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DĖL SEKTORINIŲ SANKCIJŲ RUSIJAI IR BALTARUSIJAI PLĖTIMO 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau - LVK), Tarptautinių prekybos rūmų atstovė ir viena 
didžiausių verslo organizacijų Lietuvoje, dėkoja Užsienio reikalų, Susisiekimo bei Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijoms už susidomėjimą LVK pasiūlymais bei aktyvų darbą siekiant kuo didesnio 
Bendrosios rinkos ekonominio atsisiejimo nuo Rusijos ir Baltarusijos. 

Kaip sutarta gegužės 6 d. vykusio susitikimo metu, kuriame dalyvavo Užsienio reikalų 
ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Susisiekimo ministerijos atstovai, LVK teikia 
sąrašą prekių, kurias būtų tikslinga įtraukti į ES reglamentus Nr. 833/2014 ir Nr. 765/2006, kuriais 
atitinkamai įtvirtintos sektorinės sankcijos Rusijos Federacijai (toliau – Rusija) ir Baltarusijos 
Respublikai (toliau – Baltarusija). 

 
Siūlomos sektorinės sankcijos Rusijai 

 
Siūlome drausti į Europos Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti išvardytas prekes, jei jų 

kilmės šalis yra Rusija arba jos yra įvežamos iš Rusijos, taip pat drausti tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti 
išvardytas prekes, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Rusija, vežti šias prekes, jeigu jų kilmės šalis 
yra Rusija arba jeigu jie eksportuojami iš Rusijos į bet kurią kitą šalį. Taip pat drausti tiesiogiai ar 
netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, 
įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su 
aukščiau siūlomais draudimais. 
 

Prekė pavadinimas Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodas (1) 

Argumentai 

Mineraliniai produktai – naftos ir dujinių angliavandenilių produktai, 
bitumas 

Šių gaminių importas iš Baltarusijos į Europos 
Sąjungą buvo uždraustas  2022 m. kovo 2 d. 
Reglamentu (ES) Nr. 2022/355, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006. 
Atitinkamai, ES nesusitariant dėl naftos importo iš 
Rusijos Federacijos draudimo, galima būtų 
sankcionuoti bent jau šiuos nurodytus produktus. 

 

 

Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens 
anglių dervų distiliavimo produktai; panašūs 
produktai, kurių sudėtyje esančių aromatinių 
sudėtinių dalių masė didesnė už 
nearomatinių sudėtinių dalių masę 

2707 

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių 
mineralų (išskyrus neapdorotas); produktai, 
nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje 
esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos 
iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 
70 % masės, be to, šios alyvos yra 
pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; 
alyvų atliekos, kurių pagrindinės 
sudedamosios dalys yra nafta arba 
bituminiai mineralai 

2710 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0765-20220413&from=EN#E0049


Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai 2711 

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos 
vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas 
(kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) 
vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai 
vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant 
sintezės arba kitus procesus, dažyti arba 
nedažyti 

2712 

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos 
alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, 
likučiai, nenurodyti kitoje vietoje 

2713 

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš 
gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos 
bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės 
dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo 
mastikos, cut-backs) 

2715 

Mineralinės medžiagos, gamtiniai užpildai Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos ir kitų regiono šalių 
kelių ir tiltų statybos sektorius remiasi gamtinių 
užpildų tiekimu iš Rusijos ir Baltarusijos, 
prasminga drausti šių  prekių importą iš šių šalių. 
Pažymėtina, kad kai kurių šių prekių pagrindiniai 
eksportuotojai pasaulyje yra Vakarų ir Šiaurės 
Europos valstybės, tad pasiekt sutarimą dėl 
sankcijų neturėtų būti politiškai sudėtinga. 

 

Pažymėtina, kad kai kurias iš šių prekių į Bendrąją 
rinką eksportuoja ir Ukrainos įmonės. 

