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DEL ADMINISTRACINIU xuslZrNcnuq BvLU NAGRTNEJIMo vKEKK TvARKos
TAISYKLIU

SusipaZing su Valstybines kainq

ir energetikos kontrol6s komisijos (toliau - Komisija) 2017 m. gruodZio
minesi pateiktu ,.Administraciniq nusi2engimq bylq nagrinejimo VKEKK tvarkos taisykliq" projektu
(toliau
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Projektas) teikiame pastabas bei pasi0lymus Projektui.

Projekto 12 punkte yra nurodoma, kad Komisija, gawsi Protokol4 ir kiq su administracinio nusiZengimo
byla susijusi4 medZiagq, registruotu pa5tu iSsiundia administracinen atsakomybdn traukiamam asmeniui ir
nekentejusiajam praSymus pateikti paai5kinimus ir (ar) parodynus ddl administracinio nusiZengimo ir
kitq su juo susijusiq, aplinkybiq panaikinimo. Sio.le dalyje nurodyti paaiSkinimai ir (ar) parodymai turi
b0ti pateikti Komisijai per 14 kalendoriniq dienq nuo praSymo i5siuntimo dienos. PraSome paaiSkinti, ar
terminas paaiSkinimams pateikti yra pradedamas skaidiuoti nuo Komisijos pra5ymo pateikti paaiSkinimus
gavimo dienos ar nuo Komisijos pra5ymo i5siuntimo dienos. Tuo atveju, jeigu laikome, kad 14 dienq
terminas yra pradedamas skaiiiuoti nuo Komisijos praSymo pateikti paai5kinimus iSsiuntimo dienos, o ne
nuo gavimo dienos, ar Komisija, i5 LR paSto gavusi registruotos siuntos akivaizdZius neiteikimo
lrodymus, vis tiek termino paai5kinimams pateikti pabaigq vertins nuo praSymo iSsiuntimo, o ne gavimo
dienos?

Projekto 13.7. punkte yra numatyta, jog Komisija nustadiusi, kad byloje tr[ksta irodymq, del kuriq butq
galima priimti pagrist4 nutarim4, i5reikalauja konkredius papildomus irodymus, kuriuos asmenys turi
pateikti ne veliau, kaip per l0 darbo dienq nuo Komisijos pra5ymo gavimo dienos. Pra5ome paaiSkinti,
koddl vienu atveju pasirinktas termino skaidiavimo btidas nuo Komisijos prane5imo issiuntimo, o kitu
atveju tame padiame procese jau taikomas terminas nuo Komisijos prane5imo gavimo. Nuosekliai
vertinant auksdiau paminetus punktus, daryina pagrista isvada, jog vienu atveju Komisijai n6ra svarbu
gauti administracinen atsakomyben traukiamo asmens paaiSkinimus ir administracinio nusiZengimo byla
gali biiti i3nagrineta ir be jo zinios, tuo tarpu, kitu atveju, kai Komisija triiksta kaikokiq
irodymq, del
nutarimo priemimo, terminas irodymams pateikti administracinen atsakomybem traukiamam asmeniui jau
pradedamas skaidiuoti, ne nuo pralymo i5iuntimo, bet nuo gavimo dienos.
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Pagristai manome, kad Projekte turi b0ti nustatytas vienodas minetq terminq apskaidiavimo principas,
t y. visais atveiais administracinin otsakomybin traukiamam asmeniui terminai pateikti paaiikinimus
ir (ar) parodymus turi bdti praditi skoiiiuoti nuo Komisijos praiymo gavimo dienos.
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