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Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2019 m. liepos 17 d. raštu Nr. 3-1029 pateikti pasiūlymai
Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių Neatsižvelgta.
(toliau – Atestavimo taisyklės) 14.3 papunktyje nustatyta, kad Taryba turi teisę „<...> patvirtinti pagal Esanti
Nutarimo
Atestavimo taisyklių nustatytus reikalavimus atestatų išdavimo tvarką, kurioje būtų nustatyti detalūs projekto
struktūra
reikalavimai dokumentų pateikimui, atestatų išdavimo procedūroms, atestatų registravimui ir patogesnė tiek ūkio
paskelbimui, dokumentų saugojimui ir archyvavimui <...>“. Pažymėtina, kad Projekto II skyrius subjektams,
tiek
„Atestatų rūšys ir reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti atestatą eksploatuoti ar įrengti specialistams.
energetikos įrenginius“ atkartoja Atestavimo taisyklių II skyriaus „Atestatų rūšys ir reikalavimai
asmenims, siekiantiems gauti atestatą įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius“ nuostatas ir
neatitinka Atestavimo taisyklių 14.3 papunkčio nustatyto reglamentavimo. Atsižvelgiant į pirmiau
išdėstytą, siūlome iš Projekto išbraukti II skyrių.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (AB „Šiaulių energija“ pateikti pasiūlymai) 2019 m. liepos 19 d. raštu Nr. 75 pateikti pasiūlymai
Lietuvos šilumos tiekėjų persiųstame AB „Šiaulių energija“ rašte, siūloma patikslinti Aprašo 19 Neatsižvelgta.
punkto formuluotę ir ją išdėstyti taip: „19. Taryba, vertindama pateiktas paraiškas, turi teisę paprašyti Perteklinis
pagal aprašą privalomų pateikti, tačiau nepateiktų, pateiktų nepakankamos apimties, ar pateiktų su reikalavimas.
klaidomis dokumentų pateikimo, papildymo ar ištaisymo, konkrečiai nurodydama kurių aprašo punktų Specialistas teikdamas
neatitinka pateikta paraiška ir kokia apimtimi, pagal kiekvieną punktą, turi būti pateikta papildoma prašymą ūkio subjektui
informacija (jeigu reikalaujama apimtis ar kiekis nenurodyti tame aprašo punkte).
dėl trūkumų šalinimo,
bet kokiu atveju nurodo
kokios informacijos ar
dokumentų trūksta.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2019 m. liepos 19 d. raštu Nr. 2R-3393 (3.2.E)
Siūloma tikslinti Projekto 31 punktą ir po žodžių „(toliau – Bendrasis duomenų apsaugos Atsižvelgta.
reglamentas)“ įrašyti „(OL 2016 L 119, p. 1)“.
Pažymėtina, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi, įskaitant skelbimą, tik laikantis su asmens Atsižvelgta.
duomenų tvarkymu susijusių principų, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Papildyta, kokiu teisiniu
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl pagrindu
remiantis
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/14/EB (Bendrasis duomenų tvarkomi
asmens
apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 5 straipsnyje ir kai toks asmens duomenų tvarkymas duomenys.

2
gali būti pagrįstas bent viena teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga, numatyta Reglamento 6 ir (ar)
9 straipsnyje. Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš Reglamente nurodytos asmens duomenų teisėto
tvarkymo sąlygos ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, asmens duomenys negali būti tvarkomi.
Svarbu pastebėti, jog rengiant teisės aktų, kuriais numatomas asmens duomenų viešas
paskelbimas, projektus, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad juose nepakanka nurodyti tik tai, kad asmens
duomenys skelbiami. Teisės aktuose, kurie reglamentuoja asmens duomenų skelbimą viešai, turėtų
būti nustatyti bent asmens duomenų viešo skelbimo tikslas, kokie konkrečiai asmens duomenys yra
skelbiami bei kokį laikotarpį yra viešinami, t. y., ar išnykus tikslui, kuriuo informacija buvo paskelbta,
ji toliau nebus skelbiama. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlytina patikslinti Projekto 31 punktą,
nurodant asmens duomenų skelbimo tikslą, kokie konkrečiai asmens duomenys skelbiami bei
skelbimo laikotarpį.
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