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PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ
INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
2019 m. rugpjūčio 27 d. Nr. O5E-284
Vilnius
2019 m. birželio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo
Nr. XI-2023 8, 13, 17, 19-1 ir 28-1 straipsnių pakeitimo įstatymu įtvirtinti Lietuvos Respublikos
energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – Įstatymas) 191 straipsnio 1 dalies pakeitimai. Įsigaliojus
Įstatymo 191 straipsnio 1 dalies pakeitimams nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos
gamintojams, kurie šilumos ir (ar) elektros gamybai naudoja biokurą, numatyta prievolė teikti
pirmenybę energijos išteklių įsigijimui biržoje.
Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad Valstybinė energetikos reguliavimo
taryba (toliau – Taryba) pagal kompetenciją vykdo energijos išteklių rinkos priežiūrą bei stebėseną ir
pagal to paties straipsnio 1 dalies 9 punktą tiria ir nagrinėja Įstatymo bei jo įgyvendinamųjų teisės
aktų pažeidimus ir taiko pažeidėjams sankcijas ir (ar) poveikio priemones Įstatyme numatytais
atvejais.
Siekdama įgyvendinti Įstatyme 1 dalies 8 ir 9 punktuose numatytas funkcijas, Taryba privalo
gauti informaciją iš energetikos įmonių apie faktinius pirkto kuro kiekius ir kainas.
Taryba, atsižvelgdama Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8,
13, 17, 19-1 ir 28-1 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2084, parengė ir pateikė viešajai
konsultacijai Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo
Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių (toliau – Nutarimas) pakeitimo
projektą (toliau – Projektas).
Projektu numatoma prievolė nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams
kiekvieną mėnesį teikti informaciją apie faktinius pirkto kurio kiekius ir kainas. Taip pat numatoma
atsisakyti informacijos, apie energijos išteklių įsigijimo sandorius, jei energijos ištekliai įsigyjami ne
biržoje, teikimo Tarybai, įvertinus tai, kad ši informacija yra teikiama energijos išteklių biržos
operatoriui.
Projektas buvo paskelbtas viešajai konsultacijai Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
projektų informacinėje sistemoje (TAIS Nr. 19-8623) ir Tarybos interneto svetainėje. Lietuvos
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Respublikos energetikos ministerija 2019 m. liepos 18 d. raštu Nr. 3-1039 ir Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba 2019 m. liepos 12 d. raštu Nr. (2.30-35) 6V-1504 nurodė, kad pastabų Projektui
neturi.
Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje
priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22,
23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu
galios įstatymą Nr. XIII-1968, pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (toliau – Komisija) bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija
perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę
energetikos reguliavimo tarybą. Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo
reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija
būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Įgyvendinant
nuostatas, kylančias iš Energetikos inspekcijos bei Komisijos reorganizacijos proceso, tai yra, dėl
pasikeitusio institucijos pavadinimo, Projekte vietoje „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija“ vartojamas „Tarybos“ pavadinimas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius siūlo Tarybai
pritarti nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d.
nutarimo Nr. O3-759 ,,Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo“ projektui.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 ,,Dėl energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“
pakeitimo“ projektas, 103 lapai.
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