VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D.
NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTUI, PASKELBTAM 2019 M.
LIEPOS 11 D., PATEIKTŲ PASTABŲ DERINIMO PAŽYMA
2019 m. liepos 25 d.
Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija
1.

7 ir 88.1 punktai.

Atkreiptinas dėmesys į nesuderintas nuostatas: 88.1
punktas sako, kad Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu
Nuostatų 7 punkte nurodytu atveju, pratęsus aukciono
dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo
terminą, neįregistruojami bent trys Dalyviai, tuo tarpu
pasak Nuostatų 8 punkto, jei po pratęsto 7 kalendorinių
dienų termino neįregistruojami bent trys dalyviai, tokiu
atveju aukcione gali dalyvauti du Dalyviai.

2.

Nuostatų 15 p.

Manom, kad vienas iš kandidatų į Aukciono
komitetą turėjo būti Lietuvos energetikos agentūra,
atsižvelgiant į jiems teises aktais numatytas funkcijas.

Atsižvelgta.
Nuostatų 15 p.

Atsižvelgta.
papunkčiu.

Suderinti.

Atsižvelgta. Pakoreguotas 8
punktas.

Papildytas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
3.

Nutariamoji dalis

Siekiant aiškumo siūlome nutarime nustatyti,
kad pirmasis skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas
(toliau – aukcionas) organizuojamas Elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukciono nuostatuose nustatyta tvarka ir
sąlygomis.

4.

Nuostatų 3 p.

2.
Nuostatų projekto 3 punkto pirmoje ir trečioje
pastraipose nurodoma, kad asmuo gauna skatinimo kvotą
ir tik ketvirtoje pastraipoje pateikiamas skatinimo kvotos
apibrėžimas.
Atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 4 dalyje
nurodoma, kad teisė į elektros energijos iš atsinaujinančių
išteklių kainos priedą (toliau – kainos priedas) įgyjama ir
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos
kiekis paskirstomas aukciono būdu.

5.

Nuostatų 3 p.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis
Įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi, gamintojui gali
būti mokamas kainos priedas ar jo dalis tik laimėjus
aukcioną. Atitinkamai siūlome patikslinti apibrėžimą.

Atsižvelgiant į tai, bei siekiant teisės aktų
vientisumo, siūloma „Elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių
skatinimo kvotą“ pakeisti „elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių
gamybos kiekiu“.

Papildyta

2.2.

Neatsižvelgta.
Kadangi
elektros
energijos
iš
atsinaujinančių
išteklių
gamybos kiekio terminas
vartojamas taip pat ne bendrąja
prasme, o būtent specifine
prasme, apibrėžta atskiroje šio
punkto 4 pastraipoje, toks
pakeitimas aiškumo neįvestų.
Atsižvelgta.
aukciono
apibrėžimai.

ir

Patikslinti
dalyvių

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas

6.

Nuostatų 7 p.

Atsižvelgiant į tai, kad Nuostatų projekto X
skyriuje aprašomas antrojo aukciono etapo vykdymas,
siūlome papildyti Nuostatų projekto 7 punkte nurodytus
etapus.

Atsižvelgta.
papunkčiu.

7.

Nuostatų 10 p.

Nuostatų projekto 10 punkte nurodoma, kad
gamintojai tarpusavyje konkuruoja teikdami kainos
priedo pasiūlymus 0,1 Eur/MWh tikslumu. Atsižvelgiant
į tai, kad vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 11 dalimi
aukcioną laimi dalyvis, pasiūlęs mažiausią kainos priedą
bei siekiant užtikrinti konkurenciją ir išvengti galimų
kainos priedo sutapimų, siūloma nustatyti, kad kainos
priedas būtų teikiamas 0,01 eur/MWh tikslumu. Taip pat
atkreipiame dėmesį, kad didžiausioji kaina, patvirtinta
Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3E-171
„Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš
atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“, sudaro
48,93 eur/MWh, atskaitinė kaina, patvirtinta Tarybos
2019 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl
Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinės
kainos patvirtinimo“, sudaro 45,07 eur/MWh.
Atitinkamai, apskaičiuojant kainos priedą jis sudaro 3,86
eur/MWh, t.y. kainos priedas apskaičiuotas 0,01
eur/MWh dalių tikslumu.

Neatsižvelgta. Kaip nurodyta I
viešosios
konsultacijos
pastabų vertinimo pažymos 61
punkte,
siekiant,
kad
pasiūlymas
turėtų
ir
reikšmingą ekonominę vertę,
kainos priedas turės būti
teikiamas
nustatytas
Eur/MWh, 0,1 euro dalių
tikslumu. Taip pat atkreiptinas
dėmesys, kad, kadangi, kaip
teisingai
pažymėta,
maksimalus kainos priedas
apskaičiuotas 2 skaičių po
kableleio tiksluu, Nuostatai
papildyti paaiškinimu ir išnaša
su pavyzdžiu, iš kurių matyti,
kad maksimalus siūlomas
kainos priedas ir gali būti su
dviem skaičiais po kablelio
tikslumu, t.y. 3,86 Eur/MWh.

