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AB „Lietuvos energija“
1.

Projekto pavadinimas

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS
KAINŲ IR ENERGETIKOS
KONTROLĖS KOMISIJOS
2011 M. LIEPOS 29 D.
NUTARIMO NR. O3-229
„DĖL SKATINIMO
KVOTŲ PASKIRSTYMO
AUKCIONŲ NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO“
IŠDĖSTYMO NAUJA
REDAKCIJA
2.

Projekto preambulė ir 1
punktas
<...> 1.Pakeisti Skatinimo
kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatus,
patvirtintus
Komisijos 2011 m. liepos 29
d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl
Skatinimo kvotų paskirstymo
aukcionų
nuostatų
patvirtinimo“ ir išdėstyti juos
nauja redakcija (pridedama).

Projekto antraštė neatitinka Teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (toliau –
Rekomendacijos), 99 punkte įtvirtintos taisyklės dėl keičiamo
teisės akto pavadinimo, todėl yra koreguotina.

Atkreiptinas
dėmesys,
jog
Lietuvos
Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimai
vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20,
20-1, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 63-1
straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymo (toliau – Pakeitimo įstatymas) 14 straipsnio 1 dalimi,
įsigalios 2019 m. gegužės 1 d., kai Europos Komisijos
pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108
straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas iki 2019 m. gegužės 1
d.
Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jeigu Komisija ketina patvirtinti
Projektą dar iki įsigaliojant atitinkamų įstatymų pakeitimams,
turėtų būti vadovaujamasi Rekomendacijų 18.3 papunkčiu ir

Atsižvelgta.
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS
KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D.
NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL SKATINIMO
KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO“ IŠDĖSTYMO NAUJA
REDAKCIJA PAKEITIMO

Papildyti nuostatomis dėl Projekto įsigaliojimo.

Atsižvelgta.
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preambulėje, nurodant teisinį pagrindą, turėtų būti rašomas
pirminio įstatymo pavadinimas ir skliaustuose – to įstatymo
pakeitimo įstatymo priėmimo data ir numeris bei atitinkamas
straipsnis. Taip pat tokiu atveju Projekte turi būti nurodytos
nuostatos, susijusios su šio Projekto įsigaliojimu, t. y. Projektas
turėtų įsigalioti ne anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d.
3.

Projekto 2 punktas
2.
Skatinimo
kvotų
paskirstymo
aukcionų
nuostatai taikomi ir Lietuvos
Respublikos atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo
20 straipsnio 14 dalyje
numatytais atvejais.

Nuostatos reglamentavimo dalykas yra teisės akto taikymas,
todėl ši nuostata turėtų būti ne Projekto nutarime, tačiau
pačiame Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų
projekte (toliau – Nuostatų projektas). Taip pat atkreiptinas
dėmesys, jog Pakeitimo įstatymu įtvirtinami tam tikri skirtumai
aukcionams, kuriuose ketina dalyvauti fiziniai ir (ar) juridiniai
asmenys ir (ar) kitos organizacijos ar jų padaliniai, planuojantys
statyti ar įrengti elektrines kitos valstybės narės (kitų valstybių
narių) teritorijoje, pvz., tokiems dalyviams taikomos kitokios
dalyvavimo sąlygos bei skiriasi aukcione galimas paskirstyti
metinis elektros energijos gamybos kiekis. Nuostatų projekte
šie skirtumai neatsispindi, todėl šia apimtimi Nuostatų
projektas turėtų būti tikslinamas.

Patikslinti Nuostatų projektą.

Atsižvelgta. Nuostatai
papildyti
išimtimi,
nurodant
išimties
pagrindą Įstatymo 20
straipsnio 14 dalį ir 631
straipsnį.

4.

Tvirtinimo žyma
PATVIRTINTA
Valstybinės
kainų
ir
energetikos
kontrolės
komisijos

Tvirtinimo žymoje nenurodytas Komisijos nutarimas, kuriuo
patvirtinti Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių
išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai.

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229

Atsižvelgta.

(Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2019 m.
nutarimo Nr. O3E- redakcija)

(Valstybinės
kainų
ir
energetikos
kontrolės komisijos
2019 m.
nutarimo Nr.
O3E- redakcija)
5.

Nuostatų
projekto
3
punktas
Metinis gamybos kiekis
(skatinimo
kvota)
–
Vyriausybės ar jos įgaliotos

1. Prašome pakoreguoti „metinio gamybos kiekio“ sąvoką;
2. Prašome pakoreguoti „Elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo
aukciono“ sąvoką.

Metinis gamybos kiekis (toliau – skatinimo kvota) –
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame
elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių
skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje nustatomas
metinis elektros energijos gamybos kiekis, už kurį

Atsižvelgta.
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institucijos
patvirtintame
elektros energijos gamybos
iš atsinaujinančių išteklių
skatinimo kvotų paskirstymo
tvarkaraštyje
nustatomas
metinis elektros energijos
gamybos kiekis, už kurį
Įstatyme nustatyta tvarka
gamintojui
sumokama
aukcione laimėtas kainos
priedas ar kainos priedo dalis
(toliau – skatinimo kvota).
Elektros energijos gamybos
iš atsinaujinančių išteklių
skatinimo
kvotų
paskirstymo
aukcionas
(toliau – aukcionas) –
potencialiems
elektros
energijos iš atsinaujinančių
išteklių
gamintojams
rengiamas aukcionas dėl
teisės gauti elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių
išteklių skatinimo kvotą ir
aukcione laimėtą elektros
energijos iš atsinaujinančių
išteklių kainos priedą (toliau
– kainos priedas), kuriame
didžiausias
potencialių
dalyvių
skaičius
neribojamas, o teisė gauti
skatinimo kvotą ir kainos
priedą suteikiama dalyviui ar
dalyviams,
pasiūliusiems
mažiausią
pageidaujamą
tarifą.
6.

Nuostatų
punktas

projekto

5

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Įstatyme nustatyta tvarka gamintojui sumokama
aukcione laimėtas kainos priedas ar kainos priedo dalis
(toliau – skatinimo kvota).
Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių
skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas (toliau –
aukcionas) – potencialiems elektros energijos iš
atsinaujinančių išteklių gamintojams rengiamas
aukcionas dėl teisės gauti elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotą ir aukcione
laimėtą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
kainos priedą (toliau – kainos priedas), kuriame
didžiausias potencialių dalyvių skaičius neribojamas, o
teisė gauti skatinimo kvotą ir kainos priedą suteikiama
dalyviui ar dalyviams, pasiūliusiems mažiausią
pageidaujamą tarifą.

Nuostatų projekto 5 punktas neatitinka Rekomendacijų 12
punkte įtvirtintos taisyklės, jog „Nuorodose turi būti įvardytas
konkretus teisės aktas, į kurį jos nukreipia.“

Prašome pakoreguoti Nuostatų projekto 5 punktą.

Atsižvelgta.
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Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

5. Didžiausioji elektros
energijos iš atsinaujinančių
išteklių
kaina,
elektros
energijos iš atsinaujinančių
išteklių atskaitinė kaina ir
kainos priedas aukcionuose
dalyvaujantiems
gamintojams
nustatomos
vadovaujantis Nuostatų 2
punkte
įvardytomis
metodikomis.
7.

Nuostatų projekto 12
punktas
12.
Komisija, įvertinusi
aukciono
organizavimo
sąnaudas, nustato aukciono
dalyvio mokestį ir kartu su
informacija apie planuojamą
organizuoti aukcioną skelbia
savo interneto svetainėje.

Nors Komisija nustato aukciono dalyvio mokestį, atkreipiame
dėmesį, jog nei Nuostatų projektas, nei kitas teisės aktas,
visiškai nereglamentuoja aukciono dalyvio mokesčio
nustatymo metodologijos, taip pat nėra detalizuojama kas
sudaro Komisijos organizavimo sąnaudas. Tai neatitinka
teisėkūros aiškumo ir sistemiškumo principų reikalavimų,
numatytų Teisėkūros pagrindų įstatyme.

Patikslinti Nuostatų projektą.

Atsižvelgta. Įkeltas
naujas skyrius
„Aukciono dalyvio
mokestis“.

8.

Nuostatų
projekto
13
punktas
13.
Dalyvis, atsiėmęs
elektros tinklų operatoriui
pateiktą prievolių įvykdymo
užtikrinimą, ar nutraukęs
ketinimų
protokolo
galiojimą,
šalinamas
iš
tolesnio
dalyvavimo
aukcione.

Manytina, jog savo turiniu Nuostatų projekto 13 punkte
nurodoma taisyklė nėra bendroji, todėl turėtų būti įtvirtinta
atitinkamame
Nuostatų
projekto
skyriuje,
reglamentuojančiame aukciono dalyvių sąrašo sudarymą ir (ar)
laimėtojų nustatymą.

Prašome pakoreguoti Nuostatų projektą, perkeliant 13
punktą į atitinkamą Nuostatų projekto skyrių (skyrius).

Atsižvelgta. Perkelta į
VII skyrių „ Aukciono
dokumentų vertinimas
ir dalyvių sąrašo
sudarymas“.

9.

Nuostatų
projekto
14
punktas
14.
Aukciono komitetas
(toliau – Komitetas) –
kolegialus organas, sudarytas
iš ne mažiau kaip 5 narių,
Nuostatų nustatyta tvarka
nagrinėjantis ir vertinantis
Dalyvių
dokumentus,

Nuostatų projekto 18 punkte reglamentuojamas Komiteto nario
ir (ar) aukciono sekretoriaus nusišalinimas, todėl nuoroda į šį
punktą yra klaidinga.

14.
Aukciono komitetas (toliau – Komitetas) –
kolegialus organas, sudarytas iš ne mažiau kaip 5 narių,
Nuostatų nustatyta tvarka nagrinėjantis ir vertinantis
Dalyvių dokumentus, teikiantis siūlymus dėl aukciono
sąlygų aprašo ir sprendžiantis kitus klausimus,
nurodytus Nuostatų 17 18 punkte.

Atsižvelgta.
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teikiantis
siūlymus
dėl
aukciono sąlygų aprašo ir
sprendžiantis
kitus
klausimus,
nurodytus
Nuostatų 18 punkte.
10.

Nuostatų projekto 15
punktas
15.
Komiteto
narius
Komisijos pirmininkas skiria
iš Komisijoje dirbančių
asmenų
ir,
atitinkamos
institucijos vadovų teikimu,
iš Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos ir
Valstybinės
energetikos
inspekcijos prie Energetikos
ministerijos. Iš Komiteto
narių Komisijos pirmininkas
skiria Komiteto pirmininką,
kuris
yra
Komisijoje
dirbantis asmuo ir atstovauja
Komitetui,
bei
jo
pavaduotoją. Iš Komisijoje
dirbančių asmenų Komisijos
pirmininkas skiria aukciono
sekretorių,
kuris
nėra
Komiteto narys.

Siekdami, kad Komiteto posėdžiai ir veikla vyktų sklandžiai bei
operatyviai, siūlome kartu paskirti ir visus Komiteto narius
pavaduojančius asmenis.

15.
Komiteto narius ir juos pavaduojančius
asmenis Komisijos pirmininkas skiria iš Komisijoje
dirbančių asmenų ir, atitinkamos institucijos vadovų
teikimu, iš Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos. Iš Komiteto narių Komisijos
pirmininkas skiria Komiteto pirmininką, kuris yra
Komisijoje dirbantis asmuo ir atstovauja Komitetui, bei
jo pavaduotoją. Iš Komisijoje dirbančių asmenų
Komisijos pirmininkas skiria aukciono sekretorių, kuris
nėra Komiteto narys.

Atsižvelgta.

11.

Nuostatų
projekto
24
punktas
24.
Konfidencialia
informacija nelaikoma šių
Nuostatų 22 ir 23 punktuose
nurodyta informacija, jei ji
įrašoma į aukciono rezultatus
įtvirtinantį nutarimą.

Nuostatų projekte nėra nurodyti atvejai, kada tokia informacija
apskritai gali būti įrašyta į aukciono rezultatus įtvirtinantį
Komisijos nutarimą, todėl arba reikia Nuostatų projekte aiškiai
nurodyti tokius atvejus, arba 24 punktą pašalinti iš Nuostatų
projekto.

24.
Konfidencialia informacija nelaikoma šių
Nuostatų 22 ir 23 punktuose nurodyta informacija, jei ji
įrašoma į aukciono rezultatus įtvirtinantį nutarimą.

Atsižvelgta iš dalies.
Nurodyta,
kuri
skelbtina informacija
nelaikytina
konfidencialia.

12.

Nuostatų
projekto
27
punktas
27.
Komisija per 30
kalendorinių dienų nuo

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio
2 dalies 6 punkte nurodyta, jog teisėkūroje, be kita ko,
vadovaujamasi aiškumo principu, reiškiančiu, kad teisės
aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas,
nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir

Prašome papildyti Nuostatų projektą.

Atsižvelgta iš dalies.
Teisės akte ne visada
tikslinga apibrėžti
baigtinį aplinkybių
sąrašą. Nuostatuose yra
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Nr.

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas
įvardyta, kokia
informacija turi būti
paskelbta Aukciono
sąlygų apraše. Faktinės
aplinkybės, dėl kurių
gali būti pratęstas dėl tų
faktinių aplinkybių,
kurios gali liesti
Aukciono sąlygų
aprašo turinį.

