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PAKEITIMAI 001-088 
pateikė Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešimas
Franck Proust A8-0198/2018
Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdami į 2017 m. gegužės 
16 d. Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo nuomonę Nr. 2/20151a,
_________________
1a 2017 m. gegužės 16 d. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonė 
Nr. 2/2015 (OL C 239, 2017 7 24, p. 3).

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naujausią teismų praktiką, reikėtų paaiškinti, kad reglamentas negali būti 
taikomas portfelinėms investicijoms.

Pakeitimas2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) tiesioginės užsienio investicijos 
prisideda prie Sąjungos ekonomikos 
augimo, nes jomis skatinamas jos 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir užtikrinama masto ekonomija, 
pritraukiama kapitalo, technologijų, 
inovacijų, patirties ir atveriamos naujos 
rinkos Sąjungos eksportui. Jomis remiamas 
Komisijos Investicijų planas Europai ir 
prisidedama prie kitų Sąjungos projektų bei 
programų;

(1) tiesioginės užsienio investicijos 
prisideda prie Sąjungos ekonomikos 
augimo, nes jomis skatinamas jos 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir užtikrinama masto ekonomija, 
pritraukiama kapitalo, technologijų, 
inovacijų, patirties ir atveriamos naujos 
rinkos Sąjungos eksportui. Jomis remiamas 
Investicijų planas Europai ir prisidedama 
prie kitų Sąjungos projektų bei programų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos ir valstybių narių 
investicijų aplinka yra atvira – tai įtvirtinta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) ir įtraukta į Sąjungos ir jos 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus dėl tiesioginių užsienio 
investicijų;

(2) Sąjungos ir valstybių narių 
investicijų aplinka yra atvira – tai įtvirtinta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV), nurodyta Europos Sąjungos 
sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnio 
5 dalyje ir įtraukta į Sąjungos ir jos 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus dėl tiesioginių užsienio 
investicijų;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) laikydamosi tarptautinių 
įsipareigojimų, prisiimtų Pasaulio prekybos 
organizacijoje, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje 
ir pagal prekybos bei investicijų 
susitarimus, sudarytus su trečiosiomis 
šalimis, Sąjunga ir valstybės narės 
laikydamosi tam tikrų reikalavimų 

(3) laikydamosi tarptautinių 
įsipareigojimų, prisiimtų Pasaulio prekybos 
organizacijoje, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje 
ir pagal prekybos bei investicijų 
susitarimus, sudarytus su trečiosiomis 
valstybėmis, Sąjunga ir valstybės narės, 
laikydamosi tam tikrų reikalavimų, 
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saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais 
gali priimti su tiesioginėmis užsienio 
investicijomis susijusias ribojamąsias 
priemones;

saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais 
gali priimti tiesioginėms užsienio 
investicijoms taikomas prieigos prie 
rinkos ribojimo priemones;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kelios valstybės narės yra 
nustačiusios priemones, kuriomis viešosios 
tvarkos ar visuomenės saugumo 
sumetimais gali būti ribojamas kapitalo 
judėjimas tarp valstybių narių ir tarp 
valstybių narių ir trečiųjų šalių. Šios 
priemonės atitinka su tiesioginėmis 
užsienio investicijomis susijusius valstybių 
narių tikslus ir susirūpinimą, todėl esama 
daug skirtingų – pagal jų taikymo sritį ir 
tvarką – priemonių. Kitos valstybės narės 
neturi tokių mechanizmų;

(4) kelios valstybės narės yra 
nustačiusios priemones, suteikiančias joms 
galimybes viešosios tvarkos ar visuomenės 
saugumo sumetimais riboti kapitalo 
judėjimą tarp valstybių narių ir tarp 
valstybių narių ir trečiųjų valstybių. Šios 
priemonės atspindi su tiesioginėmis 
užsienio investicijomis susijusius valstybių 
narių tikslus ir susirūpinimą, todėl esama 
daug nekoordinuojamų skirtingų – pagal 
jų taikymo sritį ir tvarką – priemonių. 
Valstybės narės, kurios tokių mechanizmų 
neturi, gali nustatyti savo mechanizmus 
remdamosi jau taikomų nacionalinių 
mechanizmų veikimu, patirtimi ir 
geriausia praktika;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiuo metu nėra išsamios ES lygmens 
sistemos, skirtos tiesioginėms užsienio 
investicijoms tikrinti saugumo ar viešosios 
tvarkos sumetimais;

(5) šiuo metu nėra išsamios Sąjungos ES 
lygmens sistemos, skirtos tiesioginėms 
užsienio investicijoms tikrinti saugumo ar 
viešosios tvarkos sumetimais, nors 
pagrindinės Sąjungos prekybos partnerės, 
įskaitant G 7 šalis, tokias sistemas sukūrė 
ir taiko įvairių rūšių (įvairiu mastu 
skaidrius, įvairiu mastu ribojančius bei 
įvairiu mastu nuspėjamus) tikrinimo 
mechanizmus;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) svarbu užtikrinti teisinį tikrumą, 
koordinavimą ir bendradarbiavimą visos 
ES mastu sukuriant tiesioginių užsienio 
investicijų į Sąjungą tikrinimo saugumo ar 
viešosios tvarkos sumetimais sistemą. Tai 
nedaro poveikio valstybių narių išskirtinei 
atsakomybei už nacionalinio saugumo 
užtikrinimą;

(7) šiuo reglamentu derėtų užtikrinti 
teisinį tikrumą valstybių narių tikrinimo 
mechanizmams, taip pat koordinavimą ir 
bendradarbiavimą visos ES mastu, 
sukuriant tiesioginių užsienio investicijų į 
Sąjungą tikrinimo saugumo ar viešosios 
tvarkos sumetimais sistemą. Tai nedaro 
poveikio valstybių narių išskirtinei 
atsakomybei už nacionalinio saugumo 
užtikrinimą. Komisijos vykdoma tikrinimo 
sistemų trečiosiose valstybėse stebėsena 
taip pat turėtų užtikrinti teisinį tikrumą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo sistema turėtų sudaryti 
valstybėms narėms ir Komisijai sąlygas 
visapusiškai spręsti pavojaus saugumui ar 
viešajai tvarkai klausimus, prisitaikyti prie 
kintančių aplinkybių ir kartu išsaugoti 
valstybėms narėms būtiną lankstumą 
tikrinti tiesiogines užsienio investicijas 
saugumo ir viešosios tvarkos sumetimais 
atsižvelgiant į jų individualią padėtį ir 
nacionalines aplinkybes;

(8) tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo sistema turėtų užtikrinti 
valstybėms narėms ir Komisijai teisinius, 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius, 
būtinus siekiant visapusiškai spręsti 
pavojaus saugumui ar viešajai tvarkai 
klausimus, prisitaikyti prie kintančių 
aplinkybių ir kartu išsaugoti valstybėms 
narėms būtiną lankstumą tikrinti 
tiesiogines užsienio investicijas saugumo ir 
viešosios tvarkos sumetimais atsižvelgiant 
į jų individualią padėtį ir nacionalines 
aplinkybes, įskaitant vadinamąsias 
auksines akcijas ir auksines galias;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) turėtų būti tikrinamas platus 
spektras investicijų, kuriomis užmezgamas 
arba palaikomas ilgalaikis tiesioginis ryšys 
tarp trečiųjų šalių investuotojų ir ūkio 
subjektų, vykdančių ekonominę veiklą 
valstybėje narėje;

(9) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
įvairioms investicijoms (įskaitant užsienio 
vyriausybių kontroliuojamas tiesiogines 
investicijas), neatsižvelgiant į jų apimtį ar 
dalyvavimo ribines vertes, kai tomis 
investicijomis užmezgamas arba 
palaikomas ilgalaikis tiesioginis ar 
netiesioginis ryšys tarp užsienio 
investuotojo (nepaisant to, ar toks 
investuotojas yra faktinis investuotojas) ir 
įmonės, vykdančios ekonominę veiklą 
valstybės narės teritorijoje, jos išskirtinėje 
ekonominėje zonoje, paskelbtoje pagal 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją 
(UNCLOS), arba kontinentiniame šelfe;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) valstybės narės, laikydamosi 
Sąjungos teisės aktų, turėtų galėti imtis 
būtinų priemonių, kad užtikrindamos 
saugumą ar viešąją tvarką neleistų 
išvengti tikrinimo mechanizmų ir 
sprendimų. Jos turėtų būti taikomos 
investicijoms Sąjungoje, kurioms 
naudojami dirbtiniai ekonominės realybės 
neatitinkantys susitarimai, kuriais 
vengiama tikrinimo mechanizmų ir 
tikrinimo sprendimų, tai atvejais, kai 
trečiosios šalies fizinis asmuo arba įmonė 
yra investuotojo faktinis savininkas arba jie 
investuotoją faktiškai kontroliuoja. Tai 
prieštarauja SESV įtvirtintoms įsisteigimo 
laisvei ir kapitalo judėjimo laisvei;

