AB „IGNITIS GAMYBA“ (TOLIAU – BENDROVĖ) PASTABOS IR PASIŪLYMAI VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMO
„DĖL PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTUI (TOLIAU – PROJEKTAS)
2020 m. liepos 17 d.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

1.

Tarybos nutarimo preambulė:
Vadovaudamasi
Lietuvos
Respublikos
elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3
dalies 30 punktu bei atsižvelgdama į
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) Dujų ir elektros
departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos
skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl
Pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimo“
Taryba n u t a r i a:

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) funkcija
tvirtinti Pajėgumų aukcionų nuostatus yra įtvirtinta ne Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – EEĮ) 9 straipsnio 3
dalies 30 punkte, bet 31 punkte, todėl tvirtinimo pagrindas koreguotinas.

Pakeisti Tarybos nutarimo preambulę ir ją
išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3
dalies 30 31 punktu bei atsižvelgdama į
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) Dujų ir elektros
departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos
skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl
Pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimo“
Taryba n u t a r i a:“

2.

Projekto 1 punktas:
1. Elektros energetikos sistemos pajėgumų
aukcionų nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja elektros energetikos sistemos
pajėgumų (toliau – pajėgumai) užtikrinimo
mechanizmo aukcionų organizavimo tvarką,
techninius
reikalavimus
esamiems
ir
planuojamiems pajėgumus užtikrinantiems
įrenginiams, taip pat pajėgumų aukciono
rezultatų tvirtinimo ir skelbimo tvarką.

1. Atkreiptinas dėmesys, jog Tarybos nutarimo dalyje nurodoma, jog
Taryba tvirtinta Pajėgumų aukcionų nuostatus, todėl toks šio dokumento
pavadinimas turi būti nurodomas ir Projekto 1 punkte.
2. EEĮ 2 straipsnio 302 dalyje įtvirtinta, kad pajėgumų aukcionas –
išankstinis, pagrindinis ar papildomas pajėgumų aukcionas. Siūlytina
Projekte vartoti sąvokas taip, kaip jos yra apibrėžtos EEĮ.

Pakeisti Projekto 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Elektros energetikos sistemos pajėgumų
Pajėgumų aukcionų nuostatai (toliau –
Nuostatai)
reglamentuoja
elektros
energetikos sistemos pajėgumų (toliau –
pajėgumai)
užtikrinimo
mechanizmo
aukcionų organizavimo tvarką, techninius
reikalavimus esamiems ir planuojamiems
pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams, taip
pat pajėgumų aukciono aukcionų rezultatų
tvirtinimo ir skelbimo tvarką.“

3.

Projekto 2 punktas:
Žr. į pastabą Nr. 2.
2. Nuostatų tikslas – užtikrinti skaidrią,
konkurencija ir technologinio neutralumo
principu grindžiamą, pajėgumų užtikrinimo
mechanizmo aukcionuose dalyvaujančių
asmenų ir šių asmenų bei jų valdomų ir (ar)
sutelktų pajėgumų aukciono vienetų atranką.

Pakeisti Projekto 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Nuostatų tikslas – užtikrinti skaidrią,
konkurencija ir technologinio neutralumo
principu grindžiamą, pajėgumų užtikrinimo
mechanizmo aukcionuose dalyvaujančių
asmenų ir šių asmenų bei jų valdomų ir (ar)
sutelktų pajėgumų aukciono vienetų
atranką.“

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas
Pakeisti Projekto 4.1 papunktį ir jį išdėstyti
taip:
„4.1. Pajėgumų aukcionų organizavimo
informacinė sistema (toliau – Informacinė
sistema) – perdavimo sistemos operatoriaus
administruojama
elektroninė
sistema,
kurioje atliekamos pajėgumų aukcionų
procedūros, skelbiami informaciniai paketai,
jų patikslinimai ir kita informacija apie
pajėgumų aukcionus, taip pat sudaromos
pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo
sutartys su pajėgumų aukcionų laimėtojais;“

4.

Projekto 4.1 papunktis:
Redakcinis patikslinimas.
4.1. Pajėgumų aukcionų organizavimo
informacinė sistema (Informacinė sistema) –
perdavimo
sistemos
operatoriaus
administruojama elektroninė sistema, kurioje
atliekamos pajėgumų aukcionų procedūros,
skelbiami
informaciniai
paketai,
jų
patikslinimai ir kita informacija apie pajėgumų
aukcionus, taip pat sudaromos pajėgumų
užtikrinimo prievolės vykdymo sutartys su
pajėgumų aukcionų laimėtojais;

5.

Projekto 6 punktas:
6. Perdavimo sistemos operatorius vykdo
trijų rūšių pajėgumų aukcionus: išankstinį,
pagrindinį ir papildomą. Pajėgumų aukcionai
vykdomi pasitelkiant Informacinę sistemą,
kurios aukcionų modulyje pateikti pajėgumų
pasiūlymai rikiuojami ir nugalėtojai atrenkami
vadovaujantis Įstatymo, Tvarkos aprašo ir šių
Nuostatų reikalavimais.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Projekte nėra apibrėžta, kas yra laikoma Pakoreguoti
„aukcionų moduliu“. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 pastabą.
straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintas aiškumo principas reikalauja, kad
teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas,
nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas.
Atsižvelgdami į tai, prašome apibrėžti „aukcionų modulio“ sąvoką.

6.

Projekto 9.3-9.4 punkčiai:
9.3. jungiamosiomis linijomis patenkantys
pajėgumai;
9.4. išankstiniame aukcione skirstomų
pajėgumų dydis, nustatomas pagal Tarybos
patvirtintą
Jungiamosiomis
linijomis
patenkančių
pajėgumų
metodiką
ir
pagrindiniame pajėgumų aukcione skirstomų
pajėgumų dydis, nustatomas pagal Tarybos
patvirtintą Skirstomų pajėgumų skaičiavimo
metodiką;

Pažymime, jog nėra aišku, ar pagal Projekto 9.3 ir 9.4 papunkčiuose Prašome pateikti paaiškinimą bei esant
pateikiama informacija nebus tapati. Jeigu ne, tuomet prašome paaiškinti poreikiui patikslinti Projektą pagal pateiktą
šios informacijos skirtumus, o jeigu tapati – tuomet pašalinti šį dubliavimąsi pastabą.
iš Projekto.

7.

Prašome paaiškinti, ar perdavimo sistemos operatorius negalės patikslinti Pakoreguoti
Projekto 10 punktas:
10.
Perdavimo
sistemos
operatorius Informaciniame pakete esančios informacijos prieš išankstinį aukcioną. pastabą.
Informacinėje sistemoje gali patikslinti Jeigu galės, tuomet prašome patikslinti nuostatą.

Projektą

Projektą

pagal

pagal

pateiktą

pateiktą

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Informaciniame pakete esančią informaciją
ne vėliau kaip likus 30 darbo dienų prieš
pagrindinio ar papildomo pajėgumų aukciono
pradžią.
8.

Projekto 11.1 papunktis:
Redakcinis patikslinimas.
11.1. nagrinėja asmenų pateiktą informaciją
ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius asmenų
be jų valdomų ir (ar) sutelktų esamų ar
planuojamų
pajėgumus
užtikrinančių
įrenginių
atitiktį
kvalifikaciniams
reikalavimams;

Pakoreguoti Projekto 11.1 papunktį ir jį
išdėstyti taip:
„11.1. nagrinėja asmenų pateiktą informaciją
ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius asmenų
bei jų valdomų ir (ar) sutelktų esamų ar
planuojamų
pajėgumus
užtikrinančių
įrenginių
atitiktį
kvalifikaciniams
reikalavimams;

9.

Projekto 11.2 papunktis:
Redakcinis patikslinimas.
11.2. valdo ir tvarko pajėgumų užtikrinimo
mechanizmo registrą;

Pakoreguoti Projekto 11.2 papunktį ir jį
išdėstyti taip:
„11.2. valdo ir tvarko pajėgumų užtikrinimo
mechanizmo registrą (toliau – registras);“

10.

Projekto 11.4 papunktis:
Redakcinis patikslinimas.
11.4. atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl
įvykusio pajėgumų aukciono procedūrų
atitikties teisės aktų reikalavimams ir
įvertinus
aukciono
metu
paskirstytų
pajėgumų
įtaką
atskirai
perdavimo
paslaugos
kainos
elektros
energijos
pajėgumų
užtikrinimo
mechanizmo
dedamajai prie perdavimo paslaugos kainos,
perdavimo sistemos operatorius interneto
svetainėje paskelbia informaciją apie
pajėgumų aukciono laimėtojus arba apie
Tarybos sprendimą nutraukti pajėgumų
aukcioną;

Pakeisti Projekto 11.4 papunktį ir jį išdėstyti
taip:
„11.4. atsižvelgiant atsižvelgdamas į
Tarybos sprendimą dėl įvykusio pajėgumų
aukciono procedūrų atitikties teisės aktų
reikalavimams ir įvertinus aukciono metu
paskirstytų
pajėgumų
įtaką
atskirai
perdavimo paslaugos kainos elektros
energijos
pajėgumų
užtikrinimo
mechanizmo dedamajai prie perdavimo
paslaugos kainos, perdavimo sistemos
operatorius interneto svetainėje paskelbia
informaciją apie pajėgumų aukciono
laimėtojus arba apie Tarybos sprendimą
nutraukti pajėgumų aukcioną;“

11.