Nuostata

Pastaba

didžiausiosios
kainos
paskelbimo parengia
ir
nutarimu patvirtina aukciono
sąlygų aprašą. Šiame punkte
nurodytas terminas gali būti
pratęstas paaiškėjus naujoms
faktinėms aplinkybėms, bet
ne
ilgiau
kaip
20
kalendorinių
dienų,
ir
nepažeidžiant Įstatymo 20
straipsnio 4 dalyje nurodyto
aukciono
organizavimo
termino. Aukciono sąlygų
apraše Komisija nurodo
informaciją apie:

nedviprasmiškas. Vadovaudamiesi šiuo principu, prašome
Nuostatų projekte aiškiai įvardinti „paaiškėjusias naujas
faktines aplinkybes“, dėl kurių gali būti pratęstas aukciono
sąlygų aprašo patvirtinimo terminas.

13.

Nuostatų projekto 27.1
papunktis
27.1.
esamą
nepaskirstytą
skatinimo
kvotą;

Atsižvelgdami į tai, jog aukcionuose bus paskirstomas
Vyriausybės tvarkaraštyje nurodytas aukcione paskirstytinas
elektros energijos gamybos kiekis, dėl kurio ir bus
konkuruojama aukcione, siūlome pakoreguoti komentuojamą
Nuostatų projekto papunktį.

27.1.
aukcione paskirstytinąesamą nepaskirstytą
skatinimo kvotą;

Atsižvelgta.

14.

Nuostatų projekto 27.5
papunktis
27.5.
kitą informaciją ir
sąlygas, svarbias aukciono
organizavimui.

Atsižvelgiant į Nuostatų projekto 12 punktą bei Lietuvos
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
(redakcija, įsigaliosianti nuo 2019 m. gegužės 1 d., toliau –
AIEĮ) 20 straipsnio 7 dalį, aukciono apraše taip pat turėtų būti
nurodytas Komisijos nustatytas dalyvio mokestis.

27.5.
aukciono
informaciją
ir
organizavimui.

dalyvio mokesčio dydį, kitą
sąlygas,
svarbias
aukciono

Atsižvelgta.

15.

Nuostatų projekto 34.3
papunktis
34.3.
patvirtinimą, kad
statys naujas elektrines ar
įrengs
anksčiau
neeksploatuotas elektrines,
gaminančius
elektros
energiją iš atsinaujinančių
išteklių, ar įrengs anksčiau
neeksploatuotas elektrines,
kurių statybai ar įrengimui
bus naudojama anksčiau
neeksploatuota

Įpareigojimas gamintojui laimėjus aukcioną pagaminti ir į
elektros tinklus patiekti aukcione paskirtą metinį elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekį yra
įtvirtintas AIEĮ 20 straipsnio 16 dalyje, todėl tokio
įsipareigojimo kaip atskiro dokumento pateikimas kartu su
kitais aukciono dokumentais yra akivaizdžiai perteklinis.

34.3.
patvirtinimą, kad statys naujas elektrines ar
įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines, gaminančius
elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, ar įrengs
anksčiau neeksploatuotas elektrines, kurių statybai ar
įrengimui bus naudojama anksčiau neeksploatuota
elektrotechninė įranga bei įsipareigojimą laimėjus
aukcioną pagaminti ir į elektros tinklus patiekti aukcione
paskirtą metinį elektros energijos iš atsinaujinančių
išteklių gamybos kiekį;

Atsižvelgta.
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Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

elektrotechninė įranga bei
įsipareigojimą
laimėjus
aukcioną pagaminti ir į
elektros tinklus patiekti
aukcione paskirtą metinį
elektros
energijos
iš
atsinaujinančių
išteklių
gamybos kiekį;
16.

Nuostatų projekto 34.6
papunktis
34.6.
pasirašytą ketinimų
protokolą
ar
tinkamai
patvirtintą jo kopiją. Su
perdavimo
tinklų
operatoriumi pasirašytame
ketinimų protokole nurodyta
planuojamos
įrengti
elektrinės įrengtoji galia
negali būti mažesnė nei 6
MW;

1. Siekiant aiškumo, tikslumo bei išvengti galimų kilti ginčų dėl
ketinimų protokolo kopijos patvirtinimo tinkamumo, prašome
nurodyti, kas yra laikoma tinkamu dokumento kopijos
patvirtinimu.
2. Atkreipiame dėmesį į tai, jog Nuostatų projekto reguliavimo
dalykas nėra su elektros tinklų operatoriais sudaromo ketinimų
protokolo kokybiniai požymiai. Aukciono procese, teisiškai
reikšminga aplinkybė yra pasirašyto ketinimų protokolo
pateikimo faktas (nepriklausomai su kuriuo elektros tinklų
operatoriumi jis yra pasirašomas, ar elektrinės galios). Tuo
atveju, jei elektrinės įrengtoji galia yra mažesnė nei 6 MW, toks
ketinimų protokolas su perdavimo tinklų operatoriumi nebūtų
pasirašomas apskritai. Siūlytina tikslinti Nuostatų projekto
papunktį.

34.6.
pasirašytą ketinimų protokolą ar tinkamai
patvirtintą jo kopiją. Su perdavimo tinklų operatoriumi
pasirašytame ketinimų protokole nurodyta planuojamos
įrengti elektrinės įrengtoji galia negali būti mažesnė nei
6 MW;

Atsižvelgta.

17.

Nuostatų projekto 34.7
papunktis
34.7.
dokumentą,
patvirtinantį
prievolių
įvykdymo
užtikrinimo
pateikimą elektros tinklų
operatoriui;

Pažymėtina, kad prievolių užtikrinimo dokumentas bus
pateikiamas elektros tinklų operatoriui pasirašius ketinimų
protokolą, todėl prašome, kaip ir Nuostatų projekto 34.6
papunkčio atveju, nurodyti, kad gali būti pateikiama tokio
dokumento patvirtinta kopija.

34.7.
dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją,
patvirtinantį prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimą
elektros tinklų operatoriui;

Atsižvelgta.

18.

Nuostatų projekto 34.12–
34.15 papunkčiai
34.12. dokumentą,
patvirtinantį,
kad
nėra
įtariamasis, kaltinamasis ar
nuteistasis;
34.13. asmenų, su kuriais
yra susijęs tokiu būdu, kad
galėtų jų elgesiui aukciono

Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs,
jog iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų
konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui,
kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios
teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas, be kita ko, reiškia,
kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos
visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik
aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios
teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį

34.12. dokumentą, patvirtinantį, kad nėra įtariamasis,
kaltinamasis ar nuteistasis;
34.13. asmenų, su kuriais yra susijęs tokiu būdu, kad
galėtų jų elgesiui aukciono metu daryti įtaką ar šią įtaką
iš minėtų asmenų patirti pats, sąrašą. Susijusių asmenų
grupė suprantama taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatyme;

Atsižvelgta iš dalies.
Reikalavimas pateikti
susijusių asmenų sąrašą
ir patvirtinimą, kad
asmuo
aukcione
dalyvauja
nepriklausomai
nuo
susijusių
asmenų,
niekaip
neapriboja
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Nr.

19.

1
2

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

metu daryti įtaką ar šią įtaką
iš minėtų asmenų patirti pats,
sąrašą. Susijusių asmenų
grupė suprantama taip, kaip
numatyta
Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatyme;
34.14. nurodyti, kurie iš
asmenų, deklaruoti pagal
34.13 papunktyje nurodytą
reikalavimą,
dalyvauja
Aukcione;
34.15. jei asmuo, kaip
reikalaujama
34.13
papunktyje, nurodo, kad
Aukcione dalyvauja ir kiti su
juo susiję asmenys, asmuo
pateikia patvirtinimą, kad jis
dalyvauja
nepriklausomai
nuo kitų susijusių asmenų,
nėra sudaręs draudžiamo
susitarimo;

reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės
galios teisės aktuose 1 . Poįstatyminiu teisės aktu yra
realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu
negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio
teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes
taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė
poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu2.
AIEĮ 20 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtintas baigtinis sąrašas
sąlygų, kurias atitinkantys dalyviai turi teisę dalyvauti
aukcionuose. Pažymėtina, kad nė vienas iš Nuostatų projekto
34.12–34.15 papunkčiuose nurodytų dokumentų ir prašoma
pateikti informacija nėra niekaip susijusi AIEĮ 20 straipsnio 4
dalyje nurodytomis sąlygomis, todėl tokia informacija yra
laikytina pertekline, nepagrįstai ir neteisėtai išplečiančia AIEĮ
įtvirtintus reikalavimus aukcionuose siekiantiems dalyvauti
asmenims. Atsižvelgiant į tai, Nuostatų projekto 34.12–34.15
papunkčiai turėtų būti pašalinti.

34.14. nurodyti, kurie iš asmenų, deklaruoti pagal
34.13 papunktyje nurodytą reikalavimą, dalyvauja
Aukcione;
34.15. jei asmuo, kaip reikalaujama 34.13 papunktyje,
nurodo, kad Aukcione dalyvauja ir kiti su juo susiję
asmenys, asmuo pateikia patvirtinimą, kad jis dalyvauja
nepriklausomai nuo kitų susijusių asmenų, nėra sudaręs
draudžiamo susitarimo;

Nuostatų projekto 46
punktas
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;

Siūlome patikslinti komentuojamą Nuostatų projekto punktą,
nes aukciono sekretorius registruoja tik gautus vokus ir negali
matyti vokuose pateiktų dokumentų turinio, kadangi vokai
atplėšiami tik pirmojo Komiteto posėdžio metu.

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 vokai gauti jau pasibaigus šių dokumentų
priėmimo terminui;
46.2.
vokai aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai
dėl kainos priedo, pateikti nesilaikant Nuostatų 38, 39 ar
41 punktuose nurodytų reikalavimų.

Konstitucinio Teismo 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai ir kt.;
Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas
asmens
galimybių
dalyvauti ir laimėti
aukcioną.

Atsižvelgta.

9

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

46.2.
aukciono
dokumentai
ir
(ar)
pasiūlymai dėl kainos priedo,
pateikti nesilaikant Nuostatų
38, 39 ar 41 punktuose
nurodytų reikalavimų.
20.

Nuostatų projekto 48.3
papunktis
48.3.
iki Nuostatų 77
punkte nurodyto Komisijos
posėdžio atsisakyti priskirtos
skatinimo kvotos. Dalyvis,
atsisakantis jam priskirtos
skatinimo
kvotos,
turi
pateikti Komitetui rašytinį
patvirtinimą, kad atsisako
jam priskirtos skatinimo
kvotos ir, prireikus, Dalyvio
įgaliojimą;

Nuostatų projekto 77 punkte yra nurodyta 60 ir 75 punktuose
nurodytų Komisijos nutarimų skelbimo tvarka, todėl pateikta
nuoroda į 77 punktą yra klaidinga.

Prašome pakoreguoti punktą, pateikiant teisingą
nuorodą į atitinkamą Nuostatų projekto punktą.

75. Atsižvelgta.

21.

Nuostatų projekto 51
punktas
51.
Dalyviai
privalo
elgtis sąžiningai ir nepažeisti
sąžiningos
konkurencijos
principų, teikti teisingą ir
neklaidinančią informaciją.
Dalyviams
draudžiama
atlikti veiksmus, kurie riboja
ar gali riboti konkurenciją.
Komisijai nustačius galimų
sąžiningos
konkurencijos
pažeidimų,
draudžiamų
susitarimų ir kitų pažeidimų
požymių, įskaitant Nuostatų
34.13-34.15 papunkčiuose
įtvirtintų
reikalavimų
nesilaikymą, Komisija turi
teisę kreiptis į Lietuvos
Respublikos konkurencijos
tarybą
ir
kitas

Dėl Nuostatų projekto 34.12–34.15 papunkčių žiūrėti 18
komentarą.

51.
Dalyviai privalo elgtis sąžiningai ir nepažeisti
sąžiningos konkurencijos principų, teikti teisingą ir
neklaidinančią informaciją. Dalyviams draudžiama
atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją.
Komisijai nustačius galimų sąžiningos konkurencijos
pažeidimų, draudžiamų susitarimų ir kitų pažeidimų
požymių, įskaitant Nuostatų nurodytas veikas34.1334.15 papunkčiuose įtvirtintų reikalavimų nesilaikymą,
Komisija turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybą ir kitas kompetentingas institucijas
dėl tyrimo pradėjimo. Tuo atveju, jei buvo kreiptasi į
atsakingas institucijas šiame punkte nurodytais
pagrindais, ir atsakingų institucijų atliktų tyrimų metu
paaiškėja, kad Dalyvis Aukciono metu atliko veiksmus,
ribojančius konkurenciją, Komisija turi teisę pakeisti
savo sprendimą dėl aukciono rezultatų, patvirtintų
Nuostatų 75 punkte nurodytu nutarimu.

Atsižvelgta iš dalies.
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Šioje vietoje jis sistemiškai ir logiškai nedera su prieš ir po
einančiais Nuostatų projekto punktais.

