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Originalas nebus siunčiamas

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ, ELEKTROS ENERGETIKOS, SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮMONIŲ
INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠO PROJEKTO DERINIMO
UAB „EPSO-G“, išnagrinėjusi š. m. sausio 29 d. viešajai konsultacijai paskelbtus Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas) bei
susijusių teisės aktų – Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo (5 priedo) bei Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo (6 priedo) pakeitimų projektus, pažymi, kad palaiko UAB „EPSO-G“ grupės įmonių
– LITGRID AB ir AB „Amber Grid“ – pateiktus pasiūlymus dėl minėtų projektų nuostatų.
Atsižvelgiant į tai,
— kad Projektu reikšmingai keičiama galiojanti projektų derinimo tvarka, įtvirtinant naujus
reikalavimus, kurių dalies įgyvendinimui skiriami žmogiškieji ir laiko resursai galimai yra
neproporcingi tų reikalavimų teikiamai naudai;
— kad, pasibaigiant šiai viešajai konsultacijai, buvo paskelbta ir viešoji konsultacija (iki š. m. kovo
31 d.) dėl teisės aktų pakeitimų paketo, susijusio su Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje
energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos
inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos įgyvendinimu (toliau – Teisės aktų paketas dėl inovacijų
tvarkos įgyvendinimo), kurio apimtyje yra ir Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo projektas,
nesusietas su Projektu siūlomais pakeitimais, galimos ir papildomos pastabos Projektui,
išnagrinėjus Teisės aktų paketą dėl inovacijų tvarkos įgyvendinimo,
siūlome Tarybai surengti bendrą diskusiją su rinkos dalyviais, susipažinus su rinkos dalyvių pateiktais /
pateiktinais pasiūlymais dėl minėtų konsultacijų. Bendra diskusija, mūsų vertinimu, leistų įvertinti šiomis
konsultacijomis teikiamus dokumentus labiau integruotai.
Kilus klausimams dėl pateiktos informacijos, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.
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