8.

Nuostatų 15 p.

Nuostatų projekto 15 punkte nurodoma, kad
komiteto nariu skiriamas Vilniaus universiteto atstovas.
Manome, kad komiteto veikloje turėtų dalyvauti daugiau
kompetencijos energetikos srityje turinti institucija, pvz.:
Lietuvos energetikos agentūra, kuri tiesiogiai susijusi su
energetika ir turi pakankamai kompetencijos vertinant
dokumentus.

Atsižvelgta. Žr. 2 pastabą.

9.

Nuostatų 25 ir 29 p.

Nuostatų projekto 25 ir 29 punktuose yra
nurodomos informacijos apie aukcioną skelbimo sąlygos.
Siekiant aiškumo siūlome sujungti šiuos punktus.

Atsižvelgta.

10.

Nuostatų 28 p.

Nuostatų projekto 28 punkte nurodoma, kad
pasiūlymų registravimas pradedamas ne anksčiau kaip po
70 dienų nuo aukciono sąlygų paskelbimo. Atsižvelgiant
į tai, kad vadovaujantis Nuostatų projekto 27 punktu

Atsižvelgiant į tai, siūlome
pakoreguoti Nuostatų projekto 28 punktą:
„28. Dalyvių dokumentų ir kainos priedo
asmens (asmenų) pasiūlytam metiniam

Atsižvelgta.

Papildyta

7.5

Eil.
Nr.

Nuostata

11.

Nuostatų 29 p.

12.

Nuostatų 34.15 papunktis.

13.

Nuostatų 48.2 ir 48.4 papunkčiai

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

aukciono sąlygų patvirtinimo terminas gali būti pratęstas,
bei siekiant užtikrinti aiškumą ir nuspėjamumą aukciono
dalyviams, nustatyti, kad pasiūlymų registravimas
pradedamas po 70 dienų nuo informacijos apie
planuojamą aukcioną paskelbimo Tarybos interneto
svetainėje dienos.

elektros energijos gamybos kiekiui,
neviršijant skatinimo kvotos dydžio,
pasiūlymų registravimas pradedamas ne
anksčiau kaip po 70 kalendorinių dienų
nuo Nuostatų 27 25 punkte nurodyto
Aukciono sąlygų aprašo nurodytos
informacijos
apie
planuojamą
organizuoti
aukcioną
paskelbimo
Tarybos interneto svetainėje.“

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 20 straipsnio 9
dalyje, nurodoma, kad atskaitinė kaina skelbiama kartu su
informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną.
Atsižvelgiant į tai, manome, kad didžiausioji kaina,
atskaitinė kaina ir kainos priedo didžiausias galimas dydis
turėtų būti skelbiamas skelbiant informaciją apie
planuojamą organizuoti aukcioną, o ne aukciono sąlygas,
jei aukciono sąlygų ir informaciją apie planuojamą
organizuoti aukcioną skelbimo laikas nesutampa.
Nuostatų projekto 34.15 papunktyje nurodoma,
kad aukcione dalyvaujant kitai valstybei nereikia pateikti
dokumento, kuriuo patvirtinamas aukciono dalyvio
mokesčio sumokėjimas. Nėra aišku, kodėl aukcione
dalyvaujant kitai valstybei nariai nereikia pateikti šio
patvirtinimo.
Taip pat Įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje
nurodoma, kad aukcione dalyvaujant kitai valstybei nariai
netaikomos Įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 3 punktų
nuostatos, t.y. netaikomos nuostatos dėl leidimo plėtoti,
balansavimo atsakomybės, kai elektrinė didesnė nei 500
kW ir ketinimų protokolo pasirašymo bei prievolių
įvykdymo užtikrinimo pateikimo. Šios nuostatos
įtvirtinamos atskirai, sudarant tarpvalstybinį susitarimą.
Taip pat Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai
gaminti skatinimo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu
Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Skatinimo tvarkos aprašas),
ketinimų protokolo galiojimas siejamas su prievolių

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas

Atsižvelgta.
papunkčiu.

Atsižvelgiant į tai, siūlome
pakoreguoti Nuostatų projekto
28 punktą:
„34.15. jei asmuo aukcione dalyvauja
esant
Įstatymo
631
straipsnyje
numatytoms aplinkybėms, t. y. esant
tarpvyriausybiniam susitarimui, asmuo
pateikia šio susitarimo kopiją. Šiems
asmenims
netaikomos
netaikomi
Nuostatų 34.6, 34.7, 34.8 ir 34.14 34,13,
papunkčių reikalavimai, dėl kurių
susitarta susitarime.“

1.
2.