Visų rūšių gamtiniai smėliai, dažyti arba 
nedažyti, išskyrus metalingus smėlius 

2505 

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti 
paminklams ar statybai skirti akmenys, 
grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik 
suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba 
kitu būdu į stačiakampius (įskaitant 
kvadratinius) blokus arba plokštes 

2516 

Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti 
akmenys, paprastai naudojami kaip betono 
užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas 
balastas, žvirgždas ir titnagas, termiškai 
apdoroti arba neapdoroti; makadamas iš 
šlako, nuodegų arba panašių pramonės 
atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra 
medžiagų, nurodytų šios pozicijos pirmojoje 
dalyje; dervotas makadamas; akmenų, 
priskiriamų KN 2515 arba KN 2516 pozicijai, 
granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai 
apdoroti arba neapdoroti 

2517 

Dolomitas, degtas ar sukepintas arba 
nedegtas ar nesukepintas, įskaitant dolomitą 
grubiai aplygintą ar neaplygintą arba tik 
suskaldytą ar nesuskaldytą pjaunant arba 
kitu būdu į stačiakampius (įskaitant 
kvadratinius) blokus arba plokštes 

2518 

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir 
hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir 
hidroksidą, priskiriamus 2825 pozicijai 

2522 

Klintinis fliusas; klintys ir kiti kalkakmeniai, 
naudojami kalkių arba cemento gamyboje 

2521 

Karbonatai; peroksokarbonatai 
(perkarbonatai); techninis amonio 
karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio 
karbamato 

2836 

Kita 

Varis ir jo gaminiai 74 Nors Rusija importuoja nemažai vario žaliavos 
(laužo, rūdos), ji taip pat eksportuoja įvairius 
rafinuoto vario produktus. Svarstytina išnagrinėti, 
kokių vario produktų importą galima būtų drausti. 
Rusija užima santykinai nemažą dalį pasaulinės 
rafinuoto vario rinkos (~7 proc., 5 mlrd. USD, 2020 
m. duomenys), apie 50 proc. Rusijos 
eksportuojamo vario yra eksportuojama į arba 
vežama per Bendrąją rinką.  



 

Papildomai, svarstytina kalbėti apie vario žaliavos 
eksporto į Rusiją draudimą. 

Aliuminis ir jo gaminiai 76 2020 m. Rusija eksportavo 4,5 mlrd. USD vertės 
aliuminio rūdos (~9 proc. pasaulio rinkos), apie 40 
proc. jo eksportavo į arba vežė per Bendrąją rinką. 

 

Rusija taip pat yra didžiausia aliuminio laidų 
eksportuotoja pasaulyje (~11 proc. rinkos, 2020 
m. duomenys). 

 

Atitinkamai, svarstytina išnagrinėti, kokių 
aliuminio produktų importą galima būtų drausti. 
Taip pat svarstytina drausti aliuminio rūdos 
importą.  

 
   

Siūlomos sektorinės sankcijos Baltarusijai 
 

Siūlome drausti į Europos Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti išvardytas prekes, jei jų 
kilmės šalis yra Baltarusija arba yra įvežamos iš Baltarusijos, taip pat drausti  
tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti išvardytas prekes, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Baltarusija, 
vežti šias prekes, jeigu jų kilmės šalis yra Rusijos Federacija arba jeigu jie eksportuojami iš Baltarusijos 
į bet kurią kitą šalį. Taip pat drausti tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo 
paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat 
draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su aukščiau siūlomais draudimais. 

 

Prekė pavadinimas Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodas (1) 

Argumentai 

Mineralinės medžiagos – gamtiniai užpildai (skalda, granitas, dolomitas, 
jų gaminiai ir kt.) 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos ir kitų regiono šalių 
kelių ir tiltų statybos sektorius remiasi gamtinių 
užpildų tiekimu iš Rusijos ir Baltarusijos, 
prasminga drausti šių  prekių importą iš šių šalių. 
Pažymėtina, kad kai kurių šių produktų 
pagrindiniai eksportuotojai pasaulyje yra Vakarų ir 
Šiaurės Europos valstybės, tad pasiekt sutarimą 
dėl sankcijų neturėtų būti politiškai sudėtinga. 

 

Pažymėtina, kad kai kurias iš šių prekių į Bendrąją 
rinką eksportuoja ir Ukrainos įmonės.  