(10) valstybės narės, laikydamosi 
Sąjungos teisės aktų, turėtų toliau taikyti, 
iš dalies keisti, sustiprinti arba patvirtinti 
priemones, būtinas, kad būtų galima 
nustatyti valstybių narių taikomų 
tikrinimo mechanizmų ir sprendimų, 
kuriais siekiama apsaugoti saugumą ir 
viešąją tvarką, apėjimo faktus ir užkirsti 
jiems kelią. Ši nuostata turėtų būti 
taikoma investicijoms Sąjungoje, kurioms 
naudojami dirbtiniai susitarimai, kurie 
neatspindi ekonominės realybės ir kuriais 
apeinami tikrinimo mechanizmai ir 
tikrinimo sprendimai, be kita ko, tais 
atvejais, kai investuotojo nuosavybės 
struktūra ar kitos pagrindinės savybės 
labai pasikeitė, kai investuotojas atlieka 
tarpininko vaidmenį arba kai trečiosios 
valstybės fizinis asmuo ar įmonė yra 
įmonės faktinis savininkas arba įmonę 
faktiškai kontroliuoja. Valstybės narės 
turėtų pranešti Komisijai apie bet kokias 
jų priimtas kovos su priemonių apėjimu 
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priemones. Tai nedaro poveikio SESV 
įtvirtintoms įsisteigimo laisvei ir kapitalo 
judėjimo laisvei;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pagal šį reglamentą Komisija ir 
valstybės narės turėtų skatinti trečiųjų 
šalių bendradarbiavimą ir įsipareigojimą 
sudarant prekybos ir investicijų 
susitarimus bei tarptautiniuose forumuose 
dėl tikrinimo tvarkos taikymo;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant suteikti valstybėms narėms ir 
Komisijai reglamento taikymo nurodymų, 
reikia nustatyti veiksnių, į kuriuos galima 
atsižvelgti tikrinant tiesiogines užsienio 
investicijas saugumo ar viešosios tvarkos 
sumetimais, sąrašą. Dėl šio veiksnių sąrašo 
tikrinimo procesas bus skaidresnis 
investuotojams, ketinantiems daryti 
tiesiogines užsienio investicijas Sąjungoje 
arba jau jų padariusiems. Veiksnių, 
galinčių daryti poveikį saugumui ar 
viešajai tvarkai, sąrašas turėtų būti 
nebaigtinis;

(11) siekiant suteikti valstybėms narėms ir 
Komisijai reglamento taikymo nurodymų, 
reikia nustatyti veiksnių, į kuriuos galima 
atsižvelgti tikrinant tiesiogines užsienio 
investicijas saugumo ar viešosios tvarkos 
sumetimais, sąrašą. Dėl šio veiksnių sąrašo 
tikrinimo procesas būtų skaidresnis 
investuotojams, ketinantiems daryti 
tiesiogines užsienio investicijas Sąjungoje 
arba jau jų padariusiems. Veiksnių, 
galinčių daryti poveikį saugumui ar 
viešajai tvarkai, sąrašas turėtų likti 
nebaigtinis;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nustatydamos, ar tiesioginės užsienio 
investicijos gali daryti poveikį saugumui ar 
viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija 
turėtų galėti apsvarstyti visus susijusius 
veiksnius, įskaitant poveikį ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektams, 
technologijoms, įskaitant bazines didelio 
poveikio technologijas, ir ištekliams, kurie 
yra būtini saugumui arba viešosios tvarkos 
palaikymui ir kurių sutrikdymas, 
praradimas arba sunaikinimas padarytų 
didelį poveikį valstybei narei ar Sąjungai. 
Šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija 
taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į 
tai, ar užsienio investuotoją tiesiogiai arba 
netiesiogiai (pvz., teikiant didelį 
finansavimą, įskaitant subsidijas) 
kontroliuoja trečiosios šalies vyriausybė;

(12) nustatydamos, ar užsienio 
investicijos galėtų daryti poveikį saugumui 
ar viešajai tvarkai, valstybės narės ir 
Komisija turėtų pirmiausiai atsižvelgti į 
tai, ar esama tiekimo sutrikimo, 
sutrikdymo, praradimo arba sunaikinimo, 
kuris galėtų padaryti poveikį valstybei 
narei arba Sąjungai, ar užsienio 
investuotoją tiesiogiai arba netiesiogiai 
kontroliuoja trečiosios valstybės 
vyriausybė arba užsienio vyriausybės 
kontroliuojamos investicijos, ar užsienio 
investicijos yra dalis valstybinio projekto, 
programos arba ekonominės pramoninės 
ar politinės strategijos, vykdomų trečiosios 
valstybės siekiant įgyti arba perduoti 
bazines didelio poveikio technologijas ar 
žinias arba paremti strateginius 
nacionalinius interesus. Tai taikytina ir 
tiems atvejams, kai investuotojas jau 
dalyvavo investiciniuose projektuose, 
kurie kelia grėsmę valstybės narės 
saugumui ar viešajai tvarkai.
Valstybės narės ir Komisija taip pat galėtų 
saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais 
apsvarstyti galimą poveikį, be kita ko, 
ypatingos svarbos ir strateginei 
infrastruktūrai, ypatingos svarbos ir 
strateginėms technologijoms, Sąjungos 
strateginei autonomijai, prieigai prie 
neskelbtinos informacijos arba Sąjungos 
piliečių asmens duomenų, žiniasklaidos 
įvairovei ir nepriklausomumui bei 
visuotinės svarbos ir visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugoms;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) nustatydamas, ar užsienio 
investicijos galėtų turėti poveikio 
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saugumui arba viešajai tvarkai, valstybės 
narės ir Komisija taip pat galėtų 
atsižvelgti į sąlygas ir aplinkybes, 
kuriomis investicija yra arba buvo atlikta, 
be kita ko, ar investicijomis galėtų būti 
sukurta monopolinė struktūra, ar užsienio 
investuotojo kilmės šalies rinka yra atvira, 
apribota ar uždara, ar esama 
abipusiškumo ir vienodų veiklos sąlygų ir 
ar esama tarptautinių žmogaus teisių 
priemonių arba pagrindinių Tarptautinės 
darbo organizacijos standartų pažeidimo 
rizikos. Tyrimas turėtų būti atliekamas 
remiantis geriausia turima informacija, 
kuri turėtų būti tiksli, išsami ir patikima;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) valstybės narės gali leisti 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
pilietinės visuomenės organizacijoms arba 
socialiniams partneriams, pavyzdžiui, 
profesinėms sąjungoms, prašyti valstybių 
narių apsvarstyti galimybę taikyti 
tikrinimą, nedarant poveikio įvairioms 
sistemoms, kurios sudaro sąlygas 
aktyvesniam dalyvavimui procese;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) jei ekonominės veiklos vykdytojai, 
pilietinės visuomenės organizacijos arba 
socialiniai partneriai, pavyzdžiui, 
profesinės sąjungos, turi aktualios 
informacijos arba esminių ir tinkamai 
pagrįstų abejonių dėl tiesioginių užsienio 
investicijų, kurios gali saugumo ir 
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viešosios tvarkos aspektais turėti įtakos 
Sąjungos svarbos projektams ar 
programoms, turėtų būti galima Komisijai 
pateikti tą informaciją. Komisija gali 
tinkamai atsižvelgti į tą informaciją 
rengdama nuomonę;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) būtina nustatyti valstybių narių 
atliekamo tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo procedūrinės sistemos 
būtiniausius elementus, kad investuotojai, 
Komisija ir kitos valstybės narės galėtų 
suprasti, kaip tokios investicijos gali būti 
tikrinamos, ir užtikrinti, kad tokios 
investicijos būtų tikrinamos skaidriai ir 
nediskriminuojant trečiųjų šalių. Šie 
elementai turi bent apimti tikrinimo 
terminų nustatymą ir galimybę užsienio 
investuotojams siekti teisminio teisių 
gynimo dėl tikrinimo sprendimų;

(13) dera nustatyti valstybių narių 
atliekamo tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo procedūrinės sistemos 
būtiniausius elementus, kad investuotojai, 
Komisija ir kitos valstybės narės galėtų 
suprasti, kaip tokios investicijos gali būti 
tikrinamos skaidriai ir nediskriminuojant 
trečiųjų valstybių. Šie elementai turi bent 
apimti tikrinimo terminų nustatymą ir 
galimybę užsienio investuotojams 
valstybių narių valdžios institucijose ir 
teismuose pagal valstybių narių teisę 
siekti teisminio teisių gynimo dėl tikrinimo 
sprendimų;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) turėtų būti nustatytas mechanizmas, 
kuriuo valstybėms narėms sudaromos 
sąlygos bendradarbiauti ir padėti viena 
kitai tais atvejais, kai tiesioginės užsienio 
investicijos vienoje valstybėje narėje gali 
daryti poveikį kitos valstybės narės 
saugumui ar viešajai tvarkai. valstybės 
narės turėtų galėti pateikti pastabas 
valstybei narei, kurioje investicija 
planuojama arba padaryta, nepriklausomai 
nuo to, ar pastabas teikiančios valstybės 