Siūlytina šią nuostatą perkelti po Nuostatų projekto 55
punkto.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

kompetentingas institucijas
dėl tyrimo pradėjimo. Tuo
atveju, jei buvo kreiptasi į
atsakingas institucijas šiame
punkte
nurodytais
pagrindais, ir atsakingų
institucijų atliktų tyrimų
metu paaiškėja, kad Dalyvis
Aukciono
metu
atliko
veiksmus,
ribojančius
konkurenciją, Komisija turi
teisę pakeisti savo sprendimą
dėl
aukciono
rezultatų,
patvirtintų Nuostatų 75
punkte nurodytu nutarimu.
22.

Nuostatų projekto 53
punktas
53.
Pateikti aukciono
dokumentai per ne ilgesnį
kaip 10 darbo dienų terminą,
skaičiuojamą nuo aukciono
dokumentų
registravimo
pabaigos,
Komiteto
posėdžiuose patikrinami ir
įvertinami, ar atitinka šiuose
Nuostatuose
nustatytus
reikalavimus.
Komisijos
pirmininkas,
esant
motyvuotam
Komiteto
pirmininko teikimui, gali 10
darbo dienų terminą pratęsti
dar 10 darbo dienų, esant
didelei Dalyvių pateiktų
dokumentų
apimčiai,
Nuostatų 56 ar 57 punktuose
nurodytoms aplinkybėms.

Atsižvelgta.
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gta, paaiškinimas
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23.

Nuostatų projekto 55
punktas
55.
Kitų
Komiteto
posėdžių metu Komiteto
nariai vertina, ar pateikti
aukciono
dokumentai
atitinka Nuostatų 58.2–58.15
papunkčiuose
nurodytus
reikalavimus.
Aukciono
dokumentai, neatitinkantys
bent vieno iš Nuostatų 58.2–
58.15
papunkčiuose
nurodytų
reikalavimų,
atmetami. Visa informacija
apie nustatytų reikalavimų
neatitikusius
Dalyvius
įrašoma
protokole.
Komitetas sudaro nustatytus
reikalavimus
atitikusių
Dalyvių sąrašą, kurių vokai
su pasiūlymais dėl kainos
priedo bus toliau vertinami.
Visa
informacija
apie
Dalyvių pateiktų dokumentų
vertinimą ir sudarytą Dalyvių
sąrašą įrašoma Komiteto
protokole. Baigtą pildyti
protokolą
pasirašo
visi
posėdyje dalyvavę Komiteto
nariai
bei
aukciono
sekretorius.

Nuostatų projekto punkte pateikiamos klaidingos nuorodos į
kitus papunkčius, nes Nuostatų projekto 58.2 papunktyje
numatyti reikalavimai įvertinami jau pirmojo Komiteto
posėdžio metu.

55.
Kitų Komiteto posėdžių metu Komiteto nariai
vertina, ar pateikti aukciono dokumentai atitinka
Nuostatų 58.23–58.15 papunkčiuose nurodytus
reikalavimus. Aukciono dokumentai, neatitinkantys
bent vieno iš Nuostatų 58.23–58.15 papunkčiuose
nurodytų reikalavimų, atmetami. Visa informacija apie
nustatytų reikalavimų neatitikusius Dalyvius įrašoma
protokole. Komitetas sudaro nustatytus reikalavimus
atitikusių Dalyvių sąrašą, kurių vokai su pasiūlymais dėl
kainos priedo bus toliau vertinami. Visa informacija
apie Dalyvių pateiktų dokumentų vertinimą ir sudarytą
Dalyvių sąrašą įrašoma Komiteto protokole. Baigtą
pildyti protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę
Komiteto nariai bei aukciono sekretorius.

Atsižvelgta.

24.

Nuostatų projekto 56
punktas
56.
Komitetas
gali
siūlyti Komisijai reikalauti iš
Dalyvių
papildomos
informacijos dėl aukciono
dokumentų patikslinimo ir
paaiškinimo.
Dalyviai
privalo per 3 darbo dienas

Siekiant operatyvumo, siūlytina įtvirtinti papildomą nuostatą:
„Atplėšiant vokus su aukciono dokumentais, Komitetas
suteikia galimybę posėdyje dalyvaujantiems Dalyviams ar jų
įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komiteto pastebėtus jų
aukciono dokumentų lapų sutvirtinimo tarpusavyje ar
įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per pirmąjį
Komiteto posėdį: nesunumeruoti lapai, paskutinio lapo
antrojoje pusėje nėra Dalyvio ar jo įgalioto asmens parašo,

Patikslinti Nuostatų projektą.

Atsižvelgta.
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Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Nuostata

Pastaba

nuo
tokio
Komisijos
reikalavimo gavimo dienos
pateikti reikiamą informaciją
Komisijai.

nenurodytas Dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė
pareigos, data ir aukciono dokumentų lapų skaičius.“

25.

Nuostatų projekto 58.1
papunktis
58.1.
pateikti aukciono
dokumentai
ir
(ar)
pasiūlymai dėl kainos priedo
atitinka Nuostatų 39, 40 ir
(ar) 41 punktų reikalavimus;

Nuostatoje trūksta nuorodos į Nuostatų projektų 38 punktą.

58.1.
pateikti aukciono dokumentai ir (ar)
pasiūlymai dėl kainos priedo atitinka Nuostatų 38, 39,
40 ir (ar) 41 punktų reikalavimus;

Atsižvelgta.

26.

Nuostatų projekto 58.5
papunktis
58.5.
su perdavimo tinklų
operatoriumi pasirašytame
ketinimų protokole nurodyta
planuojamos
įrengti
elektrinės įrengtoji galia ne
mažesnė nei 6 MW;

Žr. 16 komentarą.

Patikslinti Nuostatų projektą.

Atsižvelgta.

27.

Nuostatų projekto 58.15
papunktis58.15. nėra
Nuostatų 115 punkte
nurodytų aplinkybių;

Toks pagrindas nėra numatytas AIEĮ, todėl nuostata šalintina.

58.15. nėra Nuostatų 115 punkte nurodytų
aplinkybių;

Atsižvelgta.

28.

Nuostatų projekto 59
punktas
59.
Esant netikslumų
pateiktuose
aukciono
dokumentuose, Komitetas
privalo apsvarstyti, ar šie
netikslumai yra laikytini
pakankamai reikšmingais,
kad Dalyvis būtų šalinamas
iš
tolesnio
dalyvavimo
aukcione, ar Dalyvis juos
gali ištaisyti. Reikšmingais
netikslumais visais atvejais
laikytini
Nuostatų
reikalavimų neatitinkantys
pasiūlymai dėl kainos priedo.

Nuostatos dalis, numatanti, kad „Reikšmingais netikslumais
visais atvejais laikytini Nuostatų reikalavimų neatitinkantys
pasiūlymai dėl kainos priedo.“ sistemiškai ir logiškai nedera su
Nuostatų projekto VII tikslais, todėl minėta nuostatos dalis
perkeltina į VIII skyrių.

Patikslinti Nuostatų projektą.

Neatsižvelgta. VII
skyrius nustato Dalyvio
šalinimo iš aukciono
pagrindus. Pasiūlymų
dėl kainos priedo
netikslumai yra
Dalyvio šalinimo iš
aukciono pagrindas.
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Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Nuostata

Pastaba

29.

Nuostatų projekto 63
punktas
63.
Komiteto
nariai
vertina, ar Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl kainos priedo
atitinka Nuostatų 58.1, 58.3,
58.4, 58.14 papunkčiuose
nurodytus
reikalavimus.
Pasiūlymai dėl kainos priedo,
neatitinkantys bent vieno iš
Nuostatų 58.1, 58.3, 58.4,
58.14 ar 58.16 papunkčiuose
nurodytų
reikalavimų,
atmetami. Visa informacija
apie nustatytų reikalavimų
neatitikusius
Dalyvių
pasiūlymus dėl kainos priedo
įrašoma Komiteto protokole.

Klaidingai pateikiama nuoroda į Nuostatų projekto 58.16
papunktį, nes toks papunktis neegzistuoja.

Patikslinti Nuostatų projektą.

Atsižvelgta.

30.

Nuostatų projekto 64
punktas
Komitetas sudaro Dalyvių
pateiktų
ir
Nuostatų
reikalavimus
atitikusių
pasiūlymų dėl kainos priedo
eilę. Pasiūlymų dėl kainos
priedo eilė sudaroma pagal
pageidaujamo kainos priedo
dydį didėjimo tvarka, o jei
kainos priedai sutampa –
pagal didesnę elektrinės
įrengtąją galią. Jei sutampa ir
elektrinės įrengtoji galia –
pagal planuojamą metinį
gamybos
kiekį.
Visa
informacija apie Dalyvių
pateiktus
pasiūlymus,
sudarytą
eilę
įrašoma
Komiteto protokole. Baigtą
pildyti protokolą pasirašo
visi
posėdyje
dalyvavę

Prieštarauja AIEĮ 20 straipsnio 11 daliai, kurioje numatyta, kad
aukciono laimėtoju (laimėtojais), vadovaujantis skatinimo
kvotų paskirstymo aukcionų nuostatais, pripažįstamas
(pripažįstami) dalyvis (dalyviai), nurodęs (nurodę) mažiausią
pageidaujamą kainos priedą. Atsižvelgiant į tai, jokie kiti
kriterijai negali būti vertinami sudarant pasiūlymų eilę ar
išrenkant nugalėtojus.

64.
Komitetas sudaro Dalyvių pateiktų ir Nuostatų
reikalavimus atitikusių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.
Pasiūlymų dėl kainos priedo eilė sudaroma pagal
pageidaujamo kainos priedo dydį didėjimo tvarka, o jei
kainos priedai sutampa – pagal didesnę elektrinės
įrengtąją galią. Jei sutampa ir elektrinės įrengtoji galia –
pagal planuojamą metinį gamybos kiekį. Visa
informacija apie Dalyvių pateiktus pasiūlymus, sudarytą
eilę įrašoma Komiteto protokole. Baigtą pildyti
protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komiteto
nariai bei aukciono sekretorius.

Atsižvelgta.
Koreguojama laimėtojo
nustatymo schema.
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Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Komiteto nariai bei aukciono
sekretorius.
31.

Nuostatų projekto 67-69
punktai
67.
Kai dviejų ar
daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl
pageidaujamo kainos priedo
dydžio, elektrinių
įrengtosios galios ir siūlomo
metinio gamybos kiekio
sutampa ir yra
nepaskirstytos skatinimo
kvotos, kurios pakanka
visiems Dalyviams,
pateikusiems vienodus
pasiūlymus dėl kainos
priedo, elektrinių įrengtosios
galios ir metinio gamybos
kiekio, potencialiais
aukciono laimėtojais
pripažįstami visi šie
Dalyviai.
68.
Kai dviejų ar
daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl
pageidaujamo kainos priedo
dydžio, elektrinių
įrengtosios galios ir metinio
gamybos kiekio sutampa,
tačiau nėra pakankamai
skatinimo kvotos visiems
vienodą pageidaujamą
kainos priedą pasiūliusiems
Dalyviams, potencialiais
aukciono laimėtojais
pripažįstami visi šie
Dalyviai, skatinimo kvotą
tokiems Dalyviams
paskirstant proporcingai jų

Žr. 30 pastabą.

67.
Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio,
elektrinių įrengtosios galios ir siūlomo metinio gamybos
kiekio sutampa ir yra nepaskirstytos skatinimo kvotos,
kurios pakanka visiems Dalyviams, pateikusiems
vienodus pasiūlymus dėl kainos priedo, elektrinių
įrengtosios galios ir metinio gamybos kiekio,
potencialiais aukciono laimėtojais pripažįstami visi šie
Dalyviai.
68.
Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio,
elektrinių įrengtosios galios ir metinio gamybos kiekio
sutampa, tačiau nėra pakankamai skatinimo kvotos
visiems vienodą pageidaujamą kainos priedą
pasiūliusiems Dalyviams, potencialiais aukciono
laimėtojais pripažįstami visi šie Dalyviai, skatinimo
kvotą tokiems Dalyviams paskirstant proporcingai jų
pateiktos galios pasiūlymams. Dalyvis, per 3 darbo
dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo,
turi teisę atsisakyti visos arba dalies proporcingai
paskirstytos skatinimo kvotos dalies. Potencialaus
Dalyvio atsisakyta skatinimo kvotos dalis paskirstoma
proporcingai likusiems potencialiems aukciono
laimėtojams, neviršijant Dalyvio elektrinės įrengtosios
galios dydžio.
69.
Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio
sutampa, tačiau skiriasi elektrinių įrengtoji galia,
laimėtoju pripažįstamas Dalyvis, pasiūlęs statyti
didesnės galios elektrinių parką. Kai dviejų ar daugiau
Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos
priedo dydžio ir elektrinių įrengtosios galios sutampa,
laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didesnį metinį
gamybos kiekį. Jei nėra pakankamai skatinimo kvotos,
potencialiam aukciono laimėtojui suteikiama likusi
skatinimo kvotos dalis, jei ji neviršija potencialaus
aukciono laimėtojo elektrinės įrengtosios galios dydžio.

Iš dalies atsižvelgta.
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Eil.
Nr.