Siūlome aiškiai nurodyti, jog Nuostatų 1 Priede nustatytų techninių Pakeisti Projekto 18 punktą ir jį išdėstyti taip:
Projekto 18 punktas:
18. Jeigu kvalifikacinės atrankos metu yra reikalavimų neatitinkantis pajėgumus užtikrinantis įrenginys ne tik negali „18. Jeigu kvalifikacinės atrankos metu yra
nustatoma, jog asmenų, ketinančių dalyvauti
nustatoma, jog asmenų, ketinančių dalyvauti

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

pajėgumų
aukcione,
pajėgumus būti pajėgumų aukciono vieneto dalimi, bet su tokiu įrenginiu asmuo negali
užtikrinantys įrenginys (esantis pajėgumų dalyvauti aukcione.
aukciono vieneto dalimi) neatitinka Nuostatų
1 Priede nustatytų techninių reikalavimų, toks
pajėgumus užtikrinantis įrenginys laikomas
neatitinkančiu
nustatytų
techninių
reikalavimų ir negali būti pajėgumų aukciono
vieneto dalimi.

Siūlomas pakeitimas
pajėgumų
aukcione,
pajėgumus
užtikrinantys įrenginys, (esantis pajėgumų
aukciono
vieneto
dalimi),
neatitinka
Nuostatų 1 Priede nustatytų techninių
reikalavimų, toks pajėgumus užtikrinantis
įrenginys laikomas neatitinkančiu nustatytų
techninių reikalavimų, ir negali būti
pajėgumų aukciono vieneto dalimi ir asmuo
su tokiu pajėgumus užtikrinančiu
įrenginiu negali dalyvauti pajėgumų
aukcione.“

Atkreiptinas dėmesys, jog Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo registro Atsisakyti Projekto 19 punkto ir Projekte
sąvokos apibrėžimas yra pateiktas EEĮ 2 straipsnio 306 dalyje. Projekto 5 vartoti registro sąvoką, taip kaip ji apibrėžta
punkte nurodyta, jog Projekte vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos EEĮ.
apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, EEĮ ir (ar) kituose
įstatymuose
ir
jų
įgyvendinamuosiuose
teisės
aktuose,
reglamentuojančiuose pajėgumų užtikrinimo mechanizmą. Atsižvelgiant į
tai, siūlytina Projekte atsisakyti registro sąvokos apibrėžimo, kuris
nesutampa su EEĮ apibrėžimu, ir vartoti šią sąvoką taip, kaip ji suprantama
pagal EEĮ.

12.

Projekto 19 punktas:
19. Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo
registras (toliau – registras) yra perdavimo
sistemos
operatoriaus
valdomas
ir
tvarkomas modulis Informacinėje sistemoje.
Registre Įstatymo ir šių Nuostatų nustatyta
tvarka yra kaupiama ir tvarkoma informacija
apie kvalifikacinių atrankų ir pajėgumų
aukcionų rezultatus, pajėgumų aukcionų
dalyvius ir jų nuosavybės teise ar kitais
teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) sutelktus
esamus ir (ar) planuojamus pajėgumus
užtikrinančius įrenginius, taip pat pajėgumų
užtikrinimo prievolės vykdytojų sudarytus
susitarimus dėl pajėgumų užtikrinimo
prievolės perleidimo.

13.

Projekto 20 punktas:
Redakcinis patikslinimas.
20. Perdavimo sistemos operatorius Tarybai
suteikia prieigą prie registro pajėgumų
Įstatyme numatytos stebėsenos atlikimui.

Pakeisti Projekto 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
„20. Perdavimo sistemos operatorius
Tarybai suteikia prieigą prie registro
pajėgumų Įstatyme numatytos stebėsenos
atlikimui.“

14.

Projekto VI skyriaus pavadinimas:

Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti
taip:

Redakcinis patikslinimas.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata
PASIŪLYMŲ
TEIKIMO
REIKALAVIMAI

TVARKA

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas
„PASIŪLYMŲ PAJĖGUMŲ AUKCIONE
TEIKIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI“

IR

15.

Projekto 21 punktas:
1. Žr. pastabą Nr. 2.
Pakeisti Projekto 21 punktą ir jį išdėstyti taip:
21. Prieš atitinkamą išankstinį, pagrindinį ar 2. Pajėgumų pasiūlymų trumpinys yra įvestas Projekto 9.5 papunktyje, „21. Prieš atitinkamą išankstinį, pagrindinį ar
papildomą pajėgumų aukcioną perdavimo todėl siūlome jo nebedubliuoti.
papildomą pajėgumų aukcioną perdavimo
sistemos operatorius privalo nustatyti kainos
sistemos operatorius privalo nustatyti kainos
ir pajėgumų pasiūlymų (toliau – pasiūlymai)
ir pajėgumų pasiūlymų (toliau – pasiūlymai)
pateikimo terminą, kuris negali būti
pateikimo terminą, kuris negali būti
trumpesnis nei 5 darbo dienos.
trumpesnis nei 5 darbo dienos.“

16.

Projekto 23 punktas:
23. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę
pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus tuo
atveju,
jeigu
pajėgumų
aukcione
dalyvaujantys asmenys neturėjo objektyvių
galimybių
laiku
pateikti
pasiūlymus
(pavyzdžiui, dėl Informacinės sistemos
techninių trikdžių ar kitų panašių objektyvių,
ne nuo perdavimo sistemos operatoriaus ar
pajėgumų aukciono dalyvio priklausančių
aplinkybių). Perdavimo sistemos operatorius,
gavęs pajėgumų aukciono dalyvio prašymą
pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, gali
motyvuotai atsisakyti jį pratęsti, jeigu
pasiūlymų pateikimo laikotarpis nebuvo
trumpesnis nei nurodyta šių Nuostatų 21
punkte ir jei pasiūlymų teikimo laikotarpiu
nepasireiškė kitos objektyvios aplinkybės,
sutrukdžiusios
pajėgumų
aukcione
dalyvaujančiam asmeniui tinkamai parengti ir
laiku pateikti pasiūlymą.

Redakciniai patikslinimai. Atkreiptinas dėmesys, jog Projekto 1 punkte
nurodyta, jog „Nuostatai“ yra pajėgumų aukcionų nuostatų trumpinys.
Projekte nėra kito dokumento, kurio trumpinys būtų „Nuostatai“, todėl
Projekte kartu su „Nuostatų“ trumpiniu nereikėtų vartoti įvardžių „šis“ „šie“
„šiuose“ ir pan., kadangi „ne šių Nuostatų“ ar „kitų Nuostatų“ tiesiog nėra.
Ši pastaba taikytina visam Projektui.

Pakeisti Projekto 23 straipsnį ir jį išdėstyti
taip:
„23. Perdavimo sistemos operatorius turi
teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus
tuo atveju, jeigu pajėgumų aukcione
dalyvaujantys asmenys neturėjo objektyvių
galimybių
laiku
pateikti
pasiūlymus
(pavyzdžiui, dėl Informacinės sistemos
techninių trikdžių ar kitų panašių objektyvių,
ne nuo perdavimo sistemos operatoriaus ar
pajėgumų aukciono dalyvio priklausančių
aplinkybių),
negalėjo
laiku
pateikti
pasiūlymų.
Perdavimo
sistemos
operatorius, gavęs pajėgumų aukciono
dalyvio
prašymą
pratęsti
pasiūlymų
pateikimo terminą, gali motyvuotai atsisakyti
jį pratęsti, jeigu pasiūlymų pateikimo
laikotarpis nebuvo trumpesnis nei nurodyta
šių Nuostatų 21 punkte ir jei pasiūlymų
teikimo laikotarpiu nepasireiškė kitos
objektyvios
aplinkybės,
sutrukdžiusios
pajėgumų
aukcione
dalyvaujančiam
asmeniui tinkamai parengti ir laiku pateikti
pasiūlymą.“

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

17.

