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AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ (TOLIAU – ESO) PASIŪLYMAI VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMU NR. O3-761 PATVIRