglamentu įsteigta ekspertų grupė, kuri pataria Komisijai. Šiai grupei pirmininkauja Komisija, o ją sudaro visų
valstybių narių institucijų atstovai. Grupėje dalyvauja visos valstybės narės, įskaitant tas, kurios šiuo metu
neturi nacionalinio tikrinimo mechanizmo.
Grupė įgaliota aptarti bendro intereso klausimus, susijusius su tiesioginėmis užsienio investicijomis, dalytis
geriausios praktikos pavyzdžiais ir tikrinant investicijas nacionaliniu lygmeniu įgyta patirtimi. Grupė taip pat įgaliota
patarti Komisijai dėl sisteminių klausimų, susijusių su šio Reglamento įgyvendinimu, ir su ja konsultuojamasi dėl
deleguotųjų aktų projektų, kuriais atnaujinamas prie šio Reglamento pridedamas Sąjungos svarbos projektų ir
programų sąrašas.

41. Ar ekspertų grupė aptaria atskirus tikrinimo atvejus?
Grupė neaptaria atskirų TUI sandorių. Jos įgaliojimai apima tik sisteminius klausimus, susijusius su Reglamento
įgyvendinimu.

IX)ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
42. Kaip Reglamentu užtikrinama asmens duomenų apsauga?
Pagal TUI tikrinimo reglamentą Komisija ir valstybės narės keičiasi informacija apie tiesiogines užsienio investicijas.
Ši informacija gali apimti asmens duomenis (pvz., tapatybės ir kontaktinius duomenis, profesinius duomenis ir
duomenis, susijusius su tiesioginėmis užsienio investicijomis). Tokių duomenų tvarkymui Komisijoje ir valstybėse
narėse taikomos duomenų apsaugos taisyklės. Komisija ir valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja
rengdamos priemones, kuriomis siekiama toliau užtikrinti, kad būtų laikomasi BDAR5 ir Reglamento (ES)
2018/1725 nuostatų, kartu užtikrinant bendradarbiavimo konfidencialumą, kuris yra labai svarbus jo
veiksmingumui.
***
Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. birželio 22 d.

5

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas).