Nuostata
pateiktos galios
pasiūlymams. Dalyvis, per 3
darbo dienas nuo pasiūlymų
dėl kainos priedo eilės
sudarymo, turi teisę
atsisakyti visos arba dalies
proporcingai paskirstytos
skatinimo kvotos dalies.
Potencialaus Dalyvio
atsisakyta skatinimo kvotos
dalis paskirstoma
proporcingai likusiems
potencialiems aukciono
laimėtojams, neviršijant
Dalyvio elektrinės
įrengtosios galios dydžio.
69.
Kai dviejų ar
daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl
pageidaujamo kainos priedo
dydžio sutampa, tačiau
skiriasi elektrinių įrengtoji
galia, laimėtoju
pripažįstamas Dalyvis,
pasiūlęs statyti didesnės
galios elektrinių parką. Kai
dviejų ar daugiau Dalyvių
pateikti pasiūlymai dėl
pageidaujamo kainos priedo
dydžio ir elektrinių
įrengtosios galios sutampa,
laimėtoju pripažįstamas
dalyvis, pasiūlęs didesnį
metinį gamybos kiekį. Jei
nėra pakankamai skatinimo
kvotos, potencialiam
aukciono laimėtojui
suteikiama likusi skatinimo
kvotos dalis, jei ji neviršija
potencialaus aukciono

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas
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Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

laimėtojo elektrinės
įrengtosios galios dydžio.
32.

Nuostatų projekto 71
punktas
71.
Jei Nuostatų 66–70
punktuose
nurodytais
atvejais, kai vieno gamintojo
elektrinių prijungimas prie
elektros tinklų riboja kito
gamintojo elektrinių galimą
prijungimą, skatinimo kvota
atitinkamame
prijungimo
taške tokiems Dalyviams
paskirstoma proporcingai jų
pateiktos
galios
pasiūlymams.

Atkreipiame dėmesį į tai, jog aukciono dalyviai neteikia galios
pasiūlymų, todėl nuostata tikslintina.

71.
Jei Nuostatų 66–70 punktuose nurodytais
atvejais, kai vieno gamintojo elektrinių prijungimas prie
elektros tinklų riboja kito gamintojo elektrinių galimą
prijungimą, skatinimo kvota atitinkamame prijungimo
taške tokiems Dalyviams paskirstoma proporcingai jų
pateiktos
galios
elektros
energijos
kiekio
pasiūlymams.

Atsižvelgta.

33.

Nuostatų projekto 72
punktas
72.
Nuostatų
66–70
punktuose
nurodytais
atvejais, nustatant potencialų
aukciono
laimėtoją
įvertinama, kad didžiausia
elektrinių parko įrengtoji
galia negali sudaryti daugiau
kaip
40
procentų
maksimalios
leidžiamos
prijungti
generuojančių
šaltinių galios.

Toks reikalavimas nėra numatytas AIEĮ, todėl minima nuostata
yra šalintina.

72.
Nuostatų 66–70 punktuose nurodytais atvejais,
nustatant potencialų aukciono laimėtoją įvertinama, kad
didžiausia elektrinių parko įrengtoji galia negali sudaryti
daugiau kaip 40 procentų maksimalios leidžiamos
prijungti generuojančių šaltinių galios.

Atsižvelgta.

34.

Nuostatų projekto 73
punktas
73.
Aukciono
metu
likęs
nepaskirstytas
tvarkaraštyje
nurodytas
metinis gamybos kiekis
įvertinamas
Vyriausybei
tvirtinant kitų 3 metų
tvarkaraštį ir paskirstomas
naujame aukcione.

Siūlytina sujungti su Nuostatų projekto 79 punktu.

Patikslinti Nuostatų projektą.

Atsižvelgta.
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Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Nuostatų projekto XI
skyrius
XI SKYRIUS
AUKCIONO
ORGANIZAVIMO
PROCEDŪRŲ
SUSTABDYMAS IR
ATNAUJINIMAS

Nuostatų projekto XI skyrius prieštarauja AIEĮ, nes jame nėra
numatyta galimybė stabdyti ir atnaujinti pradėtą aukcioną.

36.

Nuostatų projekto 115
punktas
115.
Aukciono
laimėtojui ar laimėtojams
nesilaikant
savo
įsipareigojimų
pagal
Įstatymą,
Įstatymo
įgyvendinamuosius
teisės
aktus, taip pat pagal kitus
įstatymus ir teisės aktus,
laimėtojas ar laimėtojai
atsako Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
Tokiu
atveju
Komisija
Nuostatų
IV
skyriuje
nustatyta tvarka skelbia
naują aukcioną. Šiuo atveju
aukciono
laimėtojas
ar
laimėtojai,
nesilaikantys
savo įsipareigojimų, neturi
teisės dalyvauti šiame punkte
nurodytame
naujame
aukcione.

AIEĮ toks kriterijus nėra numatytas, todėl siūlytina atsisakyti
šios nuostatos.

37.

2 priedo 5 punktas
5.
Man nustojus eiti 1
punkte nurodytas pareigas,
konfidencialumo

35.

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Atsisakyti Nuostatų projekto XI skyriaus.

Atsižvelgta.

115.
Aukciono
laimėtojui
ar
laimėtojams
nesilaikant savo įsipareigojimų pagal Įstatymą, Įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus, taip pat pagal kitus
įstatymus ir teisės aktus, laimėtojas ar laimėtojai atsako
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju Komisija Nuostatų
IV skyriuje nustatyta tvarka skelbia naują aukcioną.
Šiuo atveju aukciono laimėtojas ar laimėtojai,
nesilaikantys savo įsipareigojimų, neturi teisės dalyvauti
šiame punkte nurodytame naujame aukcione.

Atsižvelgta iš dalies.

Patikslinti Nuostatų projekto priedą.

Atsižvelgta.

AIEĮ 13 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai elektrinių metinis
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekis,
apskaičiuojamas šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka,
pasiekia šio straipsnio 3 dalyje nurodytą gamybos kiekį,
pradėtas aukcionas užbaigiamas vadovaujantis šiuo įstatymu
ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, o naujas aukcionas
tvarkaraštyje nurodytais terminais neorganizuojamas.

NUOSTATŲ PROJEKTO 2 PRIEDAS
Prieštarauja Nuostatų projekto 23 punktui, pagal kurį
konfidencialumo reikalavimai lieka galioti trejus metus.

18

Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

reikalavimai lieka galioti 1
metus.
NUOSTATŲ PROJEKTO 3 PRIEDAS
38.

3 priedo 3.1 papunktis
3.1. man artimi asmenys yra:
sutuoktinis, mano ir mano
sutuoktinio tėvai (įtėviai),
vaikai (įvaikiai), broliai
(įbroliai), seserys (įseserės),
seneliai, vaikaičiai ir jų
sutuoktiniai,
svainystės
ryšiais
susiję
asmenys,
globos ar rūpybos santykiais
susiję asmenys;

Tikslinga suderinti papunktį su Nuostatų projekto 19 punktu,
pagal kurį sutuoktiniui prilyginamas ir asmuo, su kuriuo
Komiteto narys ar aukciono sekretorius kartu gyvena
neįregistravęs santuokos arba su kuriuo yra susižadėjęs
(padavęs pareiškimą santuokai įregistruoti), taip pat buvęs
sutuoktinis. Vaikams ir tėvams prilyginami įvaikiai ir įtėviai,
taip pat buvę įvaikiai bei įtėviai.

Patikslinti Nuostatų projekto priedą.

Atsižvelgta.

LITGRID
Lietuvos vėjo energetikos
asociacija
39.

Dėl
pirmojo
aukciono
paskelbimo tvarkos ir jo
organizavimo.

Nei nuostatuose, nei Komisijos nutarimo tekste dėl naujos
redakcijos Nuostatų patvirtinimo nėra aptartos nuostatos dėl
pirmojo aukciono organizavimo ir jo vykdymo tvarkos.
Remiantis LR AIEĮ (2018-12-20 Įstatymo Nr. XIII-1890
redakcija) 14 str. 45 d. nuostatomis pirmasis aukcionas turi būti
organizuojamas atsižvelgiant į įstatyme numatytas išimtis.
Siekiant teisinių santykių reguliavimo aiškumo, Asociacijos
nuomone, būtų tikslinga pirmojo aukciono orgaizavimui ir
vykdymui taikomas specialiąsias nuostats aptarti Komisijos
nutarime dėl Nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo, o ne
pačiame Nuostatų tekste, nes po pirmojo aukciono šios
išimtinės nuostatos taps nebetaikytinos praktikoje.

40.

Nuostatų projekto 7 punktas.
7. Aukcione turi
dalyvauti mažiausiai trys
Dalyviai. Kai per aukciono
sąlygų apraše nurodytą
aukciono dokumentų ir
pasiūlymų dėl kainos priedo
priėmimo
terminą
neįregistruojami bent trys
Dalyviai,
aukciono

Toks minimalių reikalavimų griežtinimas aukcionui nėra
pagrįstas, nes: (i) jis nenumatytas teisės aktuose, kurių
nuostatas įgyvendina Nuostatai; (ii) minimalus dalyvių
skaičiaus didinimas didina riziką, kad aukcionas gali neįvykti,
kas yra nesuderinama su LR AIEĮ įtvirtintais valstybės tikslais
plėtojant energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių.
Turint omenyje, kad planuojamas aukcionų dažnumas nebus
didelis, kiekvienas neįvykęs aukcionas reikštų valstybei
svarbių tikslų įgyvendinimo nukėlimą laike; (iii) aukcione
ketinantis dalyvauti subjektas, teikdamas dokumentus

Atsižvelgta.

Aukcione turi dalyvauti mažiausiai trys du Dalyviai.
Kai per aukciono sąlygų apraše nurodytą aukciono
dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo priėmimo
terminą neįregistruojami bent trys du Dalyviai,
aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo
priėmimo terminas pratęsiamas aukciono sąlygų apraše
nurodytam papildomam 7 kalendorinių dienų terminui.
Jei po pratęsto 7 kalendorinių dienų termino

Neatsižvelgta. Tokia
nuostata
siekiama
išvengti
dirbtinai
kuriamos situacijos su
vienu dalyviu.
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Eil.
Nr.

41.

42.

43.

44.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

dokumentų ir pasiūlymų dėl
kainos priedo priėmimo
terminas
pratęsiamas
aukciono sąlygų apraše
nurodytam papildomam 7
kalendorinių dienų terminui.
Jei po pratęsto 7 kalendorinių
dienų
termino
neįregistruojami bent trys
Dalyviai,
tokiu
atveju
aukcione gali dalyvauti du
arba vienas Dalyvis.
11 punktas.
Dalyvis,
laimėjęs aukcioną, turi teisę
keisti elektrinių išdėstymo
vietas, nekeičiant elektrinių
prijungimo prie elektros
tinklų
taško,
išskyrus
Įstatymo 14 straipsnyje
nustatytus atvejus.
Nuostatų projekto 34.2
papunktis.
Asmuo,
pageidaujantis
dalyvauti
aukcione, Komisijai privalo
pateikti šiuos aukciono
dokumentus:
<...> 34.2.
patvirtinimą,
dėl Nuostatų 58.6–58.8 ir
58.11–58.13 papunkčiuose
nurodytų aplinkybių
Nuostatų projekto 34.5
papunktis. 34.5. atstovo
įgalinimus
patvirtinančius
dokumentus (kai prašymą
pateikia asmens atstovas)
Nuostatų projekto 34.6.
papunktis
34.6. pasirašytą ketinimų
protokolą
ar
tinkamai
patvirtintą jo kopiją. Su
perdavimo
tinklų

aukcionui, neturi galimybės sužinoti (ir nežino), kiek kitų
potencialių dalyvių ketina dalyvauti aukcione, dėl ko nėra
rizikos daryti prielaidą, kad minimalus aukciono dalyvių
skaičius gali įtakoti dalyvių pasiūlymus (prašomą kainos priedo
dydį).

neįregistruojami bent trys du Dalyviai, tokiu atveju
aukcione gali dalyvauti du arba vienas Dalyvis.

Nuostatuose likusi nuoroda į LR AIEĮ 14 straipsnįyra
nebeaktuali dėl pasikeitusių reikalavimų gamintojui apibrėžti
keinamą įrengti elektrinės vietą.

Dalyvis, laimėjęs aukcioną, turi teisę keisti elektrinių
išdėstymo vietas, nekeičiant elektrinių prijungimo prie
elektros tinklų taško, išskyrus Įstatymo 14 straipsnyje
nustatytus atvejus.

Siekiant mažinti rinkos dalyviams biurokratinę naštą, o taip pat
išvengti nesusipratimų dėl Nuostatuose minimų aukciono
dalyvio patvirtinimų turinio ir formos, Asociacija siūlo:
atsisakyti patvirtinimo dėl Nuostatų 58.6 ir 58.7 papunkčiuose
nurodytų aplinkybių nebuvimo, nes tai vieša informacija, kurią
gali pasitikrinti Komisija/Aukciono komitetas; siekiant išvengti
nesusipratimų Aukciono dokumntų vertinimo procese, siūlome
kartu su Nuostatais viešai paskelbti 34 p. minimų patvirtinimų
pavyzdines formas.
Atsisakyti Nuostatų 34.5 punkte įtvirtinto reikalavimo taikymo,
kai dokumentus juridinio asmens vardu pateikia (pasirašo)
vadovas ar/ir kitas asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų
registre.
Nuostatų 34.6 punkto antrasis sakinys yra perteklinis, nes
ketinimų protokolą privalės pasirašyti visi gamintojai,
ketinantys dalyvauti aukcione, nepriklausomai nuo ketinamos
instaliuoti elektrinės galios. Analogiškai atsisakytina ir
Nuostatų 58.5 punkto.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Atsižvelgta.