Projekto 24 punktas:
Žr. pastabą Nr. 15.
24. Iki pajėgumų aukciono pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos asmuo turi teisę
keisti (koreguoti) pateiktą pasiūlymą bei jį
atsiimti.
Suėjus
pasiūlymų
pateikimo
terminui, pajėgumų aukcione dalyvaujančio
asmens pateiktas pasiūlymas nebegali būti
keičiamas (koreguojamas) ar atsiimamas.

Pakeisti Projekto 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24. Iki pajėgumų aukciono pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos asmuo turi teisę
keisti (koreguoti) pateiktą pasiūlymą bei jį
atsiimti. Suėjus pasiūlymų pateikimo
terminui, pajėgumų aukcione dalyvaujančio
asmens pateiktas pasiūlymas nebegali būti
keičiamas (koreguojamas) ar atsiimamas.“

18.

Bendrovės nuomone, siekiant išvengti įvairių ginčytinų situacijų, Pakoreguoti
Projekto 25 punktas:
25. Po pajėgumų aukciono pasiūlymų Informacinėje sistemoje apskritai neturėtų būti galimybės pateikti pastabą.
pateikimo termino pabaigos gauti pasiūlymai pasiūlymų po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
nėra vertinami.

19.

Projekto 26 punktas:
Redakciniai patikslinimai.
26. Pajėgumų aukcione dalyvaujantys
asmenys pasiūlymus teikia Informacinėje
sistemoje. Kitais būdais pateiktas pateikti
pasiūlymas pasiūlymai nėra vertinami.

Pakeisti Projekto 26 punktą ir jį išdėstyti taip:
„26. Pajėgumų aukcione dalyvaujantys
asmenys pasiūlymus teikia Informacinėje
sistemoje. Kitais būdais pateiktas pateikti
pasiūlymas pasiūlymai nėra vertinami.“

20.

Projekto 27 punktas:
Redakciniai patikslinimai, o taip pat žr. pastabas Nr. 15 ir 16.
27.
Išankstiniame,
pagrindiniame
ar
papildomame
pajėgumų
aukcione
dalyvaujančio asmens pasiūlymas yra
atmetamas, jeigu neatitinka Įstatyme,
Tvarkos apraše, ir šiuose Nuostatuose
nustatytų reikalavimų pasiūlymams ir jų
teikimui, ir (ar) Įstatymo 707 straipsnio
nustatyta tvarka nėra pateiktas prievolių
įvykdymo užtikrinimas.

Pakeisti Projekto 27 punktą ir jį išdėstyti taip:
„27. Išankstiniame, pagrindiniame ar
papildomame
pajėgumų
Pajėgumų
aukcione dalyvaujančio asmens pasiūlymas
yra atmetamas, jeigu neatitinka Įstatyme,
Tvarkos apraše, ir šiuose Nuostatuose
nustatytų reikalavimų pasiūlymams ir jų
teikimui, ir (ar) Įstatymo 707 straipsnio
nustatyta tvarka nėra pateiktas prievolių
įvykdymo užtikrinimas.“

21.

Projekto 28 punktas:
Redakciniai patikslinimai, o taip pat žr. pastabą Nr. 15.
28. Valstybės narės, kurios elektros
energetikos sistema jungiamąja linija (ar
linijomis) yra sujungta su Lietuvos
Respublikos elektros energetikos sistema ir
su kurios perdavimo sistemos operatoriumi
yra sudarytas šio Įstatymo 708 straipsnyje

Pakeisti Projekto 28 punktą ir jį išdėstyti taip:
„28. Valstybės narės, kurios elektros
energetikos sistema jungiamąja linija (ar
linijomis) yra sujungta su Lietuvos
Respublikos elektros energetikos sistema ir
su kurios perdavimo sistemos operatoriumi
yra sudarytas šio Įstatymo 708 straipsnyje

Projektą

pagal

pateiktą

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata
nurodytas susitarimas, asmenys teikia
kainos ir pajėgumų pasiūlymus (toliau –
pasiūlymai)
dalyvavimui
išankstiniame
aukcione.

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas
nurodytas susitarimas, asmenys teikia
kainos ir pajėgumų pasiūlymus (toliau –
pasiūlymai)
dalyvavimui
dalyvauti
išankstiniame aukcione.“

22.

Projekto 32 punktas:
32. Išankstiniame pajėgumų aukcione
dalyvaujantis asmuo privalo užtikrinti, jog jo
teikiamas
pasiūlymas
būtų
pateiktas
nustatytu laiku, terminais bei atitiktų Įstatymo
702 straipsnio 5 dalyje ir Tvarkos aprašo 3
skyriuje nustatytus reikalavimus bei būtų
pateiktas laikantis šių Nuostatų VI skyriuje
numatytos tvarkos.

1. Pažymėtina, kad išankstiniame pajėgumų aukcione dalyvaujantis Pakoreguoti
asmuo negali turėti prievolės užtikrinti šiame punkte nurodytų reikalavimų pastabą.
laikymosi, kadangi tokia prievolė nėra numatyta jokiame teisės akte, o be
to, nėra aišku, kaip toks užtikrinimas turi būti įgyvendintas. Bendrovės
nuomone, išankstiniame pajėgumų aukcione dalyvaujantis asmuo ne
privalo užtikrinti, bet turi pateikti pasiūlymą nustatytu laiku, terminais,
atitinkantį 702 straipsnio 5 dalyje ir Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo
įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 3 skyriuje
nustatytus reikalavimus bei laikantis Nuostatų VI skyriuje numatytos
tvarkos.
2. Atkreipiame Tarybos dėmesį, kad išankstiniame aukcione dalyvaujantis
asmuo negalės užtikrinti, kad jo teikiamas pasiūlymas atitiks EEĮ 702
straipsnio 5 dalyje nustatyto reikalavimo, kad jo pajėgumų ir kainos
pasiūlymai bus ne mažesni kaip 1 MW ribinio pajėgumo, kadangi ribiniai
pajėgumai bus nustatomi kvalifikacinės atrankos metu, kai tuo tarpu
išankstinis aukcionas vyks dar iki kvalifikacinės atrankos pradžios.
3. Pateikta klaidinga nuoroda į Tvarkos aprašo 3 skyrių – turėtų būti
nuoroda į 4 skyrių.

Projektą

pagal

pateiktą

23.

Projekto 33 punktas:
33. Informacinėje sistemoje yra sudaroma
išankstiniame
pajėgumų
aukcione
dalyvaujančių asmenų pateiktų pasiūlymų
eilė.
Pasiūlymai
eilėje
išdėstomi
pasiūlymuose nurodytos kainos didėjimo
tvarka. Pasiūlymai su mažiausia nurodyta
kaina, kurių pajėgumų kiekis užpildo
jungiamąja linija (jungiamosiomis linijomis)
patenkančių pajėgumų dydį, įgyja teisę
dalyvauti atitinkamo aukciono, kuriame
išankstiniame
pajėgumų
aukcione
dalyvaujantis asmuo pageidauja dalyvauti,
kvalifikacinėje atrankoje, o ją praėjus, jų

Prašome Tarybos aiškiai nurodyti, ar išankstiniame pajėgumų aukcione Pakoreguoti
dalyvaujančių asmenų pasiūlymai taip pat galės būti dalomi / nedalomi. pastabą.
Taip pat atkreipiame Tarybos dėmesį, kad ribiniai pajėgumai bus
nustatomi kvalifikacinės atrankos metu, kai tuo tarpu išankstinis aukcionas
vyks dar iki kvalifikacinės atrankos pradžios.

Projektą

pagal

pateiktą

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

pasiūlymai yra perkeliami į pagrindinį ar
papildomą pajėgumų aukcioną.
24.

Projekto 36 punktas:
Redakcinis patikslinimas.
36. Kvalifikacinės atrankos pradžios data
nurodoma tvarkaraštyje.

Pakeisti Projekto 36 punktą ir jį išdėstyti taip:
„36. Kvalifikacinės atrankos pradžios data
nurodoma
pajėgumų
aukcionų
organizavimo tvarkaraštyje.“

25.

Projekto 37.1 papunktis:
Redakcinis patikslinimas.
37.1. pirmajame etape yra vertinama
asmenų valdomų esamų ir (ar) planuojamų
pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktis šių
Nuostatų 1 priede nustatytiems techniniams
reikalavimams;

Pakeisti Projekto 37.1 papunktį ir jį išdėstyti
taip:
„37.1. pirmajame etape yra vertinama
asmenų valdomų esamų ir (ar) planuojamų
ir (ar) sutelktų pajėgumus užtikrinančių
įrenginių atitiktis šių Nuostatų 1 priede
nustatytiems techniniams reikalavimams;“

26.

Projekto 37.2 punktas:
37.2. antrajame etape, tuo atveju, jeigu
asmenų valdomi esami ir (ar) planuojami
pajėgumus užtikrinantys įrenginiai atitinka
šių Nuostatų 1 priede nustatytus techninius
reikalavus, yra vertinama asmenų, valdančių
esamus ir (ar) planuojamus pajėgumus
užtikrinančius įrenginius, atitiktis Įstatymo
703 straipsnyje nurodytiems reikalavimams.

