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DĖL NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ PALYGINIMO
PRIEMONIŲ PATIKIMUMO ŽENKLO SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS
APRAŠO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, gavusi Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos (toliau – Taryba) pateiktą derinti Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymų
palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo projektą (toliau –
Projektas), pagal kompetenciją įvertino Projektą ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Projekto III skyriuje siūlome patikslinti kokią tiksliai papildomą informaciją prie prašymo
Tarybai turės pateikti ūkio subjektas, siekiantis, kad jo valdomai palyginimo priemonei būtų suteiktas
patikimumo ženklas. Projekto 7 punkte nurodoma, kad ūkio subjektas prie prašymo turės Tarybai
pateikti ir kitą informaciją, pagrindžiančią, kad palyginimo priemonė atitinka Projekto 6 punkte
nustatytus reikalavimus, tačiau neindikuojama kokio pobūdžio papildoma informacija tai galėtų būti.
2. Projekto III skyriuje siūlome patikslinti kokiais metodais Taryba tikrins, ar palyginimo
priemonei gali būti suteiktas patikimumo ženklas (ar pateikta teisinga informacija) – ar Taryba
išimtinai apsiribos tik Projekto 9 punkte nurodytais veiksmais ir formaliai patikrins jai pateiktą
dokumentaciją, ar bus atliekamas ir tam tikras ūkio subjekto sukurtos interneto svetainės
funkcionalumo išbandymas. Manome, kad toks aiškumas leistų ūkio subjektams pasiruošti tinkamai ir
sklandžiai bendradarbiauti su Taryba.
3. Atkreiptinas dėmesys, kad Projekto 6.6.3.3.2 papunktyje siūloma poįstatyminiu teisės aktu
išplėsti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 34, 43, 44, 45, 46, 461,
47, 49, 51, 52 ir 60 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 462 ir 521 straipsniais įstatyme Nr. XIV483 (toliau – EEĮ pakeitimo įstatymas) apibrėžtą kintamosios elektros energijos kainos sutarties sąvoką
papildomai įskaitant ir planus taikomus pagal likutinį tiekimo grafiką sudarytą pagal skirstomųjų
tinklų operatoriaus skelbiamus duomenis. Taip pat pažymėtina, kad pagal 2021 m. liepos 27 d.
įsigaliojusius Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (471 punktas) ir Buitinių vartotojų su
tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių
standartinių sąlygų aprašo (201.2 papunktis) pakeitimus, kintamosios elektros energijos kainos
sutartimis negali būti sutartys, kuriose kaina nustatoma kaip mėnesinė vidutinė svertinė kaina ir pan.,
t. y. nesant įdiegtų tikslią apskaitą užtikrinančių išmaniųjų apskaitos prietaisų. Minėtuose
poįstatyminiuose teisės aktuose taip pat nurodyta, kad tokių sutarčių informacijoje negali būti žodžių
junginio „kintamosios kainos sutartis“. Atsižvelgiant į tai, siūlytina patikslinti Projekto 6.6.3.3.2
papunktį „planų, taikomų pagal likutinį tiekimo grafiką, sudarytą pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus
skelbiamus duomenis“ nesiejant (nevadinant) kintamosios kainos sutartimis. Pavyzdžiui, šio Projekto
papunkčio turinys galėtų būti išdėstytas taip:
„6.6.3.3.2. kintamosios elektros energijos kainos sutartis (kaip jos apibrėžtos ji apibrėžta
Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 245 punkte ir 462 straipsnyje);
6.6.3.3.3. kita sutartis, kurioje numatyti planai, taikomi pagal likutinį tiekimo grafiką
sudarytą pagal skirstomųjų tinklų operatoriaus skelbiamus duomenis);“.
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Taip pat siekiant tinkamai informuoti vartotojus apie kintamosios kainos pasiūlymus, manytina,
kad Projekto 6.6 papunktį tikslinga papildyti žyma su požymiu „ar įrengtas išmaniosios apskaitos
prietaisas“. Arba prie kintamosios elektros kainos pasiūlymo numatyti, kad būtina pateikti papildomą
informaciją, kad nepriklausomi tiekėjai gali siūlyti sudaryti kintamosios elektros energijos kainos
sutartis vartotojams tik tuo atveju, kai vartotojų objektuose yra įrengti išmanieji apskaitos prietaisai.
4. Projekto 6.10 papunktyje turėtų būti įtrauktos ir mažos įmonės (t. y. ne tik labai mažos
įmonės). EEĮ pakeitimo įstatymo 14 straipsnyje Elektros energetikos įstatymo 521 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad turi būti sudaryta galimybė palyginimo priemone naudotis ir mažoms įmonėms,
vadinasi, patikimumo ženklą turinčioje palyginimo priemonėje turėtų būti prieinami ir tokioms
įmonėms skirti planai (pasiūlymai). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad šie pasiūlymai turėtų būti skirti
labai mažoms ir mažoms įmonėms, kurių kalendorinių metų vidutinis elektros energijos suvartojimas
mažesnis kaip 100 000 kWh, o ne vertinamas praėjusių metų suvartojimas.