Iš dalies atsižvelgta.
Komitetas informaciją
dėl restruktūrizavimo ir
bankroto bylų tikrins
pats.

34.5.
atstovo įgalinimus patvirtinančius
dokumentus (kai prašymą pateikia fizinio asmens
atstovas arba juridinio asmens vardu prašymą
pateikia kitas asmuo, nei įgaliotas veikti pagal
Juridinių asmenų registro duomenis);
34.6.
pasirašytą ketinimų protokolą ar tinkamai
patvirtintą jo kopiją.. Su perdavimo tinklų operatoriumi
pasirašytame ketinimų protokole nurodyta planuojamos
įrengti elektrinės įrengtoji galia negali būti mažesnė nei
6 MW;

Atsižvelgta.

Atsižvelgta.
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Eil.
Nr.

45.

46.

Nuostata
operatoriumi pasirašytame
ketinimų protokole nurodyta
planuojamos
įrengti
elektrinės įrengtoji galia
negali būti mažesnė nei 6
MW.
Nuostatų projekto 34.8.
papunktis.
34.8.
patvirtinimą,
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
Nuostatų projekto 34.9 ir
34.10 papunkčiai
34.9.
Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie
Finansų
ministerijos
duomenis
apie
įsipareigojimų, susijusių su
mokesčių
mokėjimu,
įvykdymą ar neįvykdymą,
išduotus ne anksčiau kaip 10
darbo dienų iki aukciono
dokumentų pateikimo dienos
34.10.
Valstybinio
socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės
apsaugos
ir
darbo

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Nuostatų 34.8 punkte suformuluotą reikalavimą pateikti
patvirtinimą vertėtų keisti į reikalavimą pateikti atitinkamo
atsisakymo (-ų) kopijas su adresatų gavimo žymomis arba
siuntimą adresatui patvirtinančiais dokumentais (jų
patvirtinimo kopijomis).

Atsižvelgta.

Atsisakyti reikalavimo peteikti pažymas pagal Nuostatų 34.9 ir
34.10 papunkčius ir numatyti, kad atitinkamą informaciją
susirenka pati Komisija.

Atsižvelgta dėl 34.10.
Komitetas tikrins pats.
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Eil.
Nr.

47.

48.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

ministerijos pažymą, išduotą
ne anksčiau kaip 10 darbo
dienų
iki
aukciono
dokumentų
pateikimo
dienos, apie tai, kad asmuo
nėra skolingas Valstybinio
socialinio draudimo fondui;
Nuostatų projekto 34.12.
papunktis.
34.12.
dokumentą,
patvirtinantį,
kad
nėra
įtariamasis, kaltinamasis ar
nuteistasis;

Nuostatų 32.12 punkte palikti tik reikalavimą dėl teistumo
nebuvimo, nes kitokių pažymų dalyvis neturi galimybių gauti,
o taip pat, LR AIEĮ draudimą dalyvauti aukcione sieja išimtinai
tik su teistumu, bet ne su įtarimų ar net kaltinimų pareiškimu.
Dar daugiau, siūloma nuostata prieštarauja nekaltumo
prezumpcijai.

34.12. dokumentą, patvirtinantį, kad nėra įtariamasis,
kaltinamasis ar nuteistasis teistas už Įstatyme
nurodytas nusikalstamas veikas;

Atsižvelgta.

Atsisakyti Nuostatų 34.13-34.15 punktų, nes nėra aišku, kokiu
tikslu iš dalyvio yra prašoma šiuose punktuose įvardinta
informacija
(nėra
draudimo
aukcione
dalyvauti
tarpusavyjesusijusiems asmenims, o draudžiami susitarimai yra
negaliojantys pagal LR konkurencijos įstatymą, tad dalyvio
patvirtinimas nekeistų situacijos). Asmuo, net ir būdamas
susijusiu Pelno mokesčio įstatymo prasme, gali nežinoti apie
susijusio asmens dalyvavimą Aukcione.

34.13. asmenų, su kuriais yra susijęs tokiu būdu, kad
galėtų jų elgesiui aukciono metu daryti įtaką ar šią įtaką
iš minėtų asmenų patirti pats, sąrašą. Susijusių asmenų
grupė suprantama taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatyme;
34.14. nurodyti, kurie iš asmenų, deklaruoti pagal
34.13 papunktyje nurodytą reikalavimą, dalyvauja
Aukcione;
34.15. jei asmuo, kaip reikalaujama 34.13 papunktyje,
nurodo, kad Aukcione dalyvauja ir kiti su juo susiję
asmenys, asmuo pateikia patvirtinimą, kad jis dalyvauja
nepriklausomai nuo kitų susijusių asmenų, nėra sudaręs
draudžiamo susitarimo.

Iš dalies atsižvelgta.
Žr. 18 pastabą.

Nuostatų proejkto 34.1334.15 papunkčiai
34.13.
asmenų, su
kuriais yra susijęs tokiu
būdu, kad galėtų jų elgesiui
aukciono metu daryti įtaką ar
šią įtaką iš minėtų asmenų
patirti pats, sąrašą. Susijusių
asmenų grupė suprantama
taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatyme;
34.14.
nurodyti,
kurie iš asmenų, deklaruoti
pagal 34.13 papunktyje
nurodytą
reikalavimą,
dalyvauja Aukcione;
34.15.
jei asmuo,
kaip reikalaujama 34.13
papunktyje, nurodo, kad
Aukcione dalyvauja ir kiti su
juo susiję asmenys, asmuo
pateikia patvirtinimą, kad jis
dalyvauja
nepriklausomai
nuo kitų susijusių asmenų,
nėra sudaręs draudžiamo
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Eil.
Nr.

49.

50.

Nuostata
susitarimo.
Nuostatų projekto
80.1 ir 80.2 papunkčiai.
80.1. Nuostatų 7
punkte nurodytu atveju,
pratęsus
aukciono
dokumentų ir pasiūlymų dėl
kainos priedo priėmimo
terminą,
neįregistruojami
bent du Dalyviai;
80.2.
Nuostatų 54,
55 ir (ar) 63 punktuose
nurodytais
atvejais
Komitetas nenustatė bent
dviejų Dalyvių, atitikusių
Nuostatų reikalavimus.
Nuostatų
projekto
VII
skyrius

Pastaba
Žr. pastabą dėl Nuostatų 7 punkto.

Siūlo apsvarstyti galimybę Aukciono dokumentų patikrą atlikti
dviem etapais – pirma, patikrinti gamintojo kvalifikaciją
atitinkančius dokumentus ir įtvirtinti Nuostatuos terminą, per
kurį gali būti pašalinami formalūs dokumentų neatitikimai;
antra, numatyti užklijuotų vokų su kainos priedu pateikimo
etapą, jų atplėšimą ir laimėtojo pakelbimą iš karto; atitinkamai
būtų taikytina ir Aukciono nuostatų VII ir VIII skyriams.
Siūlomi pakeitimai užtikrintų keleto tikslų įgyvendinimą: (i)
neliktų rizikos, kad aukcionas neįvyks dėl to, kad nebus
minimalaus reikalaujamo dalyvių, atitinkančių keliamus
reikalavimus, skaičių; (ii) pasiūlymai su kainos priedu būtų
rengiami maksimaliai tiksliai atspindint rinkoje esamą
situaciją; (iii) maksimaliai įmanomai sutrumpėtų laikas nuo
kainos priedo pateikimo iki laimėtojo paskelbimo, kas sudarytų
galimybes maksimaliam apibrėžtumui projektų vystymo rasme
ir palengvintų finansini srautų valdymą ir investicijų
pritraukimą Gamintojui; (iv) Analizuojant nuostatų 58.6-58.10,
58.12, 58.13 punktus, susidaro pagrsįsta prielaida, kad juose
minimos aplinkybės bus tikrinamos du kartus: (a) Aukciono
dokuentų pateikimo metu ir (b) Komiteto sprendimo dėl (ne)
pašalinimo priėmimo metu. Jei Nuostatais neketinama nustatyti
tokio reguliavimo , kuriuo rremiantis Komitetas vertins
aptariamas aplinkybes du kartus, minėti punktai šalintini iš
Nuostatų kaip pertekliniai. Papildomai siūlymą pagrindžia
Nuostatų 58.2 punktas ir Įstatymo 20 str. 4 d. nuostatos.

Siūlomas pakeitimas
80.1.
Nuostatų 7 punkte nurodytu atveju, pratęsus
aukciono dokumentų ir pasiūlymų dėl kainos priedo
priėmimo terminą, neįregistruojamasi bent vienas du
Dalyvisai;
80.2.
Nuostatų 54, 55 ir (ar) 63 punktuose nurodytais
atvejais Komitetas nenustatė bent vieno dviejų
Dalyvioų, atitikusioų Nuostatų reikalavimus.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas
Neatsižvelgta. Žr. 40
pastabą.

Neatsižvelgta.
Taikoma Viešuosiuose
pirkimuose
nusistovėjusi
procedūra.
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Eil.
Nr.
51.

Nuostata

Pastaba

Nuostatų projekto 55, 56 ir
59 punktai
55.
Kitų
Komiteto posėdžių metu
Komiteto nariai vertina, ar
pateikti
aukciono
dokumentai
atitinka
Nuostatų
58.2–58.15
papunkčiuose
nurodytus
reikalavimus.
Aukciono
dokumentai, neatitinkantys
bent vieno iš Nuostatų 58.2–
58.15
papunkčiuose
nurodytų
reikalavimų,
atmetami. Visa informacija
apie nustatytų reikalavimų
neatitikusius
Dalyvius
įrašoma
protokole.
Komitetas sudaro nustatytus
reikalavimus
atitikusių
Dalyvių sąrašą, kurių vokai
su pasiūlymais dėl kainos
priedo bus toliau vertinami.
Visa
informacija
apie
Dalyvių pateiktų dokumentų
vertinimą ir sudarytą Dalyvių
sąrašą įrašoma Komiteto
protokole. Baigtą pildyti
protokolą
pasirašo
visi
posėdyje dalyvavę Komiteto
nariai
bei
aukciono
sekretorius.
56.
Komitetas
gali
siūlyti
Komisijai
reikalauti
iš
Dalyvių
papildomos informacijos dėl
aukciono
dokumentų
patikslinimo ir paaiškinimo.
Dalyviai privalo per 3 darbo
dienas nuo tokio Komisijos
reikalavimo gavimo dienos

Dėl aukciono dokumentacijos formalių trūkumų šalinimo
galimybės ir tvarkos.
Nuostatų 55, 56 ir 59 punktai savo turiniu nėra nuoseklūs ir net
prieštaraujantys vienas kitam. Asociacija siūlo numatyti
galimybę per Nuostatuose įtvirtintą terminą po dalyvio
kvalifikacinių dokumentų voko atplėšimo patikslinti pateiktus
dokuemntus Komiteto reikalvimu, jei tokie formalių
reikalavimų patikslinimai nekeičia dokumentų esmės/dalyvio
statuso. Tuo pačiu pažymėtina, kad dabartinė Nuostatų
redakcija (56 punktas) suteikia diskrecijos teisę Komitetui
prašyti papildomos informacijos iš jos dalyvių, tačiau nėra
kriterijų, kada toia informacija turi būti prašoma, iš vieno, ar iš
visų dalyvių ir pan. Siūloma nuostat nesukuria teisinio aiškumo
aukciono procedūroms, sudaro galimybę Komitetui netinkamai
įgyvendinti turimą diskreciją ar net ja piktnaudžiauti.

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas
Iš dalies atsižvelgta.
Žr. 24 pastabą.
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Eil.
Nr.

52.

53.

Nuostata
pateikti reikiamą informaciją
Komisijai.
59.
Esant
netikslumų
pateiktuose
aukciono
dokumentuose,
Komitetas
privalo
apsvarstyti,
ar
šie
netikslumai yra laikytini
pakankamai reikšmingais,
kad Dalyvis būtų šalinamas
iš
tolesnio
dalyvavimo
aukcione, ar Dalyvis juos
gali ištaisyti. Reikšmingais
netikslumais visais atvejais
laikytini
Nuostatų
reikalavimų neatitinkantys
pasiūlymai dėl kainos priedo.
Nuostatų
projekto
IX
skyrius.