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir 
grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti 
vandenyje, arba su apsaugančiais nuo 
sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais 
arba be jų; jūros vanduo 

2501 00 

Visų rūšių gamtiniai smėliai, dažyti arba 
nedažyti, išskyrus metalingus smėlius 

2505 

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti 
paminklams ar statybai skirti akmenys, 
grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik 
suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba 
kitu būdu į stačiakampius (įskaitant 
kvadratinius) blokus arba plokštes 

2516 

Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti 
akmenys, paprastai naudojami kaip betono 
užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas 
balastas, žvirgždas ir titnagas, termiškai 
apdoroti arba neapdoroti; makadamas iš 
šlako, nuodegų arba panašių pramonės 
atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra 
medžiagų, nurodytų šios pozicijos pirmojoje 
dalyje; dervotas makadamas; akmenų, 
priskiriamų KN 2515 arba KN 2516 pozicijai, 
granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai 
apdoroti arba neapdoroti 

2517 

Dolomitas, degtas ar sukepintas arba 
nedegtas ar nesukepintas, įskaitant dolomitą 
grubiai aplygintą ar neaplygintą arba tik 
suskaldytą ar nesuskaldytą pjaunant arba 

2518  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R0765-20220413&from=EN#E0049


kitu būdu į stačiakampius (įskaitant 
kvadratinius) blokus arba plokštes 

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir 
hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir 
hidroksidą, priskiriamus 2825 pozicijai 

2522  

Klintinis fliusas; klintys ir kiti kalkakmeniai, 
naudojami kalkių arba cemento gamyboje 

2521  

Karbonatai; peroksokarbonatai 
(perkarbonatai); techninis amonio 
karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio 
karbamato 

2836  

Plastikas, kaučiukas ir jo gaminiai:  

Plastikas ir jo gaminiai, termoplastas  39 Plačiau įvertintina galimybė drausti konkrečių 
plastiko, kaučiuko ir jų gaminių importą iš 
Baltarusijos, atsižvelgiant į tai, jog šių gaminių 
eksportas  į ES sudaro maždaug 2,5 proc. viso 
Baltarusijos eksporto. Atitinkamai, galima drausti 
importuoti plastiką ir jo gaminius, pirma 
išanalizavus, kokių produktų importo draudimas 
labiausiai paveiktų A. Lukašenkos režimą 
(daugiau apie kaučiuką ir jo gaminius žr. žemiau). 

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų 
jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, 
alkūnės, jungės), iš plastikų 

3917 Plastikinių vamzdžių importo draudimas 
konkrečiai aktualus statybų, kelių ir tiltų statybos 
sektoriams. 

Kaučiukas ir jo gaminiai 4001 – 4017  Šiai dienai, ES reglamentu Nr. 2022/355, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006, 
yra uždraustas tik naujų pneumatinių guminių 
padangų (KN 4011) importas iš Baltarusijos. 
Atitinkamai, svarstytina drausti importuoti ir kitus 
kaučiuko gaminius, pirma išanalizavus, kokių 
produktų importo draudimas labiausiai paveiktų A. 
Lukašenkos režimą. 

 
 
Taip pat prašome Europos Sąjungos lygiu siekti, kad valstybės narės sąžiningai įgyvendintų 

sankcijas ir numatytų efektyvius jų įgyvendinimo priežiūros mechanizmus. LVK pasiekia informacija, 
kai kuriios sankcionuojamos rusiškos kilmės prekės mažesne apimtimi vis tiek pasiekia Bendrąją 
rinką, tuo pačiu ją iškraipydami: įmonės, turinčios prie jų prieigą, dirba su mažesniais kaštais, taip 
padarydami rusiškų žaliavų ir gaminių nenaudojančių įmonių prekes ir paslaugas 
nekonkurencingomis. Sklandus ir sąžiningas sankcijų įgyvendinimas yra svarbus Bendrosios rinkos 
integralumui užtikrinti. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
 

Pagarbiai 
 
 

Generalinė direktorė       Ineta Rizgelė  
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