27.

Projekto 38 punktas:
Redakcinis patikslinimas.
38. Visi pagrindiniame ar papildomame
pajėgumų aukcione ketinantys dalyvauti
asmenys Informacinėje sistemoje teikia
informaciją
ir
(ar)
dokumentus,
pagrindžiančius jų ir jų valdomų pajėgumus
užtikrinančių įrenginių atitiktį kvalifikaciniams
reikalavimams ir suformuoja pajėgumų
aukciono vienetus.

1. Siekdami aiškumo, prašome aiškiai įvardinti, kokius konkrečiai Įstatymo Pakoreguoti
703 straipsnio dalių reikalavimus turi atitikti asmenų valdomi esami ir (ar) pastabą.
planuojami pajėgumus užtikrinantys įrenginiai.
2. Žr. pastabą Nr. 25.

Projektą

pagal

pateiktą

Pakeisti Projekto 38 punktą ir jį išdėstyti taip:
„38. Visi pagrindiniame ar papildomame
pajėgumų aukcione ketinantys dalyvauti
asmenys Informacinėje sistemoje teikia
informaciją
ir
(ar)
dokumentus,
pagrindžiančius jų ir jų valdomų pajėgumus
užtikrinančių
įrenginių
atitiktį
kvalifikaciniams
reikalavimams
ir
suformuoja pajėgumų aukciono vienetus.“

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Projekto 41 punktas:
Redakcinis patikslinimas.
41. Perdavimo sistemos operatorius raštu
informuoja Įstatymo 703 straipsnio 2 dalyje
nurodytus asmenis apie jų pareigą
kvalifikacinės atrankos metu teikti informaciją
ir (ar) dokumentus apie esamų pajėgumus
užtikrinančių įrenginių atitiktį Pajėgumų
aukcionų
nuostatuose
nurodytiems
techniniams reikalavimams, jeigu tokie
asmenys, likus 5 darbo dienoms iki
kvalifikacinės atrankos pabaigos nėra
pateikę tokios informacijos ir (ar) dokumentų.

Pakeisti Projekto 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

29.

Projekto 42 punktas:
Redakcinis patikslinimas.
42. Jeigu asmuo kvalifikacinės atrankos
metu pateikia ne visus kvalifikacinei atrankai
reikiamus dokumentus ar informaciją, esant
neatitikimų
pateiktuose
dokumentuose,
pagrindžiančiuose asmenų ir jų valdomų
pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį
kvalifikaciniams reikalavimams, perdavimo
sistemos operatorius gali paprašyti pateikti
trūkstamus ar papildyti esamus dokumentus
ar informaciją pagrindžiančią jo ar jo valdomų
ir (ar) sutelktų įrenginių atitiktį nustatytiems
kvalifikaciniam reikalavimams. Toks asmuo
privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar)
informaciją per 5 darbo dienas nuo
perdavimo sistemos operatoriaus prašymo
pateikti patikslintą informaciją ar dokumentus
pateikimo dienos.

Pakeisti Projekto 42 punktą ir jį išdėstyti taip:
„42. Jeigu asmuo kvalifikacinės atrankos
metu pateikia ne visus kvalifikacinei atrankai
reikiamus dokumentus ar informaciją, esant
neatitikimų pateiktuose dokumentuose,
pagrindžiančiuose asmenų ir jų valdomų
pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį
kvalifikaciniams reikalavimams, perdavimo
sistemos operatorius gali paprašyti pateikti
trūkstamus ar papildyti esamus dokumentus
ar informaciją pagrindžiančią jo ar jo
valdomų ir (ar) sutelktų įrenginių atitiktį
nustatytiems
kvalifikaciniams
reikalavimams. Toks asmuo privalo pateikti
trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją
per 5 darbo dienas nuo perdavimo sistemos
operatoriaus prašymo pateikti patikslintą
informaciją ar dokumentus pateikimo
dienos.“

30.

1. Siekdami aiškumo, siūlome atsisakyti nuorodos į Projekto 38 punktą, o Pakoreguoti Projekto 44 punktą pagal
Projekto 44 punktas:
pateiktą pastabą.
44. Ne ilgiau nei per 30 darbo dienų po šio aiškiai įvardinti įvykį, po kurio pabaigos prasidės termino skaičiavimas.
Nuostatų 38 punkte nurodyto įvykio

28.

„41. Perdavimo sistemos operatorius raštu
informuoja Įstatymo 703 straipsnio 2 dalyje
nurodytus asmenis apie jų pareigą
kvalifikacinės
atrankos
metu
teikti
informaciją ir (ar) dokumentus apie esamų
pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį
Pajėgumų
aukcionų
nuostatuose
nurodytiems techniniams kvalifikaciniams
reikalavimams, jeigu tokie asmenys, likus 5
darbo dienoms iki kvalifikacinės atrankos
pabaigos nėra pateikę tokios informacijos ir
(ar) dokumentų.“

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

pabaigos, skirstomųjų tinklų operatoriai ir 2. Taip pat nėra aišku, kur ir kaip bus pateikiamas vertinimas, todėl
kitos valstybės narės, kurios elektros prašome šį veiksmą patikslinti.
energetikos sistema jungiamosiomis linijomis
(linija) yra sujungta su Lietuvos Respublikos
elektros energetikos sistema, perdavimo
sistemos operatoriai įvertina asmenų, kurių
elektros įrenginiai prijungti prie jų valdomų
tinklų, pateiktos informacijos ir (ar)
dokumentų apie esamus ar planuojamus
pajėgumus užtikrinančius įrenginius tikslumą
ir pateikia vertinimą dėl jų ir jų valdomų
pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį
kvalifikaciniams reikalavimams.
Pakoreguoti Projekto 45 punktą pagal
1. Žr. pastabą Nr. 30.
2. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Projekto 44 punktą vertinimą taip pat pateiktą pastabą.
bus atlikę ir skirstomųjų tinklų operatoriai bei kitos valstybės narės, kurios
elektros energetikos sistema jungiamosiomis linijomis (linija) yra sujungta
su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema, perdavimo
sistemos operatoriai. Pagal komentuojamą nuostatą perdavimo sistemos
operatorius dubliuos jau atliktą vertinimą, todėl manytume, kad ši nuostata
turėtų būti koreguotina atsisakant vertinimo dubliavimo, tokiu būdu
pagreitinant vertinimo laiką.
3. Siekdami aiškumo, prašome patikslinti, kokiu būdu perdavimo sistemos
operatorius informuos pajėgumų aukcione ketinančius dalyvauti asmenis
apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (raštu, per Informacinę
sistemą ar kt.).

31.

Projekto 45 punktas:
45. Ne ilgiau nei per 45 darbo dienas po šių
Nuostatų 38 punkte nurodyto termino
pabaigos, perdavimo sistemos operatorius
atlieka pajėgumų aukcione ketinančių
dalyvauti asmenų, jų valdomų pajėgumus
užtikrinančių įrenginių bei iš jų valdomų
pajėgumus
užtikrinančių
įrenginių
suformuotų pajėgumų aukciono vienetų
atitikties kvalifikaciniams reikalavimams
vertinimą ir informuoja pajėgumų aukcione
ketinančius dalyvauti asmenis apie jų atitiktį
kvalifikaciniams reikalavimams.

32.

Atkreiptinas dėmesys, jog EEĮ 703 straipsnio 6 dalyje yra nustatyti ne Pakeisti Projekto 46 punktą ir jį išdėstyti taip:
Projekto 46 punktas:
46. Jeigu asmuo, kuris pajėgumų aukcione reikalavimai, o sąlygos.
„46. Jeigu asmuo, kuris pajėgumų aukcione
dalyvauja su suformuotu pajėgumų aukciono
dalyvauja
su
suformuotu
pajėgumų
vienetu, neatitinka Įstatymo 703 straipsnio 6
aukciono vienetu, neatitinka Įstatymo 703
dalyje nustatytų reikalavimų, jis netenka
straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų
galimybės dalyvauti pajėgumų aukcione ir
sąlygų, jis netenka galimybės dalyvauti
yra įrašomas į registrą kaip asmuo,
pajėgumų aukcione ir yra įrašomas į registrą
neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų.
kaip asmuo, neatitinkantis kvalifikacinių
reikalavimų.“

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

33.

Projekto 48.5 papunktis:
48.5. apie pajėgumus užtikrinančių įrenginių
atitiktį Pajėgumų aukcionų nuostatuose
nurodytiems techniniams reikalavimams.

34.