(14) turėtų būti nustatytas mechanizmas, 
kuriuo valstybėms narėms sudaromos 
sąlygos bendradarbiauti ir padėti viena 
kitai tais atvejais, kai tiesioginės užsienio 
investicijos vienoje valstybėje narėje 
galėtų daryti poveikį kitos valstybės narės 
saugumui ar viešajai tvarkai. Valstybės 
narės turėtų galėti pateikti pastabas 
valstybei narei, kurioje investicija 
planuojama arba padaryta, nepriklausomai 
nuo to, ar pastabas teikiančios valstybės 
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narės ar valstybės narės, kuriose 
investicijos planuojamos ar padarytos, turi 
tikrinimo mechanizmą ir ar jos tikrina 
investicijas. Valstybių narių pastabos taip 
pat turėtų būti persiųstos Komisijai. 
Komisija taip pat turėtų turėti galimybę 
prireikus teikti nuomonę valstybei narei, 
kurioje investicija planuojama arba 
padaryta, nepriklausomai nuo to, ar ta 
valstybė narė turi tikrinimo mechanizmą ir 
ar ji tikrina investiciją ir nepriklausomai 
nuo to, ar kita valstybė narė pateikė 
pastabų;

narės ar valstybės narės, kuriose investicija 
planuojama ar padaryta, turi tikrinimo 
mechanizmą ir ar jos tikrina investicijas. 
Tos pastabos taip pat turėtų būti vienu 
metu persiųstos visoms valstybės narėms ir 
Komisijai, kuri tada turėtų turėti galimybę 
teikti nuomonę valstybei narei, kurioje 
investicija planuojama arba padaryta, 
nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė narė 
turi tikrinimo mechanizmą ir ar ji tikrina 
investiciją. Ši nuomonė turėtų būti vienu 
metu perduodama visoms kitoms 
valstybėms narėms ir ji neturėtų būti 
skelbiama viešai. Valstybė narė turėtų 
turėti galimybę prašyti Komisijos 
nuomonės ar kitų valstybių narių pastabų 
apie tiesiogines užsienio investicijas jos 
teritorijoje;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) be to, Komisijai turėtų būti suteikta 
galimybė saugumo ar viešosios tvarkos 
sumetimais tikrinti tiesiogines užsienio 
investicijas, galinčias daryti poveikį 
Sąjungos svarbos projektams ir 
programoms. Tokiu būdu Komisija turėtų 
priemonę visai Sąjungai naudingiems 
projektams ir programoms, kuriais svariai 
prisidedama siekiant jos ekonomikos 
augimo, darbo vietų kūrimo ir 
konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, 
tai būtų tie projektai ir programos, kuriems 
skiriamas didelis ES finansavimas arba 
kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose, 
susijusiuose su ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektais, technologijomis 
ar ištekliais. Siekiant didesnio aiškumo, 
priede turėtų būti pateiktas orientacinis 
sąrašas ir jame išvardyti Sąjungos svarbos 
projektai ar programos, kuriems skirtas 
tiesiogines užsienio investicijas Komisija 
gali patikrinti;

(15) be to, Komisija turėtų saugumo ar 
viešosios tvarkos sumetimais tikrinti 
tiesiogines užsienio investicijas, galinčias 
daryti poveikį Sąjungos svarbos 
projektams ir programoms. Tokiu būdu 
Komisija turėtų priemonę visai Sąjungai 
naudingiems projektams ir programoms, 
kuriais svariai prisidedama siekiant jos 
ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir 
konkurencingumo, apsaugoti. Visų pirma, 
tai būtų tie projektai ir programos, kuriems 
skiriamas didelis ES finansavimas arba 
kurie nustatyti Sąjungos teisės aktuose dėl 
ypatingos svarbos ir strateginės 
infrastruktūros, technologijų arba 
išteklių. Siekiant didesnio aiškumo, priede 
turėtų būti pateiktas nebaigtinis sąrašas ir 
jame išvardyti Sąjungos svarbos projektai 
ir programos, kuriems skirtas tiesiogines 
užsienio investicijas Komisija gali 
patikrinti. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
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kuriais toks sąrašas būtų atnaujinamas;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų tarpusavio dialogą, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas turėtų galėti prašyti Komisijos 
pateikti nuomonę apie valstybėje narėje 
planuojamas arba padarytas tiesiogines 
užsienio investicijas. Gavusi tokį prašymą, 
Komisija turėtų informuoti Europos 
Parlamentą apie savo veiksmus;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) jei Komisija manys, kad tiesioginė 
užsienio investicija gali daryti poveikį 
Sąjungos svarbos projektams ar 
programoms dėl saugumo ar viešosios 
tvarkos priežasčių, Komisijai turėtų būti 
suteikta galimybė per pagrįstos trukmės 
terminą pateikti nuomonę toms 
valstybėms narėms, kuriose tokia 
investicija planuojama arba padaryta. 
Valstybės narės turėtų kuo labiau 
atsižvelgti į Komisijos nuomonę, o jei ja 
nesivadovauja, pateikti paaiškinimą, 
laikydamosi ES sutarties 4 straipsnio 3 
dalyje nustatytos lojalaus 
bendradarbiavimo pareigos. Be to, 
Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė iš 
tų valstybių narių prašyti tokiai investicijai 
patikrinti reikalingos informacijos;

(16) jei Komisija arba bent viena valstybė 
narė mano, kad užsienio investicija dėl 
saugumo ar viešosios tvarkos priežasčių 
gali daryti poveikį Sąjungos svarbos 
projektams ar programoms, Komisija 
turėtų per pagrįstos trukmės terminą 
pateikti nuomonę toms valstybėms 
narėms, kuriose tokia investicija 
planuojama arba padaryta, o tokioms 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė pateikti pastabas toms 
valstybėms narėms, kuriose tokia 
investicija planuojama arba padaryta. Ši 
nuomonė, kuri neturėtų būti skelbiama 
viešai, turėtų būti tuo pačiu metu 
perduota kitoms valstybėms narėms. 
Valstybės narės turėtų kuo labiau 
atsižvelgti į tą nuomonę, o jei ja 
nesivadovauja, raštu pateikti išsamų 
paaiškinimą Komisijai ir atitinkamoms 
valstybėms narėms, laikydamosi ES 
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sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatytos 
lojalaus bendradarbiavimo pareigos. Be to, 
Komisijai turėtų būti sudaryta galimybė tų 
valstybių narių prašyti tokiai investicijai 
patikrinti reikalingos informacijos. 
Valstybė narė turėtų turėti galimybę 
prašyti Komisijos nuomonės ar kitų 
valstybių narių pastabų apie tiesiogines 
užsienio investicijas jos teritorijoje;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kai bent trečdalis valstybių narių 
mano, kad tiesioginės užsienio investicijos 
gali paveikti jų saugumą arba viešąją 
tvarką, arba bent trečdalis valstybių narių 
ir Komisija mano, kad saugumo ir 
viešosios tvarkos aspektais esama poveikio 
Sąjungos svarbos projektams arba 
programoms, valstybės narės turėtų kuo 
labiau atsižvelgti į Komisijos nuomonę ir 
kitų valstybių narių pastabas bei raštu 
pateikti paaiškinimą Komisijai ir 
atitinkamoms valstybėms narėms. Tais 
atvejais, kai tomis pastabomis arba 
nuomonėmis nesivadovaujama, Komisija 
turėtų siekti skatinti pastabas pateikusių 
valstybių narių ir valstybės narės, kurioje 
planuojama arba buvo atlikta tiesioginė 
užsienio investicija, dialogą;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant palengvinti 
bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis 
narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių 
užsienio investicijų tikrinimą, valstybės 

(17) siekiant palengvinti 
bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis 
narėmis ir Komisijos atliekamą tiesioginių 
užsienio investicijų tikrinimą bei pagerinti 
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narės turėtų pranešti Komisijai apie savo 
tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų 
pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas 
apie tikrinimo mechanizmų taikymą. Tuo 
pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo 
neturinčios valstybės narės taip pat turėtų 
teikti jų teritorijoje padarytų tiesioginių 
užsienio investicijų ataskaitas, parengtas 
remiantis turima informacija;

valstybių narių teikiamų duomenų 
patikimumą ir palyginamumą, valstybės 
narės turėtų pranešti Komisijai apie savo 
tikrinimo mechanizmus ir kiekvieną jų 
pakeitimą ir jai teikti reguliarias ataskaitas 
apie tikrinimo mechanizmo taikymą. Tuo 
pačiu tikslu tikrinimo mechanizmo 
neturinčios valstybės narės taip pat turėtų 
teikti jų teritorijoje, išskirtinėje 
ekonominėje zonoje ir kontinentiniame 
šelfe padarytų tiesioginių užsienio 
investicijų ataskaitas, parengtas remiantis 
jų turima informacija. Jos taip pat turėtų 
pateikti informaciją apie veiksmus, kurių 
buvo imtasi tokiai informacijai gauti;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) todėl ne mažiau svarbu užtikrinti, 
kad visose valstybėse narėse būtų renkama 
būtiniausia informacija apie tiesiogines 
užsienio investicijas, kurioms taikomas šis 
reglamentas, ir atliekami būtiniausi jų 
koordinavimo veiksmai. Tokią 
informaciją, valstybėms narėms arba 
Komisijai paprašius, turėtų pateikti 
valstybės narės, kuriose tiesioginės 
užsienio investicijos planuojamos arba 
padarytos. Teikiama informacija apie 
tokius investicijos aspektus, kaip užsienio 
investuotojo nuosavybės struktūra, 
planuojamos arba padarytos investicijos 
finansavimas, taip pat, kai žinoma, 
informacija apie trečiųjų šalių suteiktas 
subsidijas;