5. Atkreiptinas dėmesys, kad labai mažos ir mažos įmonės turi teisę sudaryti tiek elektros
energijos pirkimo–pardavimo sutartis, tiek elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo
paslaugos teikimo sutartis su tiekėjais, todėl manytina, kad Projekto 6.6 ar 6.7 papunkčiuose tikslinga
numatyti papildomus požymius (pavyzdžiui, įvertinti, kad nebuitinių vartotojų persiuntimo paslaugos
kaina priklauso ir nuo vartotojo leistinosios naudoti galios, nebuitiniai vartotojai moka akcizo mokestį
ir pan.), kurie aiškiai nusakytų kokiam subjektui, t. y. buitiniam ar nebuitiniam vartotojui yra siūlomas
tam tikras nepriklausomo tiekėjo pasiūlymas (planas). Taip pat siūlome patikslinti ar labai mažos ir
mažos įmonės palyginimo priemone galės palyginti nepriklausomų tiekėjų tik „tiekiminius“ be
persiuntimo paslaugos pasiūlymus, nes šiuo metu daugelis nepriklausomų tiekėjų nebuitiniams
vartotojams siūlo sudaryti tik elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis.
6. EEĮ pakeitimo įstatymo 14 straipsnyje Elektros energetikos įstatymo 521 straipsnio 5 dalyje
numatytas terminas, per kurį paaiškėjus neatitikimams panaikinamas patikimumo ženklas (3 darbo
dienos). Atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar Projekto 19 punkte nereiktų nurodyti termino, per kurį
panaikinamas patikimumo ženklas ar, aptariant terminą, pateikti nuorodos į aukščiau aptartą Elektros
energetikos įstatymo nuostatą.
7. Nėra aiškus santykis tarp Projekto 27 punkto ir Projekto 19 punkto nuostatų – Projekto 19
punkte nurodoma, kad panaikinus patikimumo ženklą ūkio subjektas pašalina patikimumo ženklą iš
savo interneto svetainės, nenurodant termino ir momento, nuo kurio toks terminas pradedamas
skaičiuoti. Tuo tarpu Projekto 27 punkte nurodomas terminas, per kurį ūkio subjektas turi pašalinti
patikimumo ženklą iš savo interneto svetainės ir momentas, nuo kurio pradedamas skaičiuoti toks
terminas. Atsižvelgiant į tai, siūlytina suderinti Projekto 19 ir 27 punktų nuostatas, vengiant atitinkamų
nuostatų nenuoseklaus pasikartojimo – pavyzdžiui, manytina, kad pakaktų Projekto 27 punkto
nuostatas su terminu perkelti į Projekto 19 punktą. Tokiu atveju atskiras Projekto 27 punktas nebūtų
tikslingas.
8. Redakcinės pastabos ir pasiūlymai:
8.1. siekiant tikslumo ir aiškumo, Projekto 4 punkte vietoje formuluotės „planų palyginimo
klausimais“ siūlytina vartoti formuluotę „planų palyginimo įrankis“;
8.2. Projekto 6.5 papunktyje tikslintinas priešpaskutinis sakinys – sakinį siūlytina formuluoti
taip: „Palyginimo rezultatai būtų turi būti nešališki tiekėjo atžvilgiu.“;
8.3. tikslintinas Projekto 6.6.3.3.2 papunktis skliaustuose vietoje formuluotės „kaip jos
apibrėžtos“ vartojant formuluotę „kaip ji apibrėžta“;
8.4. Tarybai siūlytina įvertinti, ar Projekto 6.7.4 papunktyje vietoje žodžio „parankiausias“
nebūtų tinkamesni žodžiai „palankiausias“ ar „tinkamiausias“;
8.5. Projekto 14 punkto 2 sakinyje vietoje žodžio „nuspaudus“ siūlytina vartoti žodį
„paspaudus“;
8.6. Projekto 14 punkto paskutiniams 2 sakiniams trūksta susiejimo, kad tai yra patikimumo
ženklo dalis, todėl šią informaciją siūlytina aiškia vadinti „patikimumo ženklo tekstine informacija“.
Taip pat svarstytina, ar aiškumo tikslais Projekto 14 punkto nereiktų išskaidyti į aiškius smulkesnius
papunkčius, atitinkamai numeruojant ir Projekto 14 punkto 2 paskutiniuose sakiniuose pateiktą
patikimumo ženklo tekstinę informaciją. Pavyzdžiui, Projekto 14 punktas galėtų būti išdėstytas taip:
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„14. Vartotojui paspaudus ant patikimumo ženklo, vartotojas turi būti nukreipiamas į
Tarybos internetinę svetainę www.vert.lt. Patikimumo ženklas yra sudarytas iš:
14.1. Tarybos logotipo,;
14.2. nuorodos į Tarybos tinklalapį;
14.3. ir tekstinės informacijos. Vartotojui nuspaudus ant patikimumo ženklo, vartotojas turi būti
nukreipiamas į Tarybos internetinę svetainę www.vert.lt. Patikimumo ženklo Tekstinė tekstinė
informacija:
„Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suteikė patikimumo ženklą (Palyginimo priemonės
adresas), kaip nepriklausomam, nešališkam ir tiksliam nepriklausomų elektros energijos tiekėjų
pasiūlymų palyginimo įrankiui.
Taryba teikia vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir
jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus. Daugiau informacijos ieškokite adresu https://www.vert.lt.“
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