Projekto 49 punktas:
Žr. pastabą Nr. 22.
49. Pagrindinio ir (ar) papildomo pajėgumų
aukciono dalyviai privalo užtikrinti, jog jo
teikiamas
pasiūlymas
būtų
pateiktas
nustatytu laiku, terminais bei atitiktų Įstatymo
704 straipsnio 5 dalyje bei Tvarkos aprašo 3
skyriuje nustatytus reikalavimus.

35.

Projekto 50 punktas:
50. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
perdavimo sistemos operatoriaus pateiktos
informacijos apie įvykusį pajėgumų aukcioną
ir šių Nuostatų 12.2 papunktyje nurodyto
perdavimo sistemos operatoriaus siūlymo
Tarybai priimti išvadą dėl pajėgumų aukciono
rezultatų tvirtinimo (arba skelbti aukcioną
neįvykusiu), Taryba paskelbia išvadą apie
įvykusio pajėgumų aukciono procedūrų
teisėtumo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir
aukciono metu paskirstytų pajėgumų įtaką
atskirai perdavimo paslaugos kainos elektros
energijos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo
dedamajai prie perdavimo paslaugos kainos.
Perdavimo sistemos operatorius ne vėliau
kaip kitą darbo dieną po Tarybos išvados
gavimo, paskelbia informaciją apie pajėgumų
aukciono
rezultatus
savo
interneto
svetainėje, nurodant:
50.1. juridinio asmens pavadinimą;
50.2. juridinio asmens kodą;
50.3.
pajėgumus
aukciono
vieneto
registracijos vietą ir techninius duomenis;

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Atkreipiame Tarybos dėmesį, kad perdavimo sistemos operatorius Atsisakyti Projekto 48.5 papunkčio.
kvalifikacinės atrankos metu įvertins asmenų atitiktį kvalifikaciniams
reikalavimams, todėl pakartotinis dokumentų ir informacijos pateikimas,
Bendrovės nuomone, yra perteklinis.
Pakeisti Projekto 49 punktą ir jį išdėstyti taip:
„49. Pagrindinio ir (ar) papildomo pajėgumų
aukciono dalyvio dalyviai privalo užtikrinti,
jog jo teikiamas pasiūlymas turi būti būtų
pateiktas nustatytu laiku, terminais bei
atitiktų atitikti Įstatymo 704 straipsnio 5
dalyje bei Tvarkos aprašo 3 4 skyriuje
nustatytus reikalavimus.“

Pakoreguoti Projekto 50 punktą pagal
1. Siekdami aiškumo, prašome patikslinti, kur Taryba paskelbs išvadą.
2. Manytina, jog tarp skelbiamos informacijos taip pat turėtų būti nurodyta pateiktą pastabą.
ir pajėgumų užtikrinimo apimtis.
3. Projekto 50.3 papunktis yra gramatiškai netaisyklingas.
4. Manytina, jog Projekto 50.1–50.5 papunkčiuose nurodyta informacija
turėtų būti pateikta ir daugiskaitos forma, kadangi pajėgumų aukciono
laimėtojų gali būti daugiau nei vienas.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Pakeisti Projekto 51 punktą ir jį išdėstyti taip:
„51.
Pajėgumų
aukcionas
laikomas
neįvykusiu, jeigu:
51.1. kvalifikacinės atrankos metu nėra
atrenkami bent trys dalyviai;
51.2. ir (ar) nebuvo gauti bent 3 skirtingų
pajėgumų aukcionų dalyvių pasiūlymai,
atitinkantys
pasiūlymams
keliamus
reikalavimus.“

50.4. pajėgumų užtikrinimo prievolės
vykdymo trukmę;
50.5. pajėgumų pateikimo laikotarpį.
36.

Projekto 51 punktas:
51.
Pajėgumų
aukcionas
laikomas
neįvykusiu, jeigu:
51.1. kvalifikacinės atrankos metu nėra
atrenkami bent trys dalyviai;
51.2. ir (ar) nebuvo gauti bent 3 skirtingų
pajėgumų aukcionų dalyvių pasiūlymai,
atitinkantys
pasiūlymams
keliamus
reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, jog pagal Projekto 8.3 papunktį kvalifikacinė atranka yra
atskiras pajėgumų aukciono etapas, Bendrovės vertinimu, pajėgumų
aukcionas net neturėtų būti skelbiamas ir vykdomas, jeigu kvalifikacinės
atrankos metu nėra atrenkami bent trys dalyviai.

37.

Projekto 53-55 punktai:
53. Pakartotinis pajėgumų aukcionas yra
organizuojamas tuo atveju, jeigu pajėgumų
aukcionas neįvyko dėl šių Nuostatų 51
papunktyje nurodytų pagrindų arba kai
perdavimo sistemos operatorius pagal šių
Nuostatų 12.2 papunktį priima sprendimą
nutraukti pajėgumų aukciono vykdymą.
54. Pakartotinis pajėgumų aukcionas yra
organizuojamas
vadovaujantis
šiose
Nuostatuose nustatyta pajėgumų aukcionų
organizavimo tvarka.
55. Jeigu pakartotiniame pajėgumų aukcione
dalyvauja
asmenys,
kurie
dalyvavo
neįvykusiame
pagrindiniame
ar
papildomame pajėgumų aukcione, jiems
nėra taikomas reikalavimas dar kartą
dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje.

1. Pabrėžtina, kad, kaip buvo minėta, EEĮ numato šias pajėgumų aukcionų Atsisakyti Projekto 53-55 punktų ir
rūšis: išankstinį, pagrindinį ir papildomą. EEĮ nėra numatyta „pakartotinio pakoreguoti
Projektą
pagal
pateiktą
aukciono“, todėl šios Projekto nuostatos prieštarauja EEĮ. Manytina, jog pastabą.
tokiu atveju, kai pagrindinis pajėgumų aukcionas neįvyksta, turi būti
organizuojamas naujas pagrindinis aukcionas.
2. Nėra aišku, kaip gali būti dalyvaujama neįvykusiame pagrindiniame ar
papildomame pajėgumų aukcione.

38.

Projekto 56 punktas:
56. Papildomas pajėgumų aukcionas yra
organizuojamas tuo atveju, jeigu pagrindinio
pajėgumų
aukciono
metu
skirstomi
pajėgumai nebuvo paskirstyti ir, perdavimo

Bendrovės nuomone, perdavimo sistemos operatoriaus vertinimas turėtų Pakoreguoti Projekto 56 punktą pagal
būti aiškiau apibrėžtas konkrečiais vertinimo kriterijais, pvz. nurodant pateiktą pastabą.
minimalų pajėgumų dydį (MW) dydį, kurio nepaskirsčius pagrindiniame
aukcione būtų skelbiamas papildomas aukcionas.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

sistemos operatoriaus vertinimu, reikia
paskirstyti
papildomus
(trūkstamus)
pajėgumus siekiant užtikrinti elektros
energetikos sistemos adekvatumą.
Pakeisti Projekto 57 punktą ir jį išdėstyti taip:
„57. Papildomas pajėgumų aukcionas yra
organizuojamas vadovaujantis Nuostatuose
nustatyta pagrindinio pajėgumų aukciono
organizavimo šiame skyriuje nustatyta
tvarka.“

39.

Projekto 57 punktas:
Redakcinis patikslinimas.
57. Papildomas pajėgumų aukcionas yra
organizuojamas vadovaujantis Nuostatuose
nustatyta pagrindinio pajėgumų aukciono
organizavimo tvarka.

40

Pažymėtina, jog šiame skyriuje nėra apibrėžtos jokios asmenų, Pakoreguoti Projekto X skyrių.
Projekto X skyrius:
ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ PAJĖGUMŲ dalyvaujančių pajėgumų aukcionuose, teisės ir pareigos, todėl, siekdami
aiškumo, prašome jas aiškiai išvardinti.
AUKCIONUOSE, TEISĖS IR PAREIGOS

41.

Atkreiptinas dėmesys, jog Projekto 60 punkte yra įvestas pajėgumų Pakeisti Projekto 61 punktą ir jį išdėstyti taip:
Projekto 61 punktas:
61. Jei pajėgumų aukciono laimėtojas sutarties trumpinys.
„61. Jei pajėgumų aukciono laimėtojas
nevykdo pajėgumų užtikrinimo prievolės
nevykdo pajėgumų užtikrinimo prievolės
vykdymo sutarties, Įstatymo bei Tvarkos
vykdymo sutarties, Įstatymo bei Tvarkos
aprašo nustatyta tvarka, perdavimo sistemos
aprašo
nustatyta
tvarka,
perdavimo
operatorius įgyja teisę pasinaudoti prievolių
sistemos operatorius įgyja teisę pasinaudoti
įvykdymo užtikrinimu Tvarkos apraše
prievolių įvykdymo užtikrinimu Tvarkos
nustatyta tvarka.
apraše nustatyta tvarka.“

42.