Nuostatų projekto 64, 67-69,
71 punktai

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Vadovaujantis LR EIEĮ (2018-12-20 Įstatymo Nr. XIII-1890
redakcija) 20 str. 11 d. nuostatomis aukciono laimėtojas turi
būti nustatomas remiantis tik vienu kriterijumi, - mažiausiu
kainos priedu. Nuostatuose siūlomi kiti kriterijai aukciono
laimėtojams nustatyti neatitinka minėtos įstatymo nuostatos.
Asociacijos nuomone, jei mažiausią kainos priedą pasiūliusių
aukciono dalyvių bendra gamybos apimtis viršytų aukciono
kvotą, tai tarp tokių dalyvių Komisija turėtų organizuoti antrą
aukciono ratą, kuriame dalyvautų tik šie mažiausią kainos
priedą pasiūlę dalyviai. Jei ir antrame rate mažiausias kainos
priedas sutaptų ir tokių dalyvių, kurių kainos priedas sutampa,
bendra gamybos apimtis vis iek viršytų aukciono kvotą, tada
galėtų būti naudojamas papildomas vienas kriterijus, t.y.
elektros energijos gamybos apimtis.
Nuostatų projekto 64, 67-69, 71 punktuose bet kuriuo atveju
(būtų atsižvelgta į aukščiau šiame punkte pateiktą pastabą ar ne)
atsisakytina ketinamos įrengti elektrinės galios kriterijaus, nes:
(i) aukcionai yra technologiškai neutralūs, o skirtingų rūšių
atsinaujinančių energijos šaltinių ir pagamintos elektros
energijos santykis skiriasi; (ii) Įsttaymas skatinimą ir gamybą
iš atsinaujinančių energijos šaltinių (jos apimtis) nebesieja su
instaliuotomis (ketinamomis insaliuoti) galiomis, o išimtinai su
elektros gamybos apimtimi; (iii) ketinamos instaliuoti galios
kaip laimėtojo kriterijaus naudojimas reikštų, kad priioritetas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Atsižvelgta. Keičiama
laimėtojo
atrankos
procedūra.

Atitinkamai koreguoti aukciono laimėtojo atrankos
porcedūrą.
64.
<...> Pasiūlymų dėl kainos priedo eilė
sudaroma pagal pageidaujamo kainos priedo dydį
didėjimo tvarka, o jei kainos priedai sutampa – pagal
didesnę elektrinės įrengtąją galią. Jei sutampa ir
elektrinės įrengtoji galia – pagal planuojamą metinį
gamybos kiekį. <...>
66.
Komitetas potencialiu aukciono

Atsižvelgta.
Galios
kriterijaus atsisakoma.
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Eil.
Nr.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

suteikiamas mažesnio efektyvumo elektrinei/technologijai,
kuriai reikia daugiau instaliuotos galios vienam elektros
energijos vienetui pagaminti, kas iš esmės prieštarauja
atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtros koncepcijai.
Atitinkamai siūlome atsisakyti Nuostatų 72 punkto.

laimėtoju
pripažįsta
Dalyvį,
neviršijantįčios
tvarkaraštyje patvirtintos skatinimo kvotos apimtyje ir
nurodžiusį mažiausią pageidaujamą kainos priedą.
67. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai
dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio, elektrinių
įrengtosios galios ir siūlomo metinio gamybos kiekio
sutampa ir yra nepaskirstytos skatinimo kvotos, kurios
pakanka visiems Dalyviams, pateikusiems vienodus
pasiūlymus dėl kainos priedo, elektrinių įrengtosios
galios ir metinio gamybos kiekio, potencialiais aukciono
laimėtojais pripažįstami visi šie Dalyviai.
68.
Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio,
elektrinių įrengtosios galios ir metinio gamybos kiekio
sutampa, tačiau nėra pakankamai skatinimo kvotos
visiems vienodą pageidaujamą kainos priedą
pasiūliusiems Dalyviams, potencialiais aukciono
laimėtojais pripažįstami visi šie Dalyviai, skatinimo
kvotą tokiems Dalyviams paskirstant proporcingai jų
pateiktos pateiktiems galios metinio gamybos kiekio
pasiūlymams.
69.
Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio
sutampa, tačiau skiriasi elektrinių įrengtoji galia
planuojamas metinis gamybos kiekis, laimėtoju
pripažįstamas Dalyvis, pasiūlęs statyti didesnės galios
elektrinių parką, gaminsiantį daugiau elektros kiekio
per metus. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio ir
elektrinių įrengtosios galios sutampa, laimėtoju
pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didesnį metinį gamybos
kiekį. Jei nėra pakankamai skatinimo kvotos,
potencialiam aukciono laimėtojui suteikiama visa likusi
skatinimo kvotos dalis., jei ji neviršija potencialaus
aukciono laimėtojo elektrinės įrengtosios galios dydžio.
71.
Jei Nuostatų 66–70 punktuose nurodytais
atvejais, kai vieno gamintojo elektrinių prijungimas prie
elektros tinklų riboja kito gamintojo elektrinių galimą
prijungimą, skatinimo kvota atitinkamame prijungimo
taške tokiems Dalyviams paskirstoma proporcingai jų

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas
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Eil.
Nr.

54.

55.

Nuostata

Nuostatų
proejkto
72
punktas.
72.
Nuostatų
66–70 punktuose nurodytais
atvejais, nustatant potencialų
aukciono
laimėtoją
įvertinama, kad didžiausia
elektrinių parko įrengtoji
galia negali sudaryti daugiau
kaip
40
procentų
maksimalios
leidžiamos
prijungti
generuojančių
šaltinių galios.
Nuostatų
projekto
84
punktas.
84.
Komisija
atsižvelgdama į Komiteto
protokolą, nurodytą Nuostatų
83 punkte, ir nustačiusi, jog
metinis gamybos kiekis
pasiekė
Įstatymo
13
straipsnio 3 dalyje nurodytą
pagamintą metinį gamybos
kiekį, priima sprendimą dėl
aukciono sustabdymo, kuris
patvirtinamas
Komisijos
nutarimu.

Pastaba

Siūloma atsisakyti.

Nuostatų 84 punkto nuostatos prieštarauja Įstatymo 13 str. 6 d.
nuostatoms, kurios įpareigoja Komisiją kiekius tvirtinti ir
skelbti kartą per metus iki kovo 1 d. Į kiekius įtraukiamas ir
planuojmas pagaminti elektros energijos kiekis, tad situacija,
kurioje stabdomas aukcionas yra negalima.

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

pateiktos pateiktiems galios metinės gamybos apimties
pasiūlymams.
72.
Nuostatų 66–70 punktuose nurodytais atvejais,
nustatant potencialų aukciono laimėtoją įvertinama, kad
didžiausia elektrinių parko įrengtoji galia negali sudaryti
daugiau kaip 40 procentų maksimalios leidžiamos
prijungti generuojančių šaltinių galios.

Atsižvelgta. (taip pat
33 pastaba)

84.
Komisija atsižvelgdama į Komiteto protokolą,
nurodytą Nuostatų 83 punkte, ir nustačiusi, jog metinis
gamybos kiekis pasiekė Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje
nurodytą pagamintą metinį gamybos kiekį, priima
sprendimą
dėl
aukciono
sustabdymo,
kuris
patvirtinamas Komisijos nutarimu.

Atsižvelgta.

Be kita ko numatyti, kad:
1) informacija apie didžiausiąją elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą ir elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinę kainą
skelbiama 2019 m. birželio 1 d.;
2) informacija apie aukcioną skelbiama 2019
m. rugsėjo 2 d.;
3) gamintojai privalo atsisakyti leidimų plėtoti
iki 2019 m. rugsėjo 2 d.;

Atsižvelgta iš dalies.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
56.

Projekto nutariamoji dalis

Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo pakeitimo 14 straipsnio 6–9
dalyse nurodytos aukciono procedūros ir terminai nesutampa su
Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje apibrėžtomis aukciono
procedūromis ir terminais, siūlome Aukciono nuostatų projekto
nutariamojoje dalyje apibrėžti pirmojo aukciono organizavimo
procedūras ir terminus.
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Eil.
Nr.

Nuostata

57.

Pastaba

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje
išdėstyto Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad
aukcionuose turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės narės, jeigu yra sudarytas šio įstatymo 631 straipsnyje
nurodytas susitarimas, fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir (ar)
kitos organizacijos ar jų padaliniai. Taip pat Įstatymo pakeitimo
10 straipsnyje išdėstyto Įstatymo 20 straipsnio 14 dalyje
nurodoma, kad aukcionuose, kai juose dalyvauja ir kitos
valstybės narės fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir (ar) kitos
organizacijos ar jų padaliniai, nustatomas atskiras galimas
paskirstyti metinis elektros energijos gamybos kiekis.
Atsižvelgiant į tai bei siekiant sąžiningos ir lygiavertės
konkurencijos visiems aukciono dalyviams manome, kad kitai
valstybei narei išreiškus norą dalyvauti Lietuvoje
organizuojamame aukcione, elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo
tvarkaraštyje (toliau – tvarkaraštis) nurodytu terminu turės būti
organizuojami du aukcionai – (1) gamintojams, planuojantiems
Lietuvoje statyti ar įrengti elektrinę ir (2) gamintojams,
planuojantiems Lietuvoje statyti ar įrengti elektrinę ir
gamintojams, planuojantiems kitoje valstybėje narėje statyti ar
įrengti elektrinę.

Siūlomas pakeitimas
4) aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos
priedo (toliau – kainos priedas) Komisijoje priimami
nuo 2019 m. lapkričio 1 d.
Siūlome Aukcionų nuostatų projekte reglamentuoti ir
aukcionus, kurie bus organizuojami kitai valstybei narei
išreiškus norą dalyvauti Lietuvoje organizuojamame
aukcione.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Atsižvelgta. Nutarimo
projekto nuostata, kad
Skatinimo
kvotų
paskirstymo aukcionų
nuostatai taikomi ir
Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo 20
straipsnio 14 dalyje
numatytais
atvejais,
perkelta į Nuostatus ir
papildyta išimtinėmis
sąlygomis
ir
aplinkybėmis. Taip pat
žr. 3 pastabą.

58.

Nuostatų projekto 3 punktas.
Nuostatuose
vartojamos
sąvokos

Aukciono nuostatų projekto 3 punkto paskutinėje pastraipoje
nurodoma, kad kitos Elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatuose (toliau – Nuostatai) vartojamos sąvokos
suprantamos taip, kaip apibrėžta Įstatyme ir kituose teisės
aktuose. Atkreipiame dėmesį, kad dalis nuostatų, o taip pat ir
sąvoka, reglamentuojančių Ketinimų protokolo pasirašymą ir
prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimą buvo perkeltos į
Elektros įstatymo pakeitimą.

Siūlome numatyti, kad Nuostatuose sąvokos taip pat
suprantamos taip, kaip apibrėžtos Elektros energetikos
įstatyme (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII1891 redakcija).

Atsižvelgta.

59.

Nuostatų projekto 4 punktas.
Aukcionas
rengiamas
elektros energijos gamybos
iš atsinaujinančių išteklių
skatinimo kvotų paskirstymo

Aukciono nuostatų projekto 4 punkte nurodoma, kad aukcionas
rengiamas tvarkaraštyje nustatytais terminais. Atkreipiame
dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 4 straipsnyje išdėstytoje
Įstatymo 2 straipsnio 192 dalyje pateikiamas tvarkaraščio
apibrėžimas, kuriame nurodomas tvarkaraščio turinys:

Siūlome pakeisti Aukciono nuostatų projekto 4 punktą
ir išdėstyti jį taip:
„4. Aukcionas rengiamas elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo tvarkaraštyje (toliau – tvarkaraštis)

Neatsižvelgta.
Aukcionų nuostatų 4
punkto nuostata remiasi
Įstatymo 20 str. 4
dalimi,
kurioje
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Eil.
Nr.

60.

61.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas
numatoma,
kad
„aukcionai
organizuojami
tvarkaraštyje
nustatytais terminais, ne
vėliau kaip per 180
kalendorinių
dienų
<...>“.

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

tvarkaraštyje
(toliau
–
tvarkaraštis)
nustatytais
terminais, bet ne vėliau kaip
per 180 kalendorinių dienų
nuo
Informacijos
apie
planuojamą
organizuoti
aukcioną
paskelbimo
Komisijos
interneto
svetainėje dienos. Aukciono
pradžia laikoma aukciono
dokumentų
vertinimas
Nuostatų 15 punkte nurodyto
aukciono
komiteto
pirmajame posėdyje.
Nuostatų projekto 5 punktas.
Didžiausioji
elektros
energijos iš atsinaujinančių
išteklių
kaina,
elektros
energijos iš atsinaujinančių
išteklių atskaitinė kaina ir
kainos priedas aukcionuose
dalyvaujantiems
gamintojams
nustatomos
vadovaujantis Nuostatų 2
punkte
įvardytomis
metodikomis.
Nuostatų projekto 9 punktas.
9.
Dalyviai
tarpusavyje
konkuruoja
teikdami
pasiūlymus
pageidaujamam
kainos
priedui (euro ct/kWh) 0,1
euro cento dalių tikslumu,
skaičiuojant nuo aukciono
sąlygų apraše konkrečiam
aukcionui
nustatyto
didžiausio galimo kainos
priedo dydžio. Tuo atveju,
kai
Dalyvio
pasiūlytas
pageidaujamo kainos priedo
dydis viršija aukciono sąlygų

skatinimo kvotų paskirstymo dažnumas, apimtis ir
planuojamos skirti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
lėšos. Atsižvelgiant į tai manome, kad tvarkaraštyje atsispindės
tik data, kurią Komisija paskelbs informaciją apie aukcioną.
Konkretūs aukciono organizavimo terminai, Energetikos
ministerijos manymu, turėtų būti įtvirtinti Nuostatuose.

Nuostatuose nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip
per 180 kalendorinių dienų nuo Informacijos apie
planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo Komisijos
interneto svetainėje dienos. Aukciono pradžia laikoma
aukciono dokumentų vertinimas Nuostatų 15 14 punkte
nurodyto aukciono komiteto (toliau – Komitetas)
pirmajame posėdyje.

Siekiant aiškumo Siūlome patikslinti Aukciono nuostatų
projekto 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Aukcione planuojamas paskirstyti
elektros energijos gamybos kiekis tvirtinamas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo tvarkaraštyje. Didžiausioji elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių kaina, elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina ir
kainos
priedas
aukcionuose
dalyvaujantiems
gamintojams nustatomos vadovaujantis Nuostatų 2
punkte įvardytomis metodikomis.”

Atsižvelgta.

Aukciono nuostatų projekto 9 punkte nurodoma, kad
pasiūlymai dėl kainos priedo teikiami euro ct/kWh 0,1 euro
cento dalių tikslumu. Atsižvelgiant į tai, kad kitos paros
prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės
kainos yra išreikštos Eur/MWh 0,01 euro tikslumu, manome,
kad siekiant aiškumo toks pat principas turėtų būti taikomas ir
kainos priedui. Tuo atveju, jei Komisija nuspręstų, kad kainos
priedas būtų teikiamas euro ct/kWh, atsižvelgdami į tai, kad
Įstatymo pakeitimo 10 straipsnių išdėstyto Įstatymo 20
straipsnio 11 dalyje yra numatyta, kad aukciono laimėtojas
atrenkamas vadovaujantis mažiausios kainos principu, siūlome
nustatyti 0,001 euro cento tikslumą, siekiant sumažinti
tikimybę, gamintojams pasiūlyti tą patį kainos priedą.

Siūlome pakeisti Aukciono nuostatų projekto 9 punktą
ir išdėstyti jį taip:
„9. Dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami
pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui (euro
ct/kWh Eur/MWh) 0,1 0,01 euro cento dalių tikslumu,
skaičiuojant nuo aukciono sąlygų apraše konkrečiam
aukcionui nustatyto didžiausio galimo kainos priedo
dydžio. Tuo atveju, kai Dalyvio pasiūlytas
pageidaujamo kainos priedo dydis viršija aukciono
sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą dydį arba yra
pateiktas ne 0,1 0,01 euro cento dalių tikslumu, toks
pasiūlymas laikomas negaliojančiu, o Dalyvis
neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl kainos
priedo eilę.“

Atsižvelgta iš dalies.
Siekiant,
kad
pasiūlymas turėtų ir
reikšmingą ekonominę
vertę, kainos priedas
turės būti teikiamas
nustatytas Eur/MWh,
0,1 euro dalių tikslumu.
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Eil.
Nr.

62.

Nuostata
apraše nustatytą didžiausią
galimą dydį arba yra
pateiktas ne 0,1 euro cento
dalių
tikslumu,
toks
pasiūlymas
laikomas
negaliojančiu, o Dalyvis
neįtraukiamas į Dalyvių
pateiktų
pasiūlymų
dėl
kainos priedo eilę.
Nuostatų
proejkto
10
punktas.
Dalyvis nuo to momento, kai
laimi aukcioną, negali didinti
elektrinės
galingumo,
nurodyto ketinimų protokole.
Dalyvis nuo to momento, kai
laimi aukcioną, gali mažinti
elektrinės galingumą, tik
jeigu laimėtojais paskelbus
kelis Dalyvius, gamintojo
elektrinių prijungimas prie
elektros tinklų riboja kito
gamintojo elektrinių galimą
prijungimą,
aukciono
laimėtojui
neužtenka
skatinimo kvotos pagal
pasiūlytos statyti elektrinės
įrengtąją
galią,
arba
skatinimo kvota laimėtojams
paskirstoma proporcingai.
Šiame punkte nurodyta
išimtis
dėl
elektrinės
įrengtosios galios mažinimo,
kai aukciono laimėtojui
neužtenka laisvos skatinimo
kvotos pagal pasiūlytos
statyti elektrinės įrengtąją
galią, taikoma tik tuo atveju,
jeigu laisvos skatinimo
kvotos
dydis
pasikeitė
aukciono
procedūrų

Pastaba

1. Aukciono nuostatų projekto 10 punkte nurodoma,
kad aukciono dalyvis kai laimi aukcioną gali mažinti elektrinės
galingumą, jei laimėtojais paskelbiami keli aukciono dalyviai ir
jų prijungimas prie elektros tinklų riboja kito dalyvio galimą
prijungimą. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo pakeitimo 10
straipsnyje išdėstytoje Įstatymo 20 straipsnio 16 dalyje
numatyta, kad gamintojas, laimėjęs aukcioną, nuo leidimo
gaminti elektros energiją išdavimo dienos įsipareigoja 12 metų
laikotarpiu pagaminti ir į elektros tinklus patiekti aukcione
paskirtą metinį elektros energijos gamybos kiekį, o jo
nepagaminus gresia sankcijos, manome, kad turėtų būti
Aukciono nuostatų projektu turėtų būti užtikrinta galimybė
esant minėtoms sąlygoms mažinti ne tik elektrinės galingumą,
tačiau ir aukcione pasiūlytą metinį elektros energijos gamybos
kiekį.
2. Aukciono nuostatų projekto 10 punkte nurodyta
situacija, kai laisvos skatinimo kvotos dydis pasikeičia
aukciono organizavimo metu, yra neįmanoma, kadangi
konkretūs aukcione galimi paskirstyti kiekiai bus įtvirtinti
tvarkaraštyje.

Siūlomas pakeitimas

1.

Atsižvelgiant į tai, siūloma 10 punktą išdėstyti
taip:
„10. Dalyvis nuo to momento, kai laimi
aukcioną, negali didinti elektrinės galingumo, nurodyto
ketinimų protokole. Dalyvis nuo to momento, kai laimi
aukcioną, gali mažinti elektrinės galingumą ir aukcione
pasiūlytą pagaminti metinį elektros energijos kiekį,
tik jeigu laimėtojais paskelbus kelis Dalyvius,
gamintojo elektrinių prijungimas prie elektros tinklų
riboja kito gamintojo elektrinių galimą prijungimą, kai
aukciono laimėtojui neužtenka skatinimo kvotos ir kai
skatinimo kvota laimėtojams paskirstoma proporcingai.
Šiame punkte nurodyta išimtis dėl elektrinės įrengtosios
galios mažinimo, kai aukciono laimėtojui neužtenka
laisvos skatinimo kvotos pagal pasiūlytos statyti
elektrinės įrengtąją galią, taikoma tik tuo atveju, jeigu
laisvos skatinimo kvotos dydis pasikeitė aukciono
procedūrų organizavimo metu. Dalyvis nuo to
momento, kai laimi aukcioną, taip pat gali mažinti
elektrinės galingumą ir aukcione pasiūlytą pagaminti
metinį elektros energijos kiekį, jei tokį sumažinimą
lemia objektyvios techninės priežastys arba po aukciono
laimėjimo įsigalioję teismų, kitų kompetentingų
institucijų sprendimai, turintys įtakos leidžiamai
instaliuoti ar eksploatuoti maksimaliai elektrinės galiai
ir aukcione pasiūlytam pagaminti metiniam elektros
energijos kiekiui. Apie poreikį mažinti elektrinės
galingumą ir aukcione pasiūlytą pagaminti metinį
elektros energijos kiekį dėl objektyvių techninių
priežasčių ar įsigaliojusių teismų, kitų kompetentingų
institucijų sprendimų gamintojas informuoja Komisiją
raštu, kartu pateikdamas pagrindžiančius dokumentus,

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Atsižvelgta.
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Eil.
Nr.

63.

Nuostata
organizavimo metu. Dalyvis
nuo to momento, kai laimi
aukcioną, taip pat gali
mažinti
elektrinės
galingumą,
jei
tokį
sumažinimą
lemia
objektyvios
techninės
priežastys arba po aukciono
laimėjimo įsigalioję teismų,
kitų
kompetentingų
institucijų
sprendimai,
turintys įtakos leidžiamai
instaliuoti ar eksploatuoti
maksimaliai elektrinės galiai.
Apie
poreikį
mažinti
elektrinės galingumą dėl
objektyvių
techninių
priežasčių ar įsigaliojusių
teismų, kitų kompetentingų
institucijų
sprendimų
gamintojas
informuoja
Komisiją
raštu,
kartu
pateikdamas pagrindžiančius
dokumentus, ne vėliau kaip
per 3 (tris) mėnesius nuo
aukciono
rezultatų
paskelbimo arba per 5 darbo
dienas nuo atitinkamo teismo
ar
kitų
kompetentingų
institucijų
sprendimo
įsigaliojimo dienos. Dalyvio
nepanaudota skatinimo kvota
paskirstoma
kituose
aukcionuose.
Nuostatų
projekto
11
punktas.
Dalyvis, laimėjęs aukcioną,
turi teisę keisti elektrinių
išdėstymo vietas, nekeičiant
elektrinių prijungimo prie
elektros
tinklų
taško,

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo aukciono
rezultatų paskelbimo arba per 5 darbo dienas nuo
atitinkamo teismo ar kitų kompetentingų institucijų
sprendimo įsigaliojimo dienos. Dalyvio nepanaudota
skatinimo kvota nepanaudotas kiekis įvertinamas
Vyriausybei tvirtinant kitų 3 metų tvarkaraštį ir
paskirstoma paskirstomas kituose aukcionuose.“
2.
Taip pat siūlome apsvarstyti įtvirtinti
galimybę aukciono laimėtojui atsisakyti aukcione
paskirto metinio elektros energijos gamybos kiekio, jei
nustačius du ar daugiau aukciono laimėtojų dėl to
sumažėja jo pasiūlytas pagaminti metinis elektros
energijos kiekis.

Aukciono nuostatų projekto 11 punktu aukciono laimėtojui
suteikiama teisė keisti elektrinių išdėstymo vietas, nekeičiant
elektrinių prijungimo prie tinklų taško, išskyrus Įstatymo
14 straipsnyje nustatytus atvejus. Siekiant aiškumo, siūlome
pateikti nuorodą į konkrečią straipsnio dalį ar dalis.

Siūlome pateikti nuorodą į konkrečią straipsnio dalį ar
dalis.

Atsisakyta nuorodos į
Įstatymo 14 straipsnį.
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Eil.
Nr.

64.

65.

66.

Nuostata
išskyrus
Įstatymo
14
straipsnyje
nustatytus
atvejus.
Nuostatų
projekto
12
punktas.
Komisija,
įvertinusi
aukciono
organizavimo
sąnaudas, nustato aukciono
dalyvio mokestį ir kartu su
informacija apie planuojamą
organizuoti aukcioną skelbia
savo interneto svetainėje.
Nuostatų projekto bendrieji
principai.

Nuostatų projekto 27.1
papunktis ir 28 punktas.
27. <…> Aukciono sąlygų
apraše Komisija nurodo
informaciją apie:
27.1.
esamą
nepaskirstytą
skatinimo
kvotą;
<…>
28.
Aukciono
sąlygų apraše nurodytą
informaciją apie aukcioną,
kurio metu bus suteikta teisė
gauti mažiausią pasiūlytą
pageidaujamą kainos priedą
atitinkamam
skatinimo
kvotos dydžiui, Komisija
skelbia Komisijos interneto
svetainėje ne vėliau kaip
prieš 50 kalendorinių dienų
iki Dalyvių registravimo
pradžios.

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Aukciono nuostatų projekto 12 punkte nurodoma, kad Komisija
nustato ir skelbia aukciono dalyvio mokestį. Atkreipiame
dėmesį, kad Aukciono nuostatų projektu nėra detalizuojami
dalyvio mokesčio sumokėjimo terminai ar kita Aukciono
dalyviams svarbi informacija, susijusi su šio mokesčio
sumokėjimu.

Atitinkamai papildyti Nuostatus.

Atsižvelgta.
pastabą.

Įstatymo pakeitimo 10 straipsniu išdėstytoje Įstatymo 20
straipsnio 16 dalyje numatyta, kad gamintojas, laimėjęs
aukcioną, nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo
dienos įsipareigoja 12 metų laikotarpiu pagaminti ir į elektros
tinklus patiekti aukcione paskirtą metinį elektros energijos
gamybos kiekį.

Siekiant aiškumo siūlome Aukciono nuostatų projekto
bendruosiuose organizavimo principuose nurodyti, kad
gamintojas dalyvaudamas aukcione privalo pasiūlyti
metinį elektros energijos kiekį, kurį įsipareigos gaminti
visą skatinimo laikotarpį.

Atsižvelgta. Papildytas
34 punktas.

Siekiant aiškumo Nuostatų 27.1 papunktį ir 28 punktą išdėstyti
taip:

„27.1. esamą nepaskirstytą skatinimo kvotą
tvarkaraštyje nurodytą planuojamą paskirstyti
metinį elektros energijos gamybos kiekį;
28. Aukciono sąlygų apraše nurodytą informaciją apie
aukcioną, kurio metu bus suteikta teisė gauti mažiausią
pasiūlytą pageidaujamą kainos priedą atitinkamam
skatinimo kvotos dydžiui pasiūlytam metiniam
elektros energijos gamybos kiekiui, neviršijant
tvarkaraštyje nurodyto metinio elektros energijos
gamybos kiekio, Komisija skelbia Komisijos interneto
svetainėje ne vėliau kaip prieš 50 kalendorinių dienų iki
Dalyvių registravimo pradžios.“

Atsižvelgta iš dalies. 3
punkte
įvestas
skatinimo
kvotos
apibrėžimas, kuriame
yra
nuoroda
į
tvarkaraštyje
planuojamą paskirstyti
metinį
elektros
energijos
gamybos
kiekį. Žr. 13 pastabą.

Žr.

7
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Eil.
Nr.
67.

68.

69.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Nuostatų projekto 34.1
papunktis.
34.
Asmuo,
pageidaujantis
dalyvauti
aukcione, Komisijai privalo
pateikti šiuos aukciono
dokumentus:
34.1.
prašymą
dalyvauti aukcione, kuriame
turi būti nurodytas asmens
vardas,
pavardė
(pavadinimas),
kodas,
(buveinės) adresas, pareigos,
vietovė, kur planuojama
statyti elektros gamybos
įrenginius,
planuojamų
statyti elektros gamybos
įrenginių galia (1 priedas);
Nuostatų projekto 34.3
papunktis.
34.3.
patvirtinimą,
kad statys naujas elektrines
ar
įrengs
anksčiau
neeksploatuotas elektrines,
gaminančius
elektros
energiją iš atsinaujinančių
išteklių, ar įrengs anksčiau
neeksploatuotas elektrines,
kurių statybai ar įrengimui
bus naudojama anksčiau
neeksploatuota
elektrotechninė įranga bei
įsipareigojimą
laimėjus
aukcioną pagaminti ir į
elektros tinklus patiekti
aukcione paskirtą metinį
elektros
energijos
iš
atsinaujinančių
išteklių
gamybos kiekį.
Nuostatų projekto 34.1334.15 papunkčiai

Nurodoma, kad aukciono dalyvio teikiamame prašyme turi būti
nurodyta elektros gamybos įrenginių galia [tačiau nėra
nurodyta metinio gamybos kiekio].

Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Įstatymo
pakeitimu aukcione paskirstomas metinis elektros
energijos gamybos kiekis, prašyme taip pat turėtų būti
nurodyta informacija apie planuojamą pagaminti metinį
elektros energijos kiekį.

Atsižvelgta.

34.3 papunktyje įtvirtinta nuostata apima du atskirus dalyvio
įsipareigojimus – (1) pastatyti naujus įrenginius ir (2)
kiekvienais metais pagaminti aukcione paskirtą elektros
energijos kiekį

Šie įsipareigojimai turėtų būti reglamentuoti atskiruose
punktuose. Siūlome pakeisti Aukciono nuostatų
projekto 34.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„34.3. patvirtinimą, kad statys naujas elektrines
ar įrengs anksčiau neeksploatuotas elektrines,
gaminančius gaminančias elektros energiją iš
atsinaujinančių
išteklių,
ar
įrengs
anksčiau
neeksploatuotas elektrines, kurių statybai ar įrengimui
bus naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė
įranga; bei
34.4. įsipareigojimą laimėjus aukcioną
pagaminti ir į elektros tinklus patiekti aukcione paskirtą
metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
gamybos kiekį;“

Atsižvelgta iš dalies.
Žr. 15 ir 65 pastabas.

Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje išdėstyto Įstatymo 20
straipsnio 4 dalyje pateikiamas baigtinis sąrašas sąlygų, kurias

34.13.
asmenų, su kuriais yra susijęs tokiu
būdu, kad galėtų jų elgesiui aukciono metu daryti įtaką

Atsižvelgta iš dalies.
Žr. 18 pastabą.
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Eil.
Nr.

70.

71.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

34.13.
asmenų, su
kuriais yra susijęs tokiu
būdu, kad galėtų jų elgesiui
aukciono metu daryti įtaką ar
šią įtaką iš minėtų asmenų
patirti pats, sąrašą. Susijusių
asmenų grupė suprantama
taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio
įstatyme;
34.14.
nurodyti,
kurie iš asmenų, deklaruoti
pagal 34.13 papunktyje
nurodytą
reikalavimą,
dalyvauja Aukcione;
34.15.
jei asmuo,
kaip reikalaujama 34.13
papunktyje, nurodo, kad
Aukcione dalyvauja ir kiti su
juo susiję asmenys, asmuo
pateikia patvirtinimą, kad jis
dalyvauja
nepriklausomai
nuo kitų susijusių asmenų,
nėra sudaręs draudžiamo
susitarimo.
Nuostatų projekto 48.1
papunktis.
48.1
papunktyje
reglamentuojama procedūra,
kaip aukciono dalyvis gali
pateikti naują voką su
aukciono dokumentais ir
pasiūlymu dėl kainos priedo.
Nuostatų
projekto
63
punktas.
63.
<...>
Pasiūlymai dėl kainos priedo,
neatitinkantys bent vieno iš
Nuostatų 58.1, 58.3, 58.4,
58.14 ar 58.16 papunkčiuose
nurodytų
reikalavimų,

turi atitikti asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione. Nuostatų
projekto 34.13–34.15 papunkčiuose nurodytos sąlygos nėra
reglamentuotos Įstatymo pakeitime.

ar šią įtaką iš minėtų asmenų patirti pats, sąrašą.
Susijusių asmenų grupė suprantama taip, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme;
34.14.
nurodyti, kurie iš asmenų, deklaruoti
pagal 34.13 papunktyje nurodytą reikalavimą, dalyvauja
Aukcione;
34.15.
jei asmuo, kaip reikalaujama 34.13
papunktyje, nurodo, kad Aukcione dalyvauja ir kiti su
juo susiję asmenys, asmuo pateikia patvirtinimą, kad jis
dalyvauja nepriklausomai nuo kitų susijusių asmenų,
nėra sudaręs draudžiamo susitarimo.

Atkreipiame dėmesį, kad Aukciono nuostatų projekto 45
punkte nurodoma, kad aukciono dalyvis voką su aukciono
dokumentais ir pasiūlymu dėl kainos priedo gali atsiųsti paštu,
tačiau 48.1 papunktyje nurodoma, kad pateikdamas naujus
dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo dalyvis privalo
pasirašyti aukciono žurnale.

Siūlome patikslinti Aukciono nuostatų projekto 48.1
papunkčio nuostatas, numatant, ar aukciono dalyvis gali
patikslintus dokumentus atsiųsti paštu.

Atsižvelgta.

Atkreipiame dėmesį, kad Aukciono nuostatų projekte 58.16
papunkčio nėra.

Tikslinti nuorodą.

Atsižvelgta.
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Eil.
Nr.

72.

73.

Nuostata
atmetami. Visa informacija
apie nustatytų reikalavimų
neatitikusius
Dalyvių
pasiūlymus dėl kainos priedo
įrašoma Komiteto protokole
Nuostatų
projekto
67
punktas.
67.
Kai dviejų ar
daugiau Dalyvių pateikti
pasiūlymai dėl pageidaujamo
kainos
priedo
dydžio,
elektrinių įrengtosios galios
ir siūlomo metinio gamybos
kiekio sutampa ir yra
nepaskirstytos
skatinimo
kvotos, kurios pakanka
visiems
Dalyviams,
pateikusiems
vienodus
pasiūlymus
dėl
kainos
priedo, elektrinių įrengtosios
galios ir metinio gamybos
kiekio,
potencialiais
aukciono
laimėtojais
pripažįstami
visi
šie
Dalyviai.

Nuostatų
projekto
71
punktas.
71.
Jei Nuostatų
66–70 punktuose nurodytais
atvejais, kai vieno gamintojo
elektrinių prijungimas prie
elektros tinklų riboja kito
gamintojo elektrinių galimą
prijungimą, skatinimo kvota
atitinkamame
prijungimo
taške tokiems Dalyviams
paskirstoma proporcingai jų
pateiktos
galios

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo 20
straipsnio 11 dalyje nurodomas vienas aukciono laimėtojų
atrinkimo principas - Aukciono laimėtoju (laimėtojais),
vadovaujantis skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatais, pripažįstamas (pripažįstami) dalyvis (dalyviai),
nurodęs (nurodę) mažiausią pageidaujamą kainos priedą.
Energetikos ministerija atkreipia dėmesį, kad teikdama derinti
pirminį Įstatymo pakeitimo projektą buvo numačiusi, kad
aukciono laimėtoju pripažįstamas dalyvis, nurodęs mažiausią
pageidaujamą priedą prie rinkos kainos. Jeigu dviejų ar
daugiau aukciono dalyvių pateikti pasiūlymai dėl
pageidaujamo priedo prie rinkos kainos sutampa, laimėtoju
pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs pagaminti didesnį elektros
energijos kiekį. Jeigu sutampa pasiūlymai ir dėl elektros
energijos gamybos kiekio, skatinimo kvota atitinkamame
prijungimo taške tokiems aukciono dalyviams paskirstoma
proporcingai jų pateikto kiekio pasiūlymams. Įstatymo
pakeitime šios nuostato nebuvo įtvirtintos, kadangi po
suorganizuoto tarpinstitucinio pasitarimo buvo nuspręsta
laimėtoją nustatyti remiantis vienu kriterijumi – mažiausias
kainos priedas. Energetikos ministerijos nuomone įtvirtinus
kelis laimėtojų atrinkimo kriterijus Aukcionų nuostatų
projektas neatitiktų Įstatymo pakeitime įtvirtintos nuostatos.
Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 7 straipsnyje
išdėstytoje Įstatymo 14 straipsnio 61 dalyje nurodoma, kad
elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi aukciono
laimėtojų elektrinių prijungimui prie elektros tinklų, kai vieno
aukciono laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų
riboja kito (kitų) aukciono laimėtojo (laimėtojų) elektrinės
prijungimą, elektros tinklų operatoriaus paskirstomi
proporcingai jų pateikto elektros energijos gamybos kiekio
pasiūlymams.

Energetikos ministerija pritartų, jei sutapus aukciono
dalyvių pasiūlymams dėl kainos priedo ir nesant
pakankamai aukcione planuojamo paskirstyti kiekio,
nurodyto tvarkaraštyje, laimėtojas būtų nustatomas
suteikiat aukciono dalyviams, kurių pasiūlymai dėl
kainos priedo sutapo, galimybę teikti patikslintus
pasiūlymus (patikslintus pasiūlymus dėl kainos priedo
teiktų tik dalyviai, kurių pirmieji pasiūlymai dėl kainos
priedų sutapo; tie dalyviai, kurių pasiūlymai būtų
didesni už mažiausią pasiūlytą kainos priedą, tolesnėse
aukciono procedūrose nedalyvautų, t.y. neteiktų
patikslintų pasiūlymų), o sutapus ir jiems - aukciono
dalyviams, kurių pasiūlymai dėl kainos priedo sutapo,
aukcione planuojamas paskirstyti kiekis, aukciono
dalyvių sutikimu, būtų paskirstomas proporcingai
dalyvių pateiktiems kiekių pasiūlymams.

Atsižvelgta iš dalies.
Keičiama
aukciono
laimėtojo
atrankos
procedūra.

Atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Aukciono nuostatų
projekto 71 punktas.

Atsižvelgta.
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Eil.
Nr.
74.

75.

76.

Nuostata
pasiūlymams.
Nuostatų
proejekto
72
punktas.
72.
Nuostatų
66–70 punktuose nurodytais
atvejais, nustatant potencialų
aukciono
laimėtoją
įvertinama, kad didžiausia
elektrinių parko įrengtoji
galia negali sudaryti daugiau
kaip
40
procentų
maksimalios
leidžiamos
prijungti
generuojančių
šaltinių galios.
Nuostatų projekto 76.3
papunktis.
76.3.
aukciono
laimėtojo
ar
laimėtojų
pasiūlytas
mažiausias
pageidaujamas
kainos
priedas (euro ct/kWh).
Nuostatų
projekto
XI
skyrius.

Atsižvelgta/neatsižvel
gta, paaiškinimas

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimu buvo pripažinta
netekusi galios nuostata dėl didžiausios elektrinių parko
įrengtosios galios.

Siūlome atsisakyti Aukciono nuostatų projekto 72
punkto.
72.
Nuostatų 66–70 punktuose nurodytais
atvejais, nustatant potencialų aukciono laimėtoją
įvertinama, kad didžiausia elektrinių parko įrengtoji
galia negali sudaryti daugiau kaip 40 procentų
maksimalios leidžiamos prijungti generuojančių šaltinių
galios.

Atsižvelgta.

Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos Aukciono nuostatų
projektui 5 punkte teikto pasiūlymo argumentus, siūlome
atitinkamai koreguoti ir Aukciono nuostatų projekto 76.3
papunktį

Koreguoti 76.3 papunktį.

Atsižvelgta.

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 6 straipsnyje
išdėstytoje Įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad kai
elektrinių metinis elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
gamybos kiekis pasiekia Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje
nurodytą gamybos kiekį, pradėtas aukcionas užbaigiamas
vadovaujantis Įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, o
naujas aukcionas tvarkaraštyje nurodytais terminais
neorganizuojamas.

Atsižvelgiant į tai, bei siekiant aiškumo ir
suderinamumo su Įstatymo pakeitimu, siūlome
atsisakyti Aukciono nuostatų projekto XI skyriaus,
reglamentuojančio aukciono organizavimo procedūrų
sustabdymą ir atnaujinimą.

Atsižvelgta.

___________________