Siūlome įvertinti, ar Nuostatų
projekto
48.2
papunktis
nedubliuoja 48.4 papunkčio
Atsižvelgiant į tai, siūlome
įvertinti, ar tikslinga nurodyti,
kad dalyvis turi teisę nutraukti
ketinimų protokolą.

Ppaildyta

25.4

Atsižvelgta.

1, 2 – atsižvelgta. Išbrauktas
48.4, paliekant tiesiog teisę
atsisakyti dalyvauti aukcione.
Atitinkamai
pakoreguotas
48.2.
3 – neatsižvelgta. Kol nėra
rašytinio atsisakymo, nėra
pagrindo naikinti Dalyvio

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba
įvykdymo užtikrinimu. Atitinkamai, atsiėmus prievolių
įvykdymo užtikrinimą, ketinimų protokolas nebetenka
galios. Taip pat, vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 4
dalies 3 punktu, aukcione turi teisę dalyvauti tik
gamintojai, pasirašę ketinimų protokolą ir pateikę
prievolių įvykdymo užtikrinimą. Atitinkamai, aukciono
dalyviui atsisakius dalyvauti aukcione ketinimų
protokolas taip pat turėtų nebetekti galios ir atvirkščiai,
kas yra įtvirtinta Nuostatų projekto 61 punkte.

Siūlomas pakeitimas
3.

Taip pat siūlome apsvarstyti,
kokios pasekmės grėstų dalyviui
Tarybai nepateikus rašytinio
patvirtinimo,
kad
atsisako
Dalyvio statuso.

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas
statusą, ir jis vertinamas toliau.
Vėliau įsijungia Nuostatų 82
punktas, kuriame išvardyta,
kokiais atvejais sudaroma
nauja dalyvių eilė. Jei Dalyvis
atsiima prievolių užtikrinimą
ar
nutraukia
ketinimų
protokolą, tai vėlgi įsijungia
Nuostatų 61 ir 82 punktai.

14.

Nuostatų 59.4 p.

Nuostatų projekto 59.4 papunktyje turėtų būti
teikiama nuoroda į 10 punktą.

Atsižvelgta.

15.

Nuostatų 61 p.

Nuostatų projekto 61 punkte nurodomos
pasekmės dalyviui nutraukus ketinimų protokolą ar
atsiėmus pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą
dokumentų vertinimo etapu. Siūlome numatyti, kas
atsitiktų, jei dalyvis ketinimų protokolą nutrauktų ar
prievolių įvykdymo užtikrinimą atsiimtų po dokumentų
vertinimo etapo.

Atsižvelgta. 61 punkte iš
nuorodos į 62 punktą ištaisyta į
nuorodą į 83. 62 – tarpinis
Tarybos posėdis sudarant eilę,
83 – galutinis Tarybos posėdis
dėl laimėtojų patvirtinimo.
Atitinkamai papildytas 82
punktas.

16.

Nuoastatų 67 p.

Nuostatų projekto 67 punkte nurodoma, kad
Taryba aukciono laimėtojų sąrašą sudaro pasiūlyto kainos
priedo didėjimo tvarka. Tuo atveju, kai kainos priedas
sutampa, pirmenybė teikiama didesnį metinį gamybos
kiekį nurodžiusiam gamintojui. Atkreipiame dėmesį, kad
šis siūlymas prieštarauja Nuostatų projekto 68.2
papunkčiui, kuriame nurodoma, kad gamintojai, kurių
planuojamas gamybos kiekis sudaro 5 proc. ar mažiau,
lyginant su bendru aukcione skirstomu kiekiu, pateikę
mažiausią kainos priedą pripažįstami potencialiais
aukciono laimėtojais.

Neprieštarauja.
Dalyvis
pripažįstamas
potencialiu
laimėtoju, pasiūlęs mažiausią
kainos priedą, nesvarbu, koks
jo
planuojamas
metinis
gamybos kiekis. Eilė sudaroma
pasiūlyto
kainos
priedo
didėjimo tvarka, jei sutampa –
pagal pasiūlytą gamybos kiekį,
taigi, jei mažiausią kainos
priedą pasiūlė du dalyviai, jie
bus vertinami pagal kiekį, ir
jokios pirmenybės nebus
teikiamos. 5 proc. žymuo
įvestas
siekiant
išvengti
piktnaudžiavimo, jei neįprastai
mažas
projektas
siūlytų
neįprastai mažą kainos priedą.

17.

Nuostatų 67 p.