Bendrovės vertinimu, šis papunktis dubliuoja 63.1.1 papunktį, todėl Atsisakyti Projekto 63.1.3 papunkčio.
Projekto 63.1.3 papunktis:
63.1.3. asmens, praėjusio kvalifikacinę siūlytina jo atsisakyti.
atranką ir ketinančio dalinai ar visa apimti
perimti pajėgumų užtikrinimo prievolę,
identifikacinę informaciją (pavadinimas,
registracijos adresas);

43.

Projekto 63.1.6 papunktis:
Prašome gramatiškai taisyklingai išdėstyti papunktį.
63.1.6.
perleidžiamą
pajėgumus
užtikrinančios prievolę atitinkančių pajėgumų
mokėjimų vertę.

Pakoreguoti Projekto 63.1.6 papunktį pagal
pateiktą pastabą.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

44.

Siekdami aiškumo, prašome patikslinti, kokiu būdu perdavimo sistemos Pakoreguoti Projekto 65 punktą pagal
Projekto 65 punktas:
65. Perdavimo sistemos operatorius privalo operatorius informuos prašymą pateikusį asmenį (raštu, per Informacinę pateiktą pastabą.
per 5 darbo dienas nuo šių Nuostatų 63.1 sistemą ar kt.).
papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos
priimti sprendimą dėl pajėgumų užtikrinimo
prievolės perleidimo galimumo ir informuoti
prašymą pateikusį asmenį. Tuo atveju, jeigu
perdavimo sistemos operatorius nusprendžia
nepritarti pajėgumų užtikrinimo prievolės
perleidimui, vadovaujantis šių Nuostatų 64
punkte reikalavimu pateiktas prievolių
įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas.

45.

Manytina, jog turėtų būti pateikiamas ne pajėgumų aukcione laimėtas
Projekto 73 punktas:
73.
Jeigu
bandomojo
pajėgumus pajėgumus atitinkantis kiekis, o perimtas kiekis, kadangi asmuo gali būti
užtikrinančio įrenginio testo metu ar kritinio perėmęs ne visą aukcione laimėtą kiekį.
sistemos įvykio laikotarpiu asmuo, ketinantis
perimti pajėgumų užtikrinimo prievolę,
pateikia mažesnį nei 80% viso pajėgumų
aukcionuose laimėtus pajėgumus atitinkantį
kiekį, jis netenka teisės perimti pajėgumų
užtikrinimo prievolės iki tol, kol neįrodo
gebėjimo pateikti viso pajėgumų aukcione
laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekio.

46.

Projekto 74 punktas:
74. Pajėgumų aukciono laimėtojui ar
laimėtojams nesilaikant savo įsipareigojimų
pagal Įstatymą, Tvarkos aprašą, Nuostatus,
Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus,
taip pat pagal kitus įstatymus ir teisės aktus,
laimėtojas ar laimėtojai atsako Įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.

Pakoreguoti Projekto 73 punktą ir jį išdėstyti
taip:
73.
Jeigu
bandomojo
pajėgumus
užtikrinančio įrenginio testo metu ar kritinio
sistemos įvykio laikotarpiu asmuo, ketinantis
perimti pajėgumų užtikrinimo prievolę,
pateikia mažesnį nei 80% viso pajėgumų
aukcionuose
laimėtus
perimamų
pajėgumus atitinkantį kiekį pajėgumų
kiekio, jis netenka teisės perimti pajėgumų
užtikrinimo prievolės iki tol, kol neįrodo
gebėjimo pateikti viso pajėgumų aukcione
laimėtus perimamus pajėgumus atitinkantį
kiekio kiekį.

Pažymėtina, jog ši nuostata yra pernelyg abstrakti ir formuluojanti prievolę Pakoreguoti Projekto 74 punktą pagal
pajėgumų aukciono laimėtojui ar laimėtojams laikytis visų Lietuvos pateiktą pastabą.
Respublikos teisės aktų. Tokia nuostata neatitinka Teisėkūros pagrindų
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinto aiškumo principo, todėl
koreguotina, aiškiai įvardinant, kokių teisės aktų reikalavimų turi laikytis
pajėgumų aukciono laimėtojas ar laimėtojai.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

47.

Projekto 1 priedo preambulė:
Asmenims, norintiems dalyvauti pajėgumų
aukcione arba asmenims, kuriems yra
nustatyta pareiga teikti informaciją apie
valdomus
pajėgumus
užtikrinančius
įrenginius, yra taikomi žemiau nurodyti
techniniai reikalavimai bei nustatoma pareiga
pateikti šių asmenų valdomų pajėgumus
užtikrinančių įrenginių atitiktį techniniams
reikalavimams pagrindžiančius dokumentus
ir informaciją.

Nurodoma, jog asmenų valdomiems pajėgumus užtikrinantiems Pašalinti Projekto 1 priedo 1.4.1, 1.4.2, 2,
įrenginiams yra taikomi Projekto 1 priede nurodyti techniniai reikalavimai 3.1.5, 3.2.2, 3.5.4-3.5.7, 3.6.3-3.6.6, 4.2.2
ir nustatoma pareiga pagrįsti asmenų valdomų pajėgumus užtikrinančių papunkčius.
įrenginių atitiktį šiame priede nurodytiems techniniams reikalavimams.
Pabrėžtina, kad Projekto 1 priedo 1.4.1, 1.4.2, 2, 3.1.5, 3.2.2, 3.5.4-3.5.7,
3.6.3-3.6.6, 4.2.2 papunkčiuose prašoma pateikti informacija nėra
techniniai įrenginio parametrai, kurie gali būti vertinami. Nėra aišku, kaip
perdavimo sistemos operatorius galės objektyviai įvertinti šią prašomą
informaciją. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė prašo iš Projekto 1 priedo
pašalinti visus reikalavimus pateikti informaciją, kuri nėra susijusi su
technine informacija apie asmenų valdomus pajėgumus užtikrinančius
įrenginius.

48.

Projekto 1 priedo 1.1 papunktis:
1.1. patvirtinimą, jog pajėgumus užtikrinantis
įrenginys atitinka nacionalinius ir Europos
Sąjungos teisinės sistemos reikalavimus;

Manytina, jog tokio patvirtinimo teikimas yra perteklinis, kadangi asmenims Atsisakyti Projekto 1 priedo 1.1 papunkčio.
teisės aktuose jau ir taip yra nustatyta pareiga užtikrinti, jog jų valdomi
elektros energijos gamybos įrenginiai atitiktų teisės aktuose keliamus
reikalavimus. Jeigu asmuo turi išduotus atitinkamus leidimus, kurie
suteikia teisę gaminti elektros energiją, tai jau įrodo, jog asmens valdomas
elektros įrenginys atitinka visus tokiam įrenginiui keliamus reikalavimus.
Asmenų elektros energijos gamybos įrenginių atitiktį prižiūri atitinkamos
institucijos, kurios turi teisę panaikinti išduotus leidimus, jeigu elektros
energijos gamybos įrenginys neatitiktų teisės aktuose keliamų reikalavimų.
Todėl toks patvirtinimas būtų deklaratyvus ir akivaizdžiai perteklinis, todėl
siūlome jo atsisakyti.

49.

Projekto 1 priedo 1.2.2 papunktis:
Redakcinis patikslinimas.
1.2.2. ir 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos
reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo
kodekso, kuriame nustatomi generatorių
prijungimo prie elektros energijos tinklo
reikalavimai, parametrų lentelę ir nuostatas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018
m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-323;

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Pakeisti Projekto 1 priedo 1.2.2 papunktį ir jį
išdėstyti taip:
„1.2.2. ir 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos
reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo
kodekso, kuriame nustatomi generatorių
prijungimo prie elektros energijos tinklo
reikalavimai, parametrų lentelę ir nuostatas,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
valstybinės
Valstybinės
kainų
ir
energetikos kontrolės komisijos 2018 m.
spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-323;“

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas
Pakeisti Projekto 1 priedo 1.3.2 papunktį ir jį
išdėstyti taip:
„1.3.2. bendruosius techninius reikalavimus,
nustatytus pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d.
Europos Komisijos reglamentą (ES)
2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame
nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai,
patvirtintus
Lietuvos
Respublikos
valstybinės
Valstybinės
kainų
ir
energetikos kontrolės komisijos 2019 m.
kovo 27 d. nutarimu Nr. 0O3E-89 (taikoma
asmenims,
įrengiantiems
pajėgumus
užtikrinančius
įrenginius
Lietuvos
Respublikoje).“

50.

Projekto 1 priedo 1.3.2 papunktis:
Redakcinis patikslinimas.
1.3.2. bendruosius techninius reikalavimus,
nustatytus pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d.
Europos
Komisijos
reglamentą
(ES)
2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame
nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai,
patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019
m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 03E-89 (taikoma
asmenims,
įrengiantiems
pajėgumus
užtikrinančius
įrenginius
Lietuvos
Respublikoje).

51.

Projekto 1 priedo 1.4.1 papunktis:
1.4.1. ne vėliau kaip nuo 2019 m. liepos 4 d.
gamybos
pajėgumai,
kurie
pradėjo
komercinę gamybą ir išmeta daugiau nei 550
g iškastinio kuro kilmės CO2 vienai kWh
elektros energijos, negauna mokėjimų arba
įsipareigojimų dėl būsimų mokėjimų pagal
pajėgumų mechanizmą;

Jeigu nebus atsižvelgta į Bendrovės pastabą Nr. 47, prašome detalizuoti Papildyti Projekto 1 priedo 1.4.1. papunktį
išmetimų skaičiavimo formulę, nurodant reikalavimus formulės dėmenims, pagal pateiktą pastabą.
t. y. kokie emisijų faktoriai ir prie kokių darbo sąlygų nustatyti gamybos
pajėgumų efektyvumai turės būti naudojami skaičiavimuose ir pan.

52.

Projekto 1 priedo 1.4.2 papunktis:
1.4.2. ne vėliau kaip nuo 2025 m. liepos 1 d.
gamybos
pajėgumai,
kurie
pradėjo
komercinę gamybą anksčiau nei 2019 m.
liepos 4 d., išmetantys daugiau kaip 550 g
iškastinio kuro kilmės CO2 vienai kWh ir
daugiau kaip 350 kg iškastinio kuro kilmės
CO2 vidutiniškai per metus vienam įrengtam
kW, negauna mokėjimų arba įsipareigojimų
dėl būsimų mokėjimų pagal pajėgumų
mechanizmą.

Jeigu nebus atsižvelgta į Bendrovės pastabą Nr. 47, prašome nurodyti, Papildyti Projekto 1 priedo 1.4.2. papunktį
kaip bus vertinamas iškastinio kuro kilmės CO2 kiekis vidutiniškai per pagal pateiktą pastabą.
metus vienam įrengtam kW. Taip pat, ar atitinkamos institucijos patvirtins
planuojamą metinę pajėgumų aktyvavimo trukmę pagal elektros
energetikos sistemos adekvatumo vertinimo rezultatus, ar bus naudojami
istoriniai gamybos pajėgumų veiklos domenys, ar kitas apskaičiavimo
metodas. Prašome detalizuoti išmetimų vienam įrengtam kW skaičiavimo
formulę, nurodant reikalavimus formulės dėmenims.

53.

Projekto 1 priedo 3 punkto pirmoji pastraipa:

Nėra aišku, kodėl ši informacija yra laikoma papildoma ir kokios Pakoreguoti Projekto 1 priedo 3 punkto
informacijos atžvilgiu ji yra laikoma papildoma.
pirmąją pastraipą pagal pateiktą pastabą.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

3. Papildoma informacija, kuri turi būti
teikiama
atsižvelgiant
į
pajėgumus
užtikrinančio įrenginio tipą:
1. Prašome paaiškinti, kuo šiame papunktyje prašoma pateikti informacija Pateikti paaiškinimus ir pakoreguoti Projekto
skiriasi nuo informacijos, prašomos pateikti pagal Projekto 3.1.1.9 1 priedą pagal pateiktą pastabą.
papunktį, kadangi abiem atvejais prašoma pateikti informaciją apie
pajėgumus užtikrinančio įrenginio veikimo laiko apribojimus. Ši pastaba
taip pat taikytina Projekto 1 priedo 3.5.1.3 ir 3.5.1.8, 3.6.1.3 ir 3.6.1.9
papunkčiams.
2. Prašome paaiškinti, ar šis reikalavimas yra susijęs su Tvarkos aprašo
47 punkto reikalavimu:
„47.
Pajėgumus užtikrinantis įrenginys per kiekvienus pajėgumų
užtikrinimo prievolės vykdymo metus gali ne ilgesnį kaip 240 valandų
terminą, kuris suderinamas pajėgumų sutartyje nustatyta tvarka,
neužtikrinti pajėgumų prievolės vykdymo, kai tai yra būtina siekiant
užtikrinti pajėgumus užtikrinančio įrenginio tinkamą techninę būklę ir
techninę priežiūrą pagal galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.“
Ar pateikus ilgesnius būtinus saugiai eksploatacijai veikimo laiko
apribojimus įrenginys bus laikomas atitinkančiu Projekto 1 priede
nustatytus techninius reikalavimus?

54.

Projekto 1 priedo 3.1.1.3 papunktis:
3.1.1.3. informacija apie esamus ir
planuojamus
pajėgumus
užtikrinančio
įrenginio
veikimo
laiko
apribojimus
priklausančius
įrenginio
saugiai
eksploatacijai keliamų reikalavimų ar nuo kitų
taisyklių;

55.

Siekdami aiškumo, prašome aiškiai nurodyti, kokia atleidžiama galia, jei tai Pakoreguoti Projekto 1 priedo 3.1.1.4
Projekto 1 priedo 3.1.1.4 papunktis:
papunktį pagal pateiktą pastabą.
3.1.1.4. maksimali (minimali) atleidžiama yra taikoma technologijai, turės būti pateikta – maksimali ar minimali.
galia, jei tai yra taikoma technologijai;

56.

Projekto 1 priedo 3.1.1.6 papunktis:
3.1.1.6. trukmė iki pajėgumus užtikrinantis
gali pradėti gaminti minimalų pajėgumus
atitinkantį kiekį nuo pajėgumus užtikrinančio
įrenginio paleidimo pradžios, jei tai yra
taikoma technologijai;

1. Redakcinis patikslinimas.
2. Prašome paaiškinti, ar šis reikalavimas yra susijęs su Tvarkos aprašo
51 punkto reikalavimu:
„51.
Perdavimo sistemos operatorius informuoja pajėgumų vykdytojus
apie kritinį sistemos laikotarpį pajėgumų sutartyje nustatyta tvarka ne
vėliau kaip likus 8 valandoms iki kritinio sistemos įvykio laikotarpio
pradžios. Perdavimo sistemos operatoriui paskelbus apie kritinį sistemos
laikotarpį, pajėgumų vykdytojas privalo užtikrinti pajėgumus užtikrinančių
įrenginių, kuriais pajėgumų vykdytojas ketina pateikti pajėgumų aukcione
laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį, parengtį iki kritinio sistemos
laikotarpio pradžios.“

Pateikti paaiškinimą ir pakeisti Projekto 1
priedo 3.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.1.1.6. trukmė iki pajėgumus užtikrinantis
įrenginys gali pradėti gaminti minimalų
pajėgumus atitinkantį kiekį nuo pajėgumus
užtikrinančio įrenginio paleidimo pradžios,
jei tai yra taikoma technologijai;“

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Ar pateikus ilgesnę trukmę iki pajėgumus užtikrinantis įrenginys gali
pradėti gaminti minimalų pajėgumus atitinkantį kiekį nuo pajėgumus
užtikrinančio įrenginio paleidimo pradžios nei 8 valandos, įrenginys bus
laikomas atitinkančiu Ptojekto 1 priede nustatytus techninius
reikalavimus?
57.

Projekto 1 priedo 3.1.2 papunktis:
Prašome paaiškinti, kokia tai turėtų būti informacija.
3.1.2. informacija, patvirtinanti galimybę
atleisti į tinklą pajėgumus teikimo laikotarpiu,
jei taikoma, įskaitant informaciją apie
pakankamo kuro kiekio užtikrinimą, kad būtų
galima įvykdyti pajėgumų įsipareigojimą;

Pateikti paaiškinimą.

58.

Projekto 1 priedo 3.1.4 papunktis:
3.1.4. prireikus pateikiama informacija ir
dokumentai
(taikoma
asmenims,
valdantiems
pajėgumus
užtikrinančius
įrenginius Lietuvos Respublikoje):
3.1.4.1.
elektros
gamybos
įrenginių
prijungimas prie elektros perdavimo (ar
skirstomųjų) tinklų ketinimų protokolas;
3.1.4.2. leidimas plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus;
3.1.4.3. prijungimo paslaugų sutartis arba jei
tokia nesudaryta pateikia prijungimo sąlygas;
3.1.4.4. statybų leidimo dokumentas;

59.

Prašome paaiškinti, kaip elektros energijos paklausos įrenginiai gali į tinklą Pateikti paaiškinimą.
Projekto 1 priedo 3.2.1.2 papunktis:
3.2.1.2. lankstumas (lankstesniais laikomi patiekti galią.
pajėgumų įrenginiai, kurie, įvertinus jų
paleidimo
ir
galios
keitimo
greičio
charakteristikas per 8 valandas (laikas nuo
paskelbimo iki kritinio sistemos laikotarpio
pradžios), gali į tinklą patiekti didesnę
elektros energijos galią absoliučiu dydžiu);

1. Prašome paaiškinti, ką reiškia „prireikus“ ir nurodyti, kas turės nuspręsti, Pakoreguoti Projekto 1 priedo 3.1.4 papunktį
ar tokia informacija yra „reikalinga“, ar ne.
pagal pateiktą pastabą.
2. Atkreiptinas dėmesys, kad Projekto 1 priedo 3.1.4 papunktyje nurodytą
informaciją turi pateikti asmenys, valdantys pajėgumus užtikrinančius
įrenginius Lietuvos Respublikoje. Pagal EEĮ 2 straipsnio 182 dalį, esami
pajėgumus užtikrinantys įrenginiai apima jau pastatytus ar įrengtus
įrenginius. Tokiu atveju, Projekto 1 priedo 3.1.4.1–3.1.4.4 papunkčiuose
nurodytų dokumentų asmuo jau neturės, kadangi jam jau bus išduotas
leidimas gaminti elektros energiją. Projekto 1 priedo 3.1.4 papunkčio
formuluotė suponuoja išvadą, jog asmenys, valdantys pajėgumus
užtikrinančius įrenginius Lietuvos Respublikoje turės pateikti visus šiame
papunktyje nurodytus dokumentus, todėl tokia formuluotė yra netiksli ir
klaidinanti.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

60.

Prašome paaiškinti, kaip elektros energijos paklausos įrenginiai gali į tinklą Pateikti paaiškinimą.
Projekto 1 priedo 3.2.1.5 papunktis:
3.2.1.5. pajėgumus užtikrinančio įrenginio į atleisti galią.
tinklą atleidžiama galia, atsižvelgiant į teikimo
laikotarpį;

61.

Projekto 1 priedo 3.3.4 papunkčio pirmoji
pastraipa:
3.3.4. asmuo gali pateikti 3.3.3 punkte
nustatytą informaciją po pajėgumų aukciono,
kuriam teikiama pasiūlymas. Tokiu atveju
asmuo privalo deklaruoti, kad pateiks
išsamias linijų diagramas, kuriose bus
parodyta elektrinė konfigūracija ir matavimo
vietos, kuriose yra elektros energijos
paklausos įrenginio, kurio elektros energijos
paklausos valdymo galia yra patvirtinta
perdavimo
sistemos
operatoriaus,
komponentai:

1. Redakciniai patikslinimai.
Atsisakyti Projekto 1 priedo 3.3.4 papunkčio.
2. Pagal Projekto 17 punktą atitikimas Projekto 1 priede pateiktiems
techniniams reikalavimams yra vertinamas kvalifikacinės atrankos metu,
todėl nėra aišku, kaip perdavimo sistemos operatorius įvykdys šį
reikalavimą, jeigu Projekto 1 priedo 3.3.4 papunktyje nurodyta informacija
bus pateikta po pajėgumų aukciono. Pažymėtina, kad Projekto 1 priedo
3.3.4 papunktis sistemiškai nedera su kitomis Projekto nuostatomis.

62.

Projekto 1 priedo 3.6.1.1 papunktis:
3.6.1.1. nominali galia (MW);

Prašome nurodyti, ar turima omenyje esama įrenginio nominali galia ar Pakoreguoti Projekto 1 priedo
nominali galia, kuri bus po įrenginio rekonstrukcijos.
papunktį pagal pateiktą pastabą.

63.

Projekto 1 priedo 4 punkto pirmoji pastraipa:
4. Asmuo valdantis Lietuvos Respublikoje
planuojamus
arba
rekonstruojamus
pajėgumus užtikrinančius įrenginius ir
norintis dalyvauti pajėgumų aukcione, taip
pat pateikia šią informaciją bei dokumentus:

Atkreiptinas dėmesys, kad EEĮ 2 straipsnio 351 dalyje nurodyta, jog
planuojami pajėgumus užtikrinantys įrenginiai apima ir rekonstruojamus
įrenginius, todėl manytina, kad rekonstruojamų įrenginių išskyrimas yra
netikslingas ir perteklinis.

64.

Prašome nurodyti, kokiame teisės akte yra numatyta tokios sutarties rūšis. Pakoreguoti Projekto 1 priedo 4.1.1 papunktį
Projekto 1 priedo 4.1.1 papunktis:
4.1.1. pajėgumus užtikrinančio įrenginio Jeigu tokios sutarties rūšies teisės aktuose nėra nurodyta, prašome aiškiai pagal pateiktą pastabą.
tinklo sujungimo sutarties su atitinkamu tinklo nurodyti, kokios sutarties kopija turės būti pateikta.
operatoriumi kopija atitinkamais pajėgumų
teikimo
metais;
mažiausiai
lygią
numatomiems
pajėgumus
užtikrinančio
įrenginio ribiniams pajėgumams.

3.6.1.1

Pakoreguoti Projekto 1 priedo 4 punkto
pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„4. Asmuo valdantis Lietuvos Respublikoje
planuojamus
arba
rekonstruojamus
pajėgumus užtikrinančius įrenginius ir
norintis dalyvauti pajėgumų aukcione, taip
pat pateikia šią informaciją bei dokumentus:“

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

65.

Projekto 1 priedo 4.2.1 papunktis:
4.2.1. pajėgumų teikimo terminą, kuriam
asmuo pageidauja sudaryti pajėgumų
prievolės vykdymo sutartį;

66.

Bendrovės vertinimu, šiame punkte nėra pateikta nė vieno reikalavimo, Pakoreguoti Projekto 1 priedo 6 punktą
Projekto 1 priedo 6 punktas:
pagal pateiktą pastabą.
6. Valstybės narės, kurios elektros todėl nėra aišku kaip bus galima pagrįsti pajėgumų apimtį, kainą ir pan.
energetikos sistema jungiamąja linija (ar
linijomis) yra sujungta su Lietuvos
Respublikos elektros energetikos sistema ir
su kurios perdavimo sistemos operatoriumi
yra sudarytas Įstatymo 708 straipsnyje
nurodytas susitarimas, asmenys, ketinantys
dalyvauti pagrindiniame pajėgumų aukcione,
iki
išankstinio
aukciono
pradžios
Informacinėje sistemoje privalo pateikti
informaciją (dokumentus), pagrindžiančius
atitiktį šiems reikalavimams:
6.1. technologija ir įrenginio tipas;
6.2. nepertraukiama pajėgumų teikimo
trukmė (taikoma hidroakumuliaciniams,
akumuliuojantiems ir elektros energijos
paklausos įrenginiams);
6.3. siūlomų pajėgumų apimtį, išreikštą MW;
6.4. teikiamo pasiūlymo kaina Eur / MW /
metus;
6.5. vienai kWh tenkantis CO2 emisijų kiekis
gramais (g/kWh);
6.6. informacija ar pasiūlymas yra dalomas.

67.

Prašome pateikti „PMU IS“ paaiškinimą arba vartoti sąvokas, kurios yra Pakoreguoti Projekto 1 priedo 7 punktą
Projekto 1 priedo 7 punktas:
pagal pateiktą pastabą.
7. Kitų valstybių narių asmenys, laimėję apibrėžtos teisės aktuose.
atitinkamą pajėgumų aukcioną, PMU IS
priemonėmis privalės pateikti šio priedo 1.1,
1.3 – 1.3.1, 1.4, 2, 3. – 3.1.2, 3.2 – 3.4

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Pažymėtina, jog Tvarkos aprašo 36 punktas aiškiai numato, kokios Atsisakyti Projekto 1 priedo 4.2.1 papunkčio.
trukmės yra sudaromos pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo
užtikrinimo sutartys, todėl nėra aišku, kaip asmuo gali išreikšti savo
pageidavimą dėl pajėgumų teikimo termino. Bendrovės vertinimu, toks
pageidavimas prieštarauja Tvarkos aprašo 36 punktui, todėl jo turėtų būti
atsisakyta.

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata
punktuose
nurodytą
dokumentus.

68.

informaciją

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

ir

Projekto 2 priedo 2.1 papunktis:
Redakcinis patikslinimas.
2.1.
kvotų
paskirstymo
aukciono
procedūrose kaip pajėgumų aukciono dalyvis
dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis
asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

___________________________

Pakeisti Projekto 2 priedo 2.1 papunktį ir jį
išdėstyti taip::
2.1. kvotų paskirstymo pajėgumų aukciono
procedūrose kaip pajėgumų aukciono
dalyvis dalyvauja man artimas asmuo arba
juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks
asmuo;