(18) todėl taip pat svarbu užtikrinti, kad 
visose valstybėse narėse, kuriose 
planuojamos arba padarytos tiesioginės 
užsienio investicijos, kurioms taikomas šis 
reglamentas, valstybėms narėms arba 
Komisijai paprašius būtų renkama 
būtiniausia informacija apie tas 
tiesiogines užsienio investicijas ir 
atliekami būtiniausi jų koordinavimo 
veiksmai. Teikiama informacija apie tokius 
investicijos aspektus, kaip užsienio 
investuotojo nuosavybės struktūra, 
planuojamos arba padarytos investicijos 
finansavimas, taip pat, kai žinoma, 
informacija apie trečiųjų valstybių 
suteiktas subsidijas. Tokia informacija 
turėtų būti teikiama vadovaujantis SESV 
346 straipsnio normomis. Ji turėtų būti 
tiksli, išsami ir patikima, ja turėtų būti 
siekiama palengvinti duomenų 
palyginamumą;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu 
reikėtų sustiprinti komunikaciją ir 
bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje 
narėje įsteigiant asmens ryšiams dėl 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
pareigybę;

(19) valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu 
reikėtų sustiprinti komunikaciją ir 
bendradarbiavimą, kiekvienoje valstybėje 
narėje tam tikroje institucijoje įsteigiant 
ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo palaikymo punktus, taip pat 
sukuriant specialią Investicijų tikrinimo 
koordinavimo grupę;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) valstybės narės ir Komisija turėtų 
imtis visų reikiamų priemonių, kad 
apsaugotų konfidencialią ir kitokią 
neskelbtiną informaciją;

(20) valstybės narės ir Komisija visai 
konfidencialiai informacijai, kurią teikia 
užsienio investuotojai ir susijusi Sąjungos 
įmonė, turėtų užtikrinti aukščiausio lygio 
apsaugą;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) valstybės narės turėtų teikti 
Komisijai metines ataskaitas apie 
tiesiogines užsienio investicijas jų 
teritorijoje, išskirtinėje ekonominėje 
zonoje arba kontinentiniame šelfe, 
remdamosi geriausia turima informacija. 
Jos taip pat turėtų pateikti informaciją 
apie veiksmus, kurių buvo imtasi tokiai 
informacijai gauti. Remdamasi šiomis 
metinėmis ataskaitomis, Komisija turėtų 
parengti ir Europos Parlamentui pateikti 
metinę ataskaitą, kurioje būtų apžvelgta 
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bendra investicijų padėtis Sąjungoje, 
įskaitant šio reglamento įgyvendinimą. Ta 
ataskaita turėtų būti skelbiama viešai;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ne vėliau kaip per trejus metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų 
pateikti šio reglamento taikymo ataskaitą. 
Jei ataskaitoje bus siūloma iš dalies 
pakeisti šio reglamento nuostatas, prie jos 
prireikus gali būti pridėtas teisės akto 
pasiūlymas;

(21) ne vėliau kaip per trejus metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau – kas 
trejus metus Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti 
ataskaitą, kurioje įvertinamas šio 
reglamento veikimas ir veiksmingumas. 
Vertinimas taip pat turėtų apimti 
ilgalaikės ekonominės kontrolės 
pajėgumus, kurie nėra tiesioginės 
užsienio investicijos ir dėl kurių sudarant 
viešąją sutartį įsigyjami ilgalaikės 
tiesioginės įtakos pajėgumai, leidžiantys 
valdyti ar kontroliuoti Sąjungos svarbos 
projektus arba programas, kaip apibrėžta 
šiame reglamente. Jei ataskaitoje siūloma 
iš dalies keisti šio reglamento nuostatas, 
prireikus kartu su ja gali būti pateiktas 
pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, o visais kitais atvejais 
informuojami Europos Parlamentas ir 
Taryba;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant Sąjungos svarbos projektų 
ir programų sąrašą, Komisijai pagal 
SESV 290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl šio 
reglamento priedo dalinio pakeitimo. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 



PE621.693/ 16

LT

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos pagal 
2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytus principus. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. tiesioginės užsienio investicijos – bet 
kokios rūšies investicijos, kuriomis 
užsienio investuotojas siekia užmegzti arba 
palaikyti ilgalaikį tiesioginį ryšį tarp 
užsienio investuotojo ir verslininko arba 
ūkio subjekto, kuriam teikiamas kapitalas 
ekonominei veiklai valstybėje narėje 
vykdyti, įskaitant investicijas, leidžiančias 
veiksmingai dalyvauti valdant arba 
kontroliuojant ekonominę veiklą vykdančią 
įmonę;

1) tiesioginės užsienio investicijos – bet 
kokios rūšies, apimties ir dalyvavimo 
ribinės vertės investicija, kuria užsienio 
investuotojas (nepaisant to, ar toks 
investuotojas yra faktinis investuotojas) 
siekia užmegzti arba palaikyti ilgalaikį 
tiesioginį arba netiesioginį ryšį tarp to 
užsienio investuotojo ir verslininko arba 
įmonės, kuriam teikiamas kapitalas 
ekonominei veiklai valstybės narės 
teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje 
zonoje, paskelbtoje pagal Jungtinių Tautų 
jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), arba 
kontinentiniame šelfe vykdyti, įskaitant 
investicijas, leidžiančias veiksmingai 
dalyvauti valdant arba tiesiogiai ar 
netiesiogiai kontroliuojant ekonominę 
veiklą vykdančią įmonę;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) užsienio vyriausybės kontroliuojama 
tiesioginė investicija – bet kokios 
tiesioginės užsienio investicijos, galinčios 
užtikrinti užsienio valstybės vyriausybės 
arba subjekto, kurį jį kontroliuoja arba 
kuris jos vardu arba pagal jos nurodymus 
veikia, subjekto vykdomą Sąjungoje 
įsteigto juridinio asmens kontrolę;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. užsienio investuotojas – trečiosios 
šalies fizinis asmuo arba trečiosios šalies 
ūkio subjektas, kuris ketina padaryti arba 
padarė tiesioginę užsienio investiciją;

2) užsienio investuotojas – trečiosios 
valstybės fizinis arba juridinis asmuo arba 
jos įmonė, arba nacionalinė arba 
valstybinė institucija, kuris ketina padaryti 
arba jau padarė tiesioginę užsienio 
investiciją (tiek faktinis investuotojas, tiek 
tą trečiosios valstybės investuotoją 
atstovaujantis tarpininkas);

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. tikrinimas – procedūra, pagal kurią 
tiesioginę užsienio investiciją galima 
vertinti, tirti, leisti, nustatyti jai sąlygas, 
drausti arba atšaukti;

3) tikrinimas – procedūra, kuri sudaro 
galimybes vertinti, tirti, leisti, sąlygoti, 
drausti arba atšaukti tiesioginę užsienio 
investiciją ir kurios įvykdymo terminai 
pradedami skaičiuoti atitinkamoms 
institucijoms gavus visą informaciją, 
būtiną tikrinimui pradėti;

Pagrindimas

Reikia neleisti, kad užsienio investuotojas galėtų neperduoti visos patikrinimui atlikti būtinos 
informacijos siekdamas sutrumpinti tikrinimo laikotarpį. Tikrinimo terminai turėtų būti 
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pradedami skaičiuoti tik pateikus visą informaciją, būtiną parengti išsamiai bylai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento 
nuostatų ir sąlygų, valstybės narės gali 
toliau taikyti, keisti arba priimti tiesioginių 
užsienio investicijų tikrinimo saugumo ar 
viešosios tvarkos sumetimais 
mechanizmus.

1. Pagal šio reglamento nuostatas 
valstybės narės gali toliau taikyti, keisti, 
stiprinti arba priimti tiesioginių užsienio 
investicijų tikrinimo saugumo ar viešosios 
tvarkos sumetimais mechanizmus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija saugumo ar viešosios 
tvarkos sumetimais gali tikrinti tiesiogines 
užsienio investicijas, kurios gali daryti 
poveikį Sąjungos svarbos projektams ar 
programoms.

2. Komisija saugumo ar viešosios 
tvarkos sumetimais tikrina tiesiogines 
užsienio investicijas, kurios gali daryti 
poveikį Sąjungos svarbos projektams ar 
programoms.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sąjungos svarbos projektai ar 
programos visų pirma yra tie projektai ir 
programos, kuriems skiriamas didelis ES 
finansavimas arba didelė jo dalis arba 
kuriems taikomi Sąjungos teisės aktai, 
susiję su ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektais, technologijomis ar ištekliais. 
Orientacinis Sąjungos svarbos projektų ar 
programų sąrašas pateiktas 1 priede.

3. Sąjungos svarbos projektai ar 
programos visų pirma yra tie projektai ir 
programos, kuriems skiriamas ES 
finansavimas arba kuriems taikomi 
Sąjungos teisės aktai, susiję su ypatingos 
svarbos ir strateginiais infrastruktūros 
objektais, technologijomis, įskaitant 
bazines didelio poveikio technologijas, ir 
ypatingos svarbos ištekliais, kurie yra 
būtini saugumui arba viešosios tvarkos 
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palaikymui. Nebaigtinis Sąjungos svarbos 
projektų ir programų sąrašas pateiktas šio 
reglamento priede. Komisijai pagal 13a 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus šiam reglamentui iš 
dalies pakeisti, kuriais atnaujinamas 
priede pateiktas sąrašas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksniai, į kuriuos gali būti atsižvelgta 
atliekant tikrinimą

Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama atliekant 
tikrinimą

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo ar viešosios tvarkos sumetimais 
tikrindamos tiesiogines užsienio 
investicijas, valstybės narės ir Komisija 
gali nagrinėti jų galimą poveikį, inter alia:

1. Saugumo ar viešosios tvarkos 
sumetimais tikrindamos tiesiogines 
užsienio investicijas, valstybės narės ir 
Komisija gali nagrinėti jų galimą poveikį, 
inter alia:

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams, įskaitant energetiką, 
transportą, ryšius, duomenų saugojimą, 
kosmoso ar finansų infrastruktūros 
objektus, taip pat didesnės rizikos 
objektus;

a) ypatingos svarbos ir strateginiams 
infrastruktūros objektams (tiek fiziniams, 
tiek virtualiesiems), įskaitant energijos ir 
vandens paskirstymo sistemas, transporto 
tinklus, uostus, geležinkelius, oro uostus 
ir laivų statyklas, transporto paslaugas, 
ryšius ir žiniasklaidą, aviacijos ir kosmoso 
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infrastruktūrą, duomenų saugojimo 
įrenginius, didžiųjų duomenų analizę, 
rinkimų infrastruktūrą, finansų 
infrastruktūrą bei didesnės rizikos 
objektus;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingos svarbos technologijoms, 
įskaitant dirbtinį intelektą, robotiką, 
puslaidininkius ir technologijas su 
galimomis dvejopo naudojimo 
prietaikomis, kibernetinį saugumą, 
kosmoso ar branduolinę technologijas;

b) ypatingos svarbos ir strateginėms 
technologijoms, įskaitant dirbtinį intelektą, 
robotiką, kvantines technologijas, 
nanotechnologijas, biotechnologijas ir 
medicinos technologijas, informacines ir 
ryšių technologijas (IRT), lustines 
korteles, puslaidininkius, elektros 
saugojimo įrenginius, objektus su 
galimomis dvejopo naudojimo 
prietaikomis, gynybą, kibernetinį saugumą 
ir kibertechnologijas, automobilių 
sektorių, geležinkelių, aviacijos ir 
branduolines technologijas, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros įrenginius;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ypatingos svarbos išteklių tiekimo 
saugumui arba

c) ES strateginiam savarankiškumui, 
ypatingos svarbos išteklių (be kita ko, 
biržos prekių, žaliavų, retųjų žemių, žemės 
ūkio turto, žemės ūkio paskirties žemės, 
žemės ūkio maisto produktų) tiekimo 
saugumui ir tęstinumui;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos 4 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- galimybei susipažinti su neskelbtina 
informacija arba gebėjimui kontroliuoti 
neskelbtiną informaciją.

d) prieigai prie neskelbtinos 
informacijos arba prie Sąjungos piliečių 
asmens duomenų (be kita ko, asmens 
duomenų, susijusių su sveikata) ir 
gebėjimui kontroliuoti didelio masto 
duomenis arba neskelbtiną informaciją;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) žiniasklaidos įvairovei ir 
nepriklausomumui, visuotinės svarbos ir 
visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugoms, kultūros paslaugoms, 
įskaitant audiovizualines paslaugas, taip 
pat sporto objektams ir lažybų paslaugoms 
bei kultūros paveldui.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė užsienio 
investicija gali daryti poveikį saugumui ar 
viešajai tvarkai, valstybės narės ir Komisija 
gali atsižvelgti į tai, ar užsienio 
investuotoją kontroliuoja trečiosios šalies 
vyriausybė, pvz., ar jis yra jos svariai 
finansiškai remiamas.

2. Siekdamos nustatyti, ar tiesioginė 
užsienio investicija gali daryti poveikį 
saugumui arba viešajai tvarkai, valstybės 
narės ir Komisija pirmiausiai atsižvelgia į 
tai, ar:

a) esama tiekimo sutrikimo, 
sutrikdymo, praradimo arba sunaikinimo 
rizikos, kuri galėtų padaryti poveikį 
valstybei narei arba Sąjungai;
b) užsienio investuotoją tiesiogiai arba 
netiesiogiai kontroliuoja trečiosios 
valstybės vyriausybė, valstybės įstaigos 
arba ginkluotosios pajėgos ir (arba) jis 
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valstybės vadovaujamas vykdo į išorę 
nukreiptus projektus arba programas 
arba atlieka tiesiogines investicijas, kuria 
siekiama strateginių pramonės tikslų, įgyti 
arba perduoti bazines didelio poveikio 
technologijas ar žinias, paremti 
strateginius nacionalinius interesus, be 
kita ko, per nuosavybės struktūras arba 
didelį finansavimą, kuris gali būti 
teikiamas subsidijų, išplėstinio kredito ir 
paskolos pavidalu trečiosios valstybės 
arba valstybinės nuosavybės teise 
valdomos finansų įstaigos, ir (arba) arba 
politinį dalyvavimą priimant pagrindinius 
sprendimus;
c) investuotojas jau dalyvavo 
investiciniuose projektuose, kurie kelia 
grėsmę valstybės narės saugumui arba 
viešajai tvarkai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant 2 dalį, valstybės narės ir 
Komisija taip pat gali atsižvelgti, be kita 
ko, į:
a) sąlygas ir aplinkybes, kuriomis 
investicija atliekama arba buvo atlikta, be 
kita ko, ar sektorius laikomas strateginiu 
investuotojo kilmės šalyje;
b) tai, ar yra rimtų ir pagrįstų įtarimų, 
kad užsienio investuotojas gali vykdyti 
neteisėtą arba nusikalstamą veiklą, 
pavyzdžiui, pinigų plovimą, lėšų 
pasisavinimą, korupciją, teroristų 
finansavimą, organizuotą nusikalstamą 
veiklą, intelektinės nuosavybės teisių 
pažeidimus arba tarptautinių žmogaus 
teisių priemonių arba pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos 
standartų pažeidimus;
c) tai, ar įmonės, į kurią investuojama, 
įstatuose yra nuosavybės teisių pakeitimo 
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nuostatų;
d) tai, ar investicijomis gali būti 
sustiprinta arba sukurta monopolinė 
struktūra arba vertės grandinės kontrolė, 
pavyzdžiui, paskelbiant visų Komisijos 
nagrinėtų bendrovių susijungimų, 
susijusių su atitinkama trečiosios 
valstybės įmone, sąrašą, taip pat 
paskelbiant visų nacionalinių 
konkurencijos institucijų nagrinėtų 
bendrovių susijungimų, susijusių su ta 
įmone, sąrašą;
e) tai, ar rinka užsienio investuotojo 
kilmės šalyje yra atvira, apribota arba 
uždara, ar taikomas abipusiškumo 
principas ir vienodos veiklos sąlygos;
f) ankstesnius Komisijos arba 
valstybių narių santykius su atitinkamu 
užsienio investuotoju.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Tyrimas atliekamas remiantis 
geriausia turima informacija, kuri turi 
būti tiksli, išsami ir patikima.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali toliau taikyti, keisti 
arba priimti reikiamas tikrinimo 
mechanizmo ir tikrinimo sprendimų 
vengimo prevencijos priemones.

Valstybės narės toliau taiko, keičia, 
stiprina arba priima priemones, būtinas, 
kad būtų galima nustatyti tikrinimo 
mechanizmų ir sprendimų apėjimo faktus 
ir užkirsti jiems kelią, be kita ko, tais 
atvejais, kai investuotojo nuosavybės 
struktūra ar kitos pagrindinės savybės 
labai pasikeitė. Valstybės narės praneša 
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Komisijai apie bet kokias jų priimtas 
kovos su priemonių apėjimu priemones.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tikrinimo 
sprendimų priėmimo terminus. Terminų 
trukmė turi būti pakankama, kad jos spėtų 
atsižvelgti į 8 straipsnyje nurodytas 
valstybių narių pastabas ir 8 ir 9 
straipsniuose nurodytą Komisijos 
nuomonę.

2. Valstybės narės nustato tikrinimo 
sprendimų priėmimo terminus ir juos 
viešai paskelbia. Tų terminų trukmė turi 
būti pakankama, kad jos spėtų atsižvelgti į 
8 straipsnyje nurodytas valstybių narių 
pastabas ir 8 ir 9 straipsniuose nurodytą 
Komisijos nuomonę.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali leisti 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
pilietinės visuomenės organizacijoms arba 
socialiniams partneriams, pavyzdžiui, 
profesinėms sąjungoms, prašyti valstybių 
narių valdžios institucijų apsvarstyti 
galimybę taikyti tikrinimą, nedarant 
poveikio valstybių narių sistemoms, kurios 
sudaro sąlygas aktyvesniam dalyvavimui 
procese.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konfidenciali informacija, įskaitant 
neskelbtiną komercinę informaciją, kurią 
pateikia užsienio investuotojai ir susiję 

3. Vykdydamos tikrinimo procedūras 
pagal Komisijos sprendimus (ES, 
Euratomas) 2015/443 ir (ES, Euratomas) 
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ūkio subjektai, yra saugoma. 2015/444, valstybės narės ir Komisija 
užtikrina visos konfidencialios 
informacijos, kurią pateikia užsienio 
investuotojas ir susijusi Sąjungos įmonė, 
aukščiausio lygio apsaugą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Užsienio investuotojams ir 
susijusiems ūkio subjektams sudaroma 
galimybė imtis teisminių teisių gynimo 
priemonių dėl nacionalinių valdžios 
institucijų priimtų tikrinimo sprendimų.

4. Užsienio investuotojai ir susijusioms 
Sąjungos įmonėms sudaroma galimybė 
pagal nacionalinę teisę kreiptis į valstybių 
narių valdžios ir teismines institucijas 
siekiant teisminio teisių gynimo dėl 
tikrinimo sprendimų.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tikrinimo mechanizmus toliau 
taikančios valstybės narės teikia Komisijai 
metinę savo tikrinimo mechanizmų 
taikymo ataskaitą. Kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio ataskaitoje pirmiausia 
pateikiama tokia informacija:

3. Tikrinimo mechanizmus toliau 
taikančios valstybės narės kiekvienam 
ataskaitiniam laikotarpiui pateikia 
Komisijai papildomos informacijos apie 
savo tikrinimo mechanizmų taikymą, be 
kita ko, apie:

a) patikrintos ir tikrinamos tiesioginės 
užsienio investicijos;

a) patikrintas ir tikrinamas tiesiogines 
užsienio investicijas;

b) tikrinimo sprendimai, kuriais 
uždraustos tiesioginės užsienio investicijos;

b) tikrinimo sprendimus, kuriais 
uždraustos tiesioginės užsienio investicijos;

c) tikrinimo sprendimai, kuriais 
tiesioginėms užsienio investicijoms 
nustatytos sąlygos arba priimtos jų poveikį 
silpninančios priemonės;

c) tikrinimo sprendimus, kuriais 
tiesioginėms užsienio investicijoms 
nustatytos sąlygos arba priimtos jų poveikį 
silpninančios priemonės;

d) patikrintų ir tikrinamų tiesioginių 
užsienio investicijų sektoriai, kilmės šalis / 
šaltinis ir vertė.

d) patikrintų ir tikrinamų tiesioginių 
užsienio investicijų sektorius, šaltinius ir 
vertę;
da) tikrinimo sprendimus, susijusius su 
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Sąjungos svarbos projektais ir 
programomis.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tikrinimo mechanizmų 
netaikančios valstybės narės pateikia 
Komisijai metinę tiesioginių užsienio 
investicijų savo teritorijoje ataskaitą, 
parengtą remiantis turima informacija.

2. Valstybės narės teikia Komisijai 
metines ataskaitas apie tiesiogines 
užsienio investicijas jų teritorijoje, 
išskirtinėje ekonominėje zonoje arba 
kontinentiniame šelfe, remdamosi 
geriausiais turimais duomenimis bei 
pateikdamos informaciją apie veiksmus, 
kurių buvo imtasi tokiems duomenims 
gauti.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Remdamasi, be kita ko, visų 
valstybių narių pateiktomis metinėmis 
ataskaitomis ir deramai atsižvelgdama į 
tam tikros šiose ataskaitose pateiktos 
informacijos konfidencialumą, Komisija 
parengia ir Europos Parlamentui pateikia 
metinę ataskaitą, kurioje apžvelgiama 
bendra investicijų padėtis Sąjungoje, 
įskaitant šio reglamento įgyvendinimą. Ta 
ataskaita skelbiama viešai.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės informuoja Komisiją 1. Valstybė narė informuoja Komisiją ir 
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ir kitas valstybes nares apie kiekvieną 
tiesioginę užsienio investiciją, kuri 
tikrinama taikant tikrinimo mechanizmą, 
per penkias darbo dienas nuo tikrinimo 
pradžios. Tikrinimą atliekančios valstybės 
narės kartu su kita informacija, kai 
tinkama, stengiasi nurodyti, ar, jų 
nuomone, tikrinamai tiesioginei užsienio 
investicijai gali būti taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 139/2004.

kitas valstybes nares apie kiekvieną 
tiesioginę užsienio investiciją, kuri 
tikrinama taikant tikrinimo mechanizmą, 
ne vėliau kaip per penkias darbo dienas 
nuo tikrinimo pradžios. Tikrinimą 
atliekanti valstybė narė kartu su kita 
informacija, kai tinkama, stengiasi 
nurodyti, ar, jos nuomone, tikrinamai 
tiesioginei užsienio investicijai gali būti 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė gali prašyti Komisijos 
nuomonės ar kitų valstybių narių pastabų 
apie tiesiogines užsienio investicijas jos 
teritorijoje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje 
valstybėje narėje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija gali daryti 
poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji 
tai valstybei narei, kurioje planuojama arba 
padaryta tiesioginė užsienio investicija, 
gali pateikti pastabas. Pastabos tuo pačiu 
metu persiunčiamos Komisijai.

2. Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje 
valstybėje narėje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija gali daryti 
poveikį jos saugumui ar viešajai tvarkai, ji 
tai valstybei narei, kurioje planuojama arba 
padaryta tiesioginė užsienio investicija, 
gali pateikti pastabas. Valstybės narės 
pastabos tuo pačiu metu perduodamos 
Komisijai ir visoms kitoms valstybėms 
narėms.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė 
užsienio investicija gali daryti poveikį 
vienos ar daugiau valstybių narių saugumui 
ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, 
kurioje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti 
nuomonę. Nuomonę Komisija gali pateikti 
neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės 
narės pateikė pastabų.

3. Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė 
užsienio investicija gali daryti poveikį 
vienos ar daugiau valstybių narių saugumui 
ar viešajai tvarkai, ji tai valstybei narei, 
kurioje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija, gali pateikti 
nuomonę. Nuomonę Komisija gali pateikti 
neatsižvelgdama į tai, ar kitos valstybės 
narės pateikė pastabų. Komisijos nuomonė 
tuo pačiu metu perduodama visoms 
kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija ar valstybė narė, kuri turi 
pagrindo manyti, kad tiesioginė užsienio 
investicija gali daryti poveikį jos saugumui 
ar viešajai tvarkai, gali tos valstybės narės, 
kurioje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija, prašyti 
pateikti bet kokią informaciją, reikalingą 
2 dalyje nurodytoms pastaboms arba 3 
dalyje nurodytai nuomonei parengti.

4. Valstybė narė, kuri turi pagrindo 
manyti, kad tiesioginė užsienio investicija 
gali daryti poveikį jos saugumui ar viešajai 
tvarkai, gali pateikti motyvuotą prašymą 
Komisijai, kad iš tos valstybės narės, 
kurioje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija, būtų gauta 
informacija, reikalinga 2 dalyje 
nurodytoms pastaboms pateikti. Komisija 
surenka visus gautus informacijos 
prašymus ir nedelsdama juos perduoda 
valstybei narei, kurioje planuojama arba 
padaryta tiesioginė užsienio investicija. 
Kai pagrįsta, Komisija taip pat gali savo 
iniciatyva prašyti pateikti informaciją, 
būtiną 3 dalyje nurodytai nuomonei 
parengti.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2 dalyje nurodytos pastabos arba 3 
dalyje nurodyta nuomonė valstybei narei, 
kurioje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija, teikiamos 
per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet 
kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 darbo 
dienas nuo 1 arba 4 dalyse nurodytos 
informacijos gavimo. Tais atvejais, kai 
Komisijos nuomonė teikiama po kitų 
valstybių narių pastabų, nuomonei pateikti 
Komisijai suteikiamos dvidešimt penkios 
papildomos darbo dienos.

5. 2 dalyje nurodytos pastabos 
Komisijai ir valstybėms narėms ir 3 dalyje 
nurodytos nuomonės valstybei narei, 
kurioje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija, pateikiamos 
per pagrįstos trukmės laikotarpį ir bet 
kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 darbo 
dienas nuo informacijos gavimo. Tais 
atvejais, kai Komisijos nuomonė teikiama 
po kitų valstybių narių pastabų, nuomonei 
pateikti Komisijai suteikiamos dvidešimt 
penkios papildomos darbo dienos.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, kuriose planuojamos 
arba padarytos tiesioginės užsienio 
investicijos, deramai atsižvelgia į 2 dalyje 
nurodytas kitų valstybių narių pastabas ir 3 
dalyje nurodytą Komisijos nuomonę.