Energetikos ministerija iš esmės nepritaria
gamintojų atrinkimui pagal gamybos kiekį, kaip nurodyta
Nuostatų projekto 67 punkte. Įstatymo 20 straipsnio 11

Neatsižvelgta.
Nuostatai
įgyvendina
pagrindinį
Įstatymu įtvirtintą mažiausios

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

dalyje nurodomas vienas aukciono laimėtojų atrinkimo
principas – mažiausią pageidaujamą kainos priedą
nurodęs dalyvis. Energetikos ministerijos nuomone,
įtvirtinus kelis laimėtojų atrinkimo kriterijus Nuostatų
projektas neatitiktų Įstatymo įtvirtintos nuostatos.

18.

Nuostatų 70 p.

Nuostatų projekto 70 punkte nurodoma, kad
nustačius daugiau nei vieną potencialų aukciono
laimėtoją komitetas kreipiasi į tinklų operatorių,
siekdamas išsiaiškinti, ar potencialių laimėtojų elektrinių
prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių
galimą prijungimą.

19.

Nuostatų 72 p.

Energetikos ministerijos manymu, tinkamiausias
potencialių aukciono laimėtojų atrinkimo būdas būtų
pagal dalyvių eilę, sudarytą pradedant nuo mažiausią
pageidaujamą kainos priedą pasiūliusio dalyvio, didėjimo
tvarka. Dalyviai, kurių suminis siūlomas pagaminti
elektros energijos kiekis neviršija aukcione skirstomo
kiekio, galėtų būti pripažinti potencialiais aukciono
laimėtojais, skiriant jiems jų pageidaujamą kainos priedą.
Taip būtų užtikrinta galimybė aukcioną laimėti
asmenims, planuojantiems plėtoti skirtingų galių ir

Siekiant aiškumo, siūlome nustatyti
konkrečius terminus, per kiek laiko
komitetas kreipiasi ir per kiek laiko tinklų
operatorius privalo pateikti atsakymą.

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas
kainos principą, kuris taikomas
absoliučiai daugumai aukcione
galinčių pasitaikyti atvejų.
Tačiau turi būti suformuluoti
aiškūs principai ir įvairiais
mažiau tikėtinais atvejais,
kuomet
keli
pasiūlymai
sutampa kai dalyviai lieka už
laimėtojų ribos, ir po antrojo
etapo dėl įvairių priežasčių
(ribojimo, Dalyvių kvotos
atsisakymo ar pan.) dar lieka
kvotos, o antrojo etapo šiems
dayviams organizuoti nėra
prasmės. Tarybos tikslas yra
suformuoti tokias taisykles,
kad būtų išdalinta kaip galima
daugiau kvotos, dėl to sukurtas
detalus mechanizmas, kaip
pasiūlyti kieka galima daugiau
dalyvių kiek gallima daugiau
kvotos. Tačiau tokiam tikslui
įgyvendinti
reikalingi
papildomi kriterijai.
Atsižvelgta.

Nepateiktas
konkretus
pasiūlymas. Nėra aišku, į kurį
72
punkto
papunktį
referuojama.

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas

technologijų projektus. Jei būtų nuspręsta palikti šiuo
metu Nuostatų projekte reglamentuotą laimėtojų
atrinkimo tvarką, siūlome aiškiau nustatyti laimėtojų
atrinkimo procedūrą pakoreguojant Nuostatų projekto
68.2 ir 68.3 papunkčius. Taip pat kyla klausimas, kokia
kaina taikoma potencialiems aukciono laimėtojams,
atrenkant juos pagal Nuostatų projekto 72 papunktį.
20.

Nuostatų 67 p.

Taip pat Nuostatų projekto 67 punkte nurodoma,
kad jei sudarant potencialių laimėtojų eilę paaiškėja
Nuostatų projekto 70.2 papunktyje ir 71 punkte nurodytos
aplinkybės, t.y. kai elektrinių prijungimai riboja kitų
elektrinių prijungimus ir kai pasiūlyti kainos priedai
sutampa ir nėra pakankamai aukcione skirstomo kiekio,
organizuojamas antras aukciono etapas. Atitinkamai,
manome, kad tik antrame aukciono etape sutapus dalyvių
pageidaujamam kainos priedui ar elektrinėms ribojant
kitų elektrinių galimą prijungimą, aukcione paskirstomas
elektros energijos gamybos kiekis turėtų būti
paskirstomas proporcingai. Atsižvelgiant į tai, siūlome IX
skyriuje panaikinti nuostatas, reglamentuojančias
proporcingą aukcione skirstomo kiekio paskirstymą
aukciono dalyviams.

Neatsižvelgta. Nuostatų IX
skyriuje
dalijimas
proporcingai numatomas tik
išskirtiniu atveju, kad po II
etapo lieka laisvos kvotos, o
dalyvių eilėje už laimėtojų
„brūkšnio“ yra išsirikiavę
keletas visiškai identiškų pagal
vertinimo kriterijus dalyvių.

AB „Lietuvos energija“
21.

Nuostatų 10 p.
10.
Dalyviai
tarpusavyje
konkuruoja teikdami pasiūlymus
pageidaujamam
kainos
priedui
(Eur/MWh). Maksimalus galimas
kainos priedas gali būti nurodytas
toks, kokį Taryba nutarimu patvirtino
konkrečiam aukcionui, kiti pasiūlymai
turi būti teikiami 0,1 Eur/MWh
tikslumu. Tuo atveju, kai Dalyvio
pasiūlytas
pageidaujamo
kainos
priedo dydis viršija aukciono sąlygų
apraše nustatytą didžiausią galimą
dydį arba yra pateiktas ne 0,1 euro
tikslumu, toks pasiūlymas laikomas
negaliojančiu,
o
Dalyvis

Nuostatų projekto 6 punkte nurodyta, kad Didžiausioji
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kaina,
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė
kaina ir kainos priedas aukcionuose dalyvaujantiems
gamintojams nustatomos vadovaujantis Prognozuojamos
elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos
nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m.
gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152 „Dėl
Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir
atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir
Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš
atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika,
patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr.
O3E-139 „Dėl Elektros energijos, naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius, didžiausiosios kainos
nustatymo metodikos patvirtinimo“.

10.
Dalyviai tarpusavyje konkuruoja
teikdami pasiūlymus pageidaujamam
kainos priedui (Eur/MWh). Maksimalus
galimas kainos priedas gali būti nurodytas
toks, kokį Taryba nutarimu patvirtino
konkrečiam aukcionui, kiti pasiūlymai
turi būti teikiami 0,01 Eur/MWh
tikslumu. Tuo atveju, kai Dalyvio
pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo
dydis viršija aukciono sąlygų apraše
nustatytą didžiausią galimą dydį arba yra
pateiktas ne 0,01 euro tikslumu, toks
pasiūlymas laikomas negaliojančiu, o
Dalyvis neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų
pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.

Neatsižvelgta. Žr. šios lentelės
7 pastabą.

Eil.
Nr.

22.

Nuostata

Pastaba

neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų
pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.

Pagal nurodytus teisės aktus didžiausioji kaina ir
ataskaitinė kaina yra nustatoma 0,01 Eur/MWh tikslumu,
todėl aukciono dalyvio pasiūlymai dėl pageidaujamo
kainos priedo turėtų būti teikiami tokiu pačiu tikslumu.
Pažymėtina, kad aukciono dalyvio pasiūlymas neturi
viršyti didžiausiosios kainos, todėl esant siūlomai
Nuostatų projekto 10 punkto redakcijai susiklostys
paradoksali situacija, kai didžiausias galimas pasiūlyti
kainos priedas galės būti siūlomas 0,01 Eur/MWh
tikslumu (šiuo metu toks dydis yra (3,86 Eur/MWh),
tačiau mažesnis pageidaujamas kainos priedas – 0,1
Eur/MWh tikslumu. Tai reiškia, kad pirmajame aukcione,
kuriame bus dalinama 0,3 TWh dydžio kvota mažesnis
nei 3,86 Eur/MWh pasiūlymas galės būti teikiamas
pradedant nuo 3,8 Eur/MWh. Pažymėtina, kad 0,06
Eur/MWh skirtumas sudarys 18 000 Eur, o 0,1 Eur/MWh
– 30 000 Eur, jeigu pasiūlymas būtų teikiamas dėl viso
skatinimo kvotos dydžio. Manome, kad tokie skirtumai
yra pernelyg reikšmingi ir gali lemti gamintojo
apsisprendimą apskritai nedalyvauti aukcione.
Be to, teikiant pasiūlymus 0,01 Eur/MWh tikslumu,
tikimybė, jog aukciono dalyvių pasiūlymai sutaps ir dėl to
reikės organizuoti antrąjį aukciono etapą gerokai
sumažės.

Nuostatų 34.8 papunktis
34.8.
patvirtinimą ar patvirtintą
atsisakymo kopiją su adresatų gavimo
žymomis, kad asmuo neturi leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumų,
prijungimo
sąlygų,
kuriomis rezervuojama elektros tinklų
galia ir pralaidumai, reikalingi statyti
ar įrengti elektrinę planuojančio
asmens elektrinės prijungimui, su
elektros tinklų operatoriumi suderinto
techninio projekto ir elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų
paslaugų sutarties;