6. Valstybės narės, kuriose planuojamos 
arba padarytos tiesioginės užsienio 
investicijos, deramai atsižvelgia į 2 dalyje 
nurodytas kitų valstybių narių pastabas ir 3 
dalyje nurodytą Komisijos nuomonę, taip 
pat į nuomones pareikštas vykdant pagal 
12a straipsnį įsteigtos Investicijų 
tikrinimo koordinavimo grupės veiklą.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Jei bent trečdalis valstybių narių 
mano, kad tiesioginė užsienio investicija 
gali daryti poveikį jų saugumui arba 
viešajai tvarkai, valstybė narė, kurioje 
planuojama arba padaryta tiesioginė 
užsienio investicija, kuo labiau atsižvelgia 
į tų valstybių narių pastabas ir Komisijos 
nuomonę bei raštu pateikia paaiškinimą.
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Tais atvejais, kai tomis pastabomis arba 
nuomonėmis nesivadovaujama, Komisija 
skatina pastabas pateikusių valstybių 
narių ir valstybės narės, kurioje 
planuojama arba padaryta tiesioginė 
užsienio investicija, dialogą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikydamos šį straipsnį, valstybės 
narės bendradarbiauja pasitelkdamos 12 
straipsnyje nurodytus asmenis ryšiams.

7. Valstybių narių bendradarbiavimas 
pagal šį straipsnį vykdomas per 
institucinius ryšių dėl tiesioginių užsienio 
investicijų tikrinimo palaikymo punktus 
(toliau – instituciniai ryšių dėl TUI 
tikrinimo palaikymo punktai) ir pagal 12a 
straipsnį įsteigtą Investicijų tikrinimo 
koordinavimo grupę.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija mano, kad tiesioginė 
užsienio investicija gali daryti poveikį 
Sąjungos svarbos projektams ar 
programoms dėl saugumo ar viešosios 
tvarkos priežasčių, Komisija gali pateikti 
nuomonę, skirtą tai valstybei narei, kurioje 
tiesioginė užsienio investicija planuojama 
arba padaryta.

1. Jeigu Komisija ir bent viena valstybė 
narė mano, kad tiesioginė užsienio 
investicija dėl saugumo ar viešosios 
tvarkos priežasčių gali daryti poveikį 
Sąjungos svarbos projektams ar 
programoms, Komisija pateikia nuomonę, 
skirtą tai valstybei narei, kurioje tiesioginė 
užsienio investicija planuojama arba 
padaryta. Komisijos nuomonė tuo pačiu 
metu perduodama kitoms valstybėms 
narėms. Ta nuomonė neskelbiama viešai.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybė narė gali prašyti Komisijos 
nuomonės ar kitų valstybių narių pastabų 
apie tiesiogines užsienio investicijas jos 
teritorijoje.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jeigu valstybė narė mano, kad kitoje 
valstybėje narėje planuojama arba 
padaryta tiesioginė užsienio investicija 
gali daryti poveikį jos saugumui ar 
viešajai tvarkai įgyvendinant Sąjungos 
projektus ir programas arba Sąjungos 
interesams, ji valstybei narei, kurioje 
planuojama arba padaryta tiesioginė 
užsienio investicija, gali pateikti pastabas. 
Tos pastabos tuo pačiu metu 
perduodamos Komisijai.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali tos valstybės narės, 
kurioje tiesioginė užsienio investicija 
planuojama arba padaryta, prašyti pateikti 
bet kokią informaciją, reikalingą 1 dalyje 
nurodytai nuomonei parengti.

2. Komisija gali tos valstybės narės, 
kurioje tiesioginė užsienio investicija 
planuojama arba padaryta, prašyti pateikti 
bet kokią informaciją, reikalingą 1 dalyje 
nurodytai nuomonei parengti. Tvarkydama 
tokią informaciją Komisija turi skirti 
didžiausią dėmesį galimam tokios 
informacijos neskelbtinumui. Valstybė 
narė, užsienio investuotojas ir investiciją 
gaunantis verslininkas arba įmonė gali 
pateikti Komisijai bet kokią aktualią 
informaciją, kuri, to subjekto nuomone, 
yra reikalinga nuomonei parengti. Tokia 
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informacija turi būti tiksli, išsami ir 
patikima, ja turėtų būti siekiama 
palengvinti duomenų palyginamumą.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija savo nuomonę atitinkamai 
valstybei narei pateikia per pagrįstos 
trukmės laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne 
vėliau kaip per dvidešimt penkias darbo 
dienas nuo pagal 2 dalį Komisijos 
prašytos informacijos gavimo. Jei valstybė 
narė turi tikrinimo mechanizmą, kaip 
nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje, ir Komisija 
gavo informaciją apie tikrinamą 
tiesioginę užsienio investiciją, kaip 
nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje, nuomonė 
pateikiama ne vėliau kaip per dvidešimt 
penkias darbo dienas nuo tos informacijos 
gavimo. Jei nuomonei parengti reikia 
papildomos informacijos, dvidešimt 
penkių dienų laikotarpis pradedamas 
skaičiuoti nuo papildomos informacijos 
gavimo dienos.

3. Kad nereikalinga gaišatimi nebūtų 
trukdoma nei tiesioginėms užsienio 
investicijoms, nei valstybės narės 
atliekamam tikrinimui, Komisija savo 
nuomonę atitinkamai valstybei narei 
paskelbia per pagrįstos trukmės laikotarpį 
ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 25 
darbo dienas nuo Komisijos pagal 2 dalį 
prašomos informacijos gavimo.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijos nuomonė perduodama 
kitoms valstybėms narėms.

4. Komisijos nuomonė perduodama 
kitoms valstybėms narėms ir Europos 
Parlamentui.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, kuriose planuojamos 
arba padarytos tiesioginės užsienio 
investicijos, kuo labiau atsižvelgia į 
Komisijos nuomonę, o jei ja 
nesivadovauja, pateikia Komisijai 
paaiškinimą.

5. Valstybės narės, kuriose planuojamos 
arba padarytos tiesioginės užsienio 
investicijos, kuo labiau atsižvelgia į 1 
dalyje nurodytą Komisijos nuomonę ir 1b 
dalyje (naujoje) nurodytas valstybių narės 
pastabas, o jei Komisijos nuomone arba 
valstybių narių pastabomis nesivadovauja, 
raštu Komisijai ir atitinkamoms 
valstybėms narėms pateikia paaiškinimą.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei ekonominės veiklos vykdytojai, 
pilietinės visuomenės organizacijos arba 
socialiniai partneriai, pavyzdžiui, 
profesinės sąjungos, turi aktualios 
informacijos bei esminių ir tinkamai 
pagrįstų abejonių dėl tiesioginių užsienio 
investicijų, kurios gali saugumo ir 
viešosios tvarkos aspektais turėti įtakos 
Sąjungos svarbos projektams ar 
programoms, minėti subjektai gali 
Komisijai pateikti tą informaciją. 
Komisija gali tinkamai atsižvelgti į tą 
informaciją rengdama nuomonę.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jei bent trečdalis valstybių narių ir 
Komisija mano, kad tiesioginė užsienio 
investicija gali daryti poveikį jų saugumui 
arba viešajai tvarkai, valstybė narė, 
kurioje planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija, kuo labiau 
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atsižvelgia į kitų valstybių narių pastabas 
ir Komisijos nuomonę bei raštu pateikia 
paaiškinimą.
Tais atvejais, kai tomis pastabomis arba 
nuomonėmis nesivadovaujama, Komisija 
skatina pastabas pateikusių valstybių 
narių ir valstybės narės, kurioje 
planuojama arba padaryta tiesioginė 
užsienio investicija, dialogą.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Siekiant stiprinti Sąjungos 
institucijų tarpusavio dialogą ir užtikrinti 
didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, 
Europos Parlamento kompetentingas 
komitetas gali paprašyti Komisijos pateikti 
nuomonę dėl valstybėje narėje 
planuojamų ar padarytų tiesioginių 
užsienio investicijų ir dalyvauti to 
komiteto posėdyje, siekiant aptarti visus 
su šio reglamento taikymu susijusius 
klausimus, ypač nuostatų dėl investicijų, 
kurios gali turėti įtakos Sąjungos svarbos 
projektams arba programoms, tikrinimo 
pagal šį reglamentą, taikymą. Gavusi tokį 
prašymą, Komisija informuoja Europos 
Parlamentą apie savo veiksmus.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
Komisijos ir kitų valstybių narių pagal 8 
straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį 
prašoma informacija Komisijai ir jos 
prašančioms valstybėms narėms būtų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
Komisijos ir kitų valstybių narių pagal 8 
straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį 
prašoma informacija Komisijai ir jos 
prašančioms valstybėms narėms būtų 
pateikta nepagrįstai nedelsiant ir laikantis 
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pateikta nepagrįstai nedelsiant. SESV 346 straipsnyje išdėstytų taisyklių. 
Tokia informacija turi būti tiksli, išsami ir 
patikima, ja turėtų būti siekiama 
palengvinti duomenų palyginamumą.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užsienio investuotojo ir ūkio 
subjekto, į kurį planuojama arba padaryta 
tiesioginė užsienio investicija, nuosavybės 
struktūra, taip pat informacija apie galutinį 
kontroliuojantįjį akcininką arba 
akcininkus;

a) tiesioginio užsienio investuotojo ir 
faktinio investuotojo bei įmonės, į kurią 
planuojama arba padaryta tiesioginė 
užsienio investicija, nuosavybės struktūra, 
dalyvavimas kapitale bei pobūdis, be kita 
ko, informacija apie galutinį (-ius) 
kontroliuojantįjį (-čiuosius) akcininką (-
us);

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) investicijos finansavimo būdas, 
remiantis valstybės narės turima 
informacija.

e) investicijos finansavimo būdas ir jos 
šaltinis, įskaitant jo teisėtumo įrodymą, 
remiantis valstybės narės turima geriausia 
informacija.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ir Komisija užtikrina 
taikant šį reglamentą gautos 
konfidencialios informacijos apsaugą.