Visi asmenys, siekiantys dalyvauti skatinimo kvotų
paskirstymo aukcione, privalo su tinklų operatoriumi
pasirašyti elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų ketinimų protokolą, kurio originalą arba patvirtintą
kopiją pagal Nuostatų projekto 34.6 papunktį asmuo turės
pateikti Tarybai. Pažymėtina, kad asmuo, norėdamas
pasirašyti su tinklų operatoriumi tokį ketinimų protokolą,
turi būti iš tinklų operatoriaus gavęs tik išankstines
prijungimo sąlygas. Tai reiškia, kad tinklų operatorius su
asmeniui, turinčiu leidimą plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus, prijungimo sąlygas, su elektros
tinklų operatoriumi suderintą techninį projektą ar
elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutartį,
ketinimų protokolo, kuris pasirašomas siekiant dalyvauti
aukcione, pasirašyti negali. Tokiu atveju Nuostatų

Siūlomas pakeitimas

34.8.
patvirtinimą
ar
patvirtintą
atsisakymo kopiją su adresatų gavimo
žymomis, kad asmuo neturi leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumų, prijungimo sąlygų, kuriomis
rezervuojama elektros tinklų galia ir
pralaidumai, reikalingi statyti ar įrengti
elektrinę planuojančio asmens elektrinės
prijungimui,
su
elektros
tinklų
operatoriumi suderinto techninio projekto
ir elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų paslaugų sutarties;

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas

Neatsižvelgta. Laisvos formos
patvirtinimas
dėl
reikalaujamos
informacijos
nesukuria žymios naštos, o jo
nesant
Komitetas
turėtų
kreiptis
į
Operatorių
papildomai prašant suteikti
reikalaujamą informaciją.

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas

projekto 34.8 papunkčio reikalavimas yra perteklinis,
kadangi patvirtinimas, jog asmuo minėtų dokumentų
neturi, yra su tinklų operatoriumi pasirašyto ketinimų
protokolo pateikimas.
23.

Nuostatų 34.11 ir 34.12 papunkčiai
34.11. susijusių asmenų sąrašą.
Susijusių asmenų grupė suprantama
taip,
kaip
numatyta
Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatyme;
34.12. asmuo pateikia patvirtinimą,
kad jis dalyvauja nepriklausomai nuo
kitų susijusių asmenų, nėra sudaręs
draudžiamo susitarimo, kaip apibrėžta
Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme;

Pažymėtina, kad 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. SR_2019-26
(toliau – Raštas) pateiktose pastabose buvo nurodyta, kad
šiuose Nuostatų projekto papunkčiuose nurodytų
dokumentų pateikimas yra neatitinkantis Konstitucinio
Teismo jurisprudencijos, perteklinis, nepagrįstai ir
neteisėtai
išplečiantis
Lietuvos
Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau –
AIEĮ) 20 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus reikalavimus
aukcionuose
siekiantiems
dalyvauti
asmenims.
Pažymėtina, kad pagal Nuostatų projekto 59.2 papunktį
Komitetas nešalina Dalyvio iš tolesnio dalyvavimo
aukcione, jeigu yra pateikti visi Nuostatų 34 punkte
nurodyti dokumentai. Tai reiškia, kad aukciono dalyvis,
nepateikęs 34.11 ir 34.12 papunkčiuose nurodytos
informacijos, bus pašalintas iš tolesnio dalyvavimo
aukcione vadovaujantis pagrindu, kuris nenumatytas AIEĮ
20 straipsnio 4 dalyje. Tokiu būdu yra sukuriama nauja
teisės norma, praplečianti baigtinį AIEĮ 20 straipsnio 4
dalyje nurodytą dalyvavimo aukcione sąlygų sąrašą, kas
akivaizdžiai
pažeidžia
Konstitucijoje
įtvirtintą
konstitucinio teisinės valstybės ir įstatymų viršenybės
poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principą. Pagal AIEĮ 20
straipsnio 4 dalį aukcionuose turi teisę dalyvauti visi
asmenys, atitinkantys šiame straipsnyje įtvirtintas sąlygas
ir jokie papildomi reikalavimai aukciono dalyviams
Tarybos negali būti nustatomi.

34.11. susijusių
asmenų
sąrašą.
Susijusių asmenų grupė suprantama taip,
kaip numatyta Lietuvos Respublikos
pelno mokesčio įstatyme;
34.12. asmuo pateikia patvirtinimą, kad
jis dalyvauja nepriklausomai nuo kitų
susijusių
asmenų,
nėra
sudaręs
draudžiamo susitarimo, kaip apibrėžta
Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme;

1. Visų pirma,
pažymėtinai tai, kad Įstatymo
11 straipsnio 12 punkte
numatyta, kad Taryba rengia
ir tvirtina skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų
nuostatus. Atsižvelgiant į tai,
darytina išvada, kad įstatymų
leidėjas Įstatymo 11 straipsnio
12 punktu Tarybai
suteikdamas teisę rengti ir
tvirtinti skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų
nuostatus, kartu Tarybai
suteikė ir diskrecijos
teisę numatyti tokią aukcionų
organizavimo tvarką bei
papildomus reikalavimus
aukcionų dalyviams,
susijusius su aukcionų
organizavimu, kuriais būtų
užtikrinama, jog Įstatyme
įtvirtinti tikslai būtų
įgyvendinti tinkamai.
Nuostatų 34.11 ir 34.12
papunkčiuose įtvirtinti
reikalavimai pateikti prašomą
informaciją neapriboja
asmenų teisės dalyvauti
aukcione. Pažymėtina tai, kad
Įstatymo 20 straipsnio 4
dalyje yra įtvirtintos sąlygos
(bet ne privalomai pateikiamų
dokumentų, kuriuos būtina
pateikti Tarybai siekiant
dalyvauti aukcione, sąrašas),

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas
kurias atitinkantys asmenys
turi teisę dalyvauti aukcione.
Pažymėtina tai, kad Nuostatų
34.11 ir 34.12 papunkčiai
nesukuria papildomų sąlygų,
kadangi draudžiami
susitarimai yra apibrėžti
Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatyme ir
asmuo negali pažeisti šiuo
įstatymu apibrėžto draudimo,
t.y. Nuostatai nesukuria kitų,
nei apibrėžta įstatymuose
sąlygų. Susijusių dalyvių
sąrašas, Tarybos nuomone,
reikalingas maksimaliam
aukciono skaidrumui
užtikrinti. Šiai informacijai
taikomas informacijos
konfidencialumo
reikalavimas. Taryba taip pat
pažymi, kad Nuostatų 34.11
papunktyje yra tik įtvirtintas
reikalavimas Tarybai pateikti
susijusių asmenų sąrašą, todėl
atkreiptinas dėmesys, kad
Nuostatų 34.11 papunktyje
įtvirtintas reikalavimas
pateikti susijusių asmenų
sąrašą, savaime nereikštų, kad
kitų, susijusių asmenų
dalyvavimas tame pačiame
aukcione ar tam tikrų sąsajų
turėjimas su kitais susijusiais
asmenimis, kaip nors ribotų
asmenų dalyvavimą aukcione
arba tai, kad esant asmenų
sąsajumui tai iš karto būtų
vertinamas kaip pagrindas
konkretų asmenį šalinti iš
aukciono.

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas
2. Įstatymo 20
straipsnio 7 dalis nurodo, kad
Nuostatuose turi būti nustatyti
pateiktini dokumentai: „<...>
Asmuo, ketinantis dalyvauti
aukcione <...> kartu su
aukciono dokumentais,
nurodytais skatinimo kvotų
paskirstymo aukciono
nuostatuose <...>.
3. Taip pat pažymėtina
tai, kad Įstatyme nėra įtvirtinti
asmens šalinimo iš aukciono
pagrindai. Atsižvelgiant į tai,
kad šalinimo iš aukciono
pagrindai nenumatyti
Įstatyme, darytina išvada, kad
Įstatymo leidėjas suteikė
diskrecijos teisę Tarybai
nustatyti asmenų šalinimo iš
aukciono pagrindus. Taryba
Nuostatose įtvirtino tokius
asmenų šalinimo iš aukciono
pagrindus, kaip, pvz. asmuo
šalinamas, jei pateikti vokai
neatitinka nustatytų
reikalavimų, tokių kaip vokai
turi būti pateikti lietuvių
kalba, tinkamai užklijuoti,
antspauduoti, pateikti
nurodytais terminais
(pažymėtina tai, kad šie bei
kiti šalinimo iš aukciono
pagrindai nėra įtvirtinti
Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje
ar kituose Įstatymo
straipsniuose, tačiau, Tarybos
nuomone, šie bei kiti šalinimo
pagrindai yra būtini
organizuojant aukcioną).
Dokumentų, kuriuos Taryba

Eil.
Nr.

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas
mano esant būtinus aukciono
skaidrumui užtikrinti,
nepateikimas nustatomas kaip
šalinimo iš aukciono
pagrindas.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

24.

Nuostatų 46 p.
46.
Aukciono sekretorius neturi
teisės registruoti voko su aukciono
dokumentais, vokų su pasiūlymais dėl
kainos priedo, jeigu:
46.1.
aukciono
dokumentai,
pasiūlymai dėl kainos priedo gauti jau
pasibaigus šių dokumentų priėmimo
terminui;
46.2.
aukciono dokumentai ir (ar)
pasiūlymai dėl kainos priedo, pateikti
nesilaikant Nuostatų 38, 39 ar 41
punktuose nurodytų reikalavimų.

Atkreiptinas dėmesys, jog derinimo pažymoje (pastabos
Nr. 19) nurodyta, kad į Grupės pastabą dėl Nuostatų
projekto 46 punkto buvo atsižvelgta, tačiau Nuostatų
projekte šis punktas liko nepakoreguotas. Tas pats
pasakytina ir dėl derinimo pažymoje pateiktos pastabos
Nr. 22 vertinimo.

Pakoreguoti
pasiūlymą.

25.

Nuostatų projekto 73 punktas
73.
Kai
organizuojamas
Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte
numatytas antrasis aukciono etapas,
Dalyvis,
ketinantis
dalyvauti
paskelbtame antrajame aukciono
etape, nė vėliau kaip per 5
kalendorines dienas nuo Nuostatų 67
punkte
nurodytos
informacijos
paskelbimo dienos pateikia voką su
patikslintu kainos priedo pasiūlymu.
Voką su patikslintu kainos priedo
pasiūlymu ne vėliau kaip tą pačią jo
gavimo dieną registruoja aukciono
sekretorius aukcionų žurnale. Vokai
su patikslintais kainos priedo
pasiūlymais
registruojami
tik
Nuostatų 67 punkte nurodytoje
paskelbiamoje informacijoje nurodytu
šių dokumentų registravimo laiku.
Patikslinti kainos priedo pasiūlymai

Manome, jog Nuostatų projekte aprašyta antrojo aukciono
organizavimo procedūra nėra aiški, t. y. nėra aišku, ar
pateikiamam patikslintam pasiūlymui dėl kainos priedo
yra taikomi tie patys reikalavimai ir kitos sąlygos,
nurodytos Nuostatų projekto 39–47 punktuose.

Patikslinti Nuostatų projektą, nurodant,
kurie iš Nuostatų projekto 39–47 punktų
reikalavimų ir sąlygų yra taikomi
patikslintam pasiūlymui dėl kainos
priedo.

pagal

Rašte

pateiktą

Atsižvelgta.

Atsižvelgta.
Papildytas
Nuostatų 73 punktas.

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvelgta,
paaiškinimas

laikomi pateikti tą dieną, kai jie
įregistruojami aukciono žurnale.
26.

Nuostatų 90 p.
90.
Aukciono dalyvio mokestis
nustatomas atsižvelgiant į šias
Tarybos ir Komiteto patiriamas
sąnaudas:
90.1.
Komiteto narių, dirbančių
Taryboje, ir Komiteto sekretoriaus
darbo užmokestis už Komiteto atliktas
Nuostatuose numatytas užduotis;
90.2.
Tarybos, Komiteto narių,
dirbančių Taryboje, ir Komiteto
sekretoriaus darbui reikalingų patalpų
nuomos sąnaudas;
90.3.
Tarybos, Komiteto narių,
dirbančių Taryboje, ir Komiteto
sekretoriaus darbo organizavimo
priemonių sąnaudas.

Atkreipiame dėmesį, jog nors Nuostatų 90 punkte ir yra
nurodyti kriterijai, kuriuos Taryba vertina skaičiuodama
dalyvio mokestį, tačiau nenurodyta, kad šis mokestis bus
proporcingai dalinamas asmenų, pateikusių prašymus
dalyvauti
aukcione
skaičiui.
Pagal
siūlomą
reglamentavimą susidarys situacija, kai kiekvienas asmuo,
siekiantis dalyvauti aukcione, kompensuos 100% Tarybos
ir Komiteto patiriamų sąnaudų.

Siūlome sąlygų apraše paskelbti Nuostatų
projekto 90 punkte apskaičiuotą sąnaudų
dydį, kuris pasibaigus dokumentų
registracijos laikui būtų padalinamas
visiems
dokumentus
pateikusiems
asmenims bei nurodyti terminą, per kurį
asmuo šį mokestį turėtų sumokėti, o
nepateikus mokėjimą pagrindžiančio
dokumento – pašalinti asmenį iš tolesnio
dalyvavimo aukcione.

Neatsižvelgta. Įstatymo 20
straipsnio 7 dalis numato, kad
Asmuo, ketinantis dalyvauti
aukcione, Tarybos nustatyta
tvarka kartu su aukciono
dokumentais,
nurodytais
skatinimo kvotų paskirstymo
aukciono nuostatuose, pateikia
dokumentą,
kuriuo
patvirtinama, kad sumokėtas
aukciono dalyvio mokestis.

27.

Nuostatų 1 priedas. Išnaša Nr. 1
Rašoma, kai asmuo teikia prašymą
vadovaudamasis
Nuostatų
34.1
papunkčiu.

Nuostatų projekte nėra nurodytas kitas atvejis, kai būtų
pildomas 1 priedas, todėl nėra aišku, kas būtų pildoma kitu
nei Nuostatų projekto 34.1 papunkčio atveju.

Patikslinti Nuostatų projekto priedą.

Atsižvelgta.