2. Valstybės narės ir Komisija užtikrina 
taikant šį reglamentą gautos 
konfidencialios informacijos aukščiausio 
lygio ir aukščiausių standartų apsaugą, 
deramai atsižvelgdamos į informacijos 
neskelbtinumą ir laikydamosi Komisijos 
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sprendimų (ES, Euratomas) 2015/443 ir 
(ES, Euratomas) 2015/444.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ryšių palaikymo punktai Instituciniai ryšių dėl TUI tikrinimo 
palaikymo punktai 

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
tikslais kiekviena valstybė narė įsteigia 
ryšių dėl tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo palaikymo punktą (ryšių dėl TUI 
tikrinimo palaikymo punktas). Komisija ir 
kitos valstybės narės įtraukia šiuos ryšių 
dėl TUI tikrinimo palaikymo punktus 
nagrinėdamos bet kokį su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusį klausimą.

1. Tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo tikslais kiekviena valstybė narė 
įsteigia institucinį ryšių dėl TUI tikrinimo 
palaikymo punktą. Komisija ir kitos 
valstybės narės įtraukia šiuos už tiesioginių 
užsienio investicijų tikrinimą atsakingus 
institucinius ryšių dėl TUI tikrinimo 
palaikymo punktus į bet kokią veiklą, 
susijusią su šio reglamento įgyvendinimu, 
visų pirma Investicijų tikrinimo 
koordinavimo grupėje, ir užtikrina glaudų 
šių punktų tarpusavio bendradarbiavimą 
toje veikloje.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Instituciniai ryšių dėl TUI tikrinimo 
palaikymo punktai turėtų turėti galimybę 
palaikyti ryšį su kitais Sąjungos arba 
nacionalinės teisės aktais įsteigtais ryšių 
palaikymo punktais, kurie siekia tų pačių 
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tikslų, siekiant skatinti tinklo santykiais 
paremtą vystymąsi.

Pagrindimas

Pavyzdžiui, Direktyva 2008/114 įsteigiami ryšių palaikymo punktai, atsakingi už Europos 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą. Šių ryšių palaikymo punktų tarpusavio 
sąsajos ir keitimasis informacija nereikalauja papildomų išteklių ir suteiks galimybę geriau 
keistis informacija.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Instituciniai ryšių dėl TUI tikrinimo 
palaikymo punktai turi atitikti tuos pačius 
reikalavimus kaip nacionalinės investicijų 
tikrinimo sistemos, pavyzdžiui, prieigos 
prie reikalingos informacijos, 
koordinavimo vaidmens ir aukščiausių 
konfidencialios ir neskelbtinos 
informacijos apsaugos standartų 
užtikrinimo aspektais.

Pagrindimas

Institucinių ryšių palaikymo punktų pareigos turi būti tokios pačios, ypač informacijos 
saugumo užtikrinimo srityje.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Investicijų tikrinimo koordinavimo grupė
1. Įsteigiama Komisijos atstovo 
pirmininkaujama Investicijų tikrinimo 
koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė 
narė skiria po vieną atstovą į tą grupę.
2. Investicijų tikrinimo koordinavimo 
grupėje dalyvauja valstybių narių ir 



PE621.693/ 38

LT

Komisijos atstovai ir ekspertai. Be kita ko, 
jos tikslai – keistis geriausios praktikos 
pavyzdžiais, reaguoti į valstybių narių 
klausimus dėl jų tikrinimo sistemų 
veikimo ir aptarti visus klausimus, 
patenkančius į šio reglamento taikymo 
sritį.
3. Dalytis savo patirtimi taip pat gali 
būti reguliariai kviečiamos vietos valdžios 
institucijos, ekonominės veiklos 
vykdytojai, instituciniai ir politiniai 
suinteresuotieji subjektai bei valdžios 
institucijos, pilietinės visuomenės 
organizacijos, socialiniai partneriai, 
pavyzdžiui, profesinės sąjungos, Sąjungos 
agentūros ir konkrečių teritorijų 
patrauklumo didinimo agentūros, 
ekonominės žvalgybos ekspertai, taip pat 
trečiųjų valstybių taikomų tikrinimo 
mechanizmų atstovai.
4. Komisija sudaro palankias sąlygas 
Europos Parlamentui stebėtojo teisėmis 
dalyvauti visuose susijusiuose 
susitikimuose.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
Tarptautinis bendradarbiavimas

Valstybės narės ir Komisija skatina 
bendradarbiavimą tikrinimo tvarkos 
taikymo klausimais prekybos ir investicijų 
susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis 
ir tarptautiniuose forumuose.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įvertina ir Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
reglamento taikymo ataskaitą ne vėliau 
kaip per trejus metus nuo jo įsigaliojimo. 
Valstybės narės įtraukiamos į šią veiklą ir 
teikia Komisijai ataskaitai parengti būtiną 
informaciją.

1. Ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [treji 
metai nuo šio reglamento įsigaliojimo], o 
vėliau – kas trejus metus Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą, kurioje įvertinamas šio 
reglamento veikimas ir veiksmingumas. 
Valstybės narės aktyviai dalyvauja šioje 
veikloje ir teikia Komisijai tai ataskaitai 
parengti būtiną informaciją.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei ataskaitoje bus siūloma pakeisti 
šio reglamento nuostatas, prie jos gali būti 
pridėtas atitinkamas teisės akto 
pasiūlymas.

2. Jei ataskaitoje siūloma pakeisti šio 
reglamento nuostatas, prie jos pridedamas 
atitinkamas pasiūlymas dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto. Jeigu Komisija 
mano, kad tokie pakeitimai nereikalingi, ji 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pagrindžia savo nuomonę.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 3 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami trejų metų 
laikotarpiui nuo … m. ... ... d. [šio 
reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
trejų metų laikotarpio pabaigos Komisija 
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parengia naudojimosi deleguotaisiais 
įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 
įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais, 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
6. Pagal 3 straipsnio 3 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 6 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos strateginių investicijų fondas 
(ESIF):
2015 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/1017 dėl Europos strateginių 
investicijų fondo, Europos investavimo 
konsultacijų centro ir Europos 
investicinių projektų portalo, taip pat 
reglamentai, kuriais iš dalies keičiamos 
reglamentų (ES) Nr. 1291/2013, (ES) Nr. 
1316/2013 bei (ES) 2015/1017 nuostatos 
dėl Europos strateginių investicijų fondo 
veiklos laikotarpio pratęsimo ir to fondo 
bei Europos investavimo konsultacijų 
centro techninių patobulinimų.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 6 b–6 i įtraukos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Bendras Europos dangus (SESAR):
2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004, 
nustatantis bendro Europos dangaus 
sukūrimo pagrindą (pagrindų 
reglamentas).
– Sąjungos jungtinės technologijų 
iniciatyvos, be kita ko:
Kuro elementų ir vandenilio bendroji 
įmonė, bendroji įmonė „Švarus dangus“ , 
iniciatyva „Naujoviški vaistai“, bendroji 
įmonė „Elektroniniai komponentai ir 
sistemos siekiant Europos lyderystės“, 
Biologinės pramonės sektorių bendroji 
įmonė, bendroji įmonė „Shift2Rail“.
– Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė:
2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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Nr. 1316/2013, kuriuo įsteigiama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė ir iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 913/2010 bei panaikinami 
reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 
Nr. 67/2010.
– „Europos 5G veiksmų planas“.
– Europos gynybos fondas:
Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Pradeda 
veikti Europos gynybos fondas“ (COM 
(2017)0295).
– Europos gynybos pramonės plėtros 
programa:
... m. ... ... d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriama 
Europos gynybos pramonės plėtros 
programa ES gynybos pramonės 
konkurencingumui ir inovaciniam 
pajėgumui remti, taip pat Europos 
Komisijos sprendimas dėl gynybos srities 
mokslinių tyrimų parengiamųjų veiksmų 
(angl. PADR) finansavimo.
– Nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO):
2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos 
sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo 
nustatomas nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO) ir 
nustatomas dalyvaujančių valstybių narių 
sąrašas.
– Anglių ir plieno mokslinių tyrimų 
fondas:
2017 m. gegužės 29 d. Tarybos 
sprendimas (ES) 2017/955, kuriuo iš 
dalies keičiamas Sprendimas 
2008/376/EB dėl Anglies ir plieno 
mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų 
programos ir tos programos daugiamečių 
techninių gairių priėmimo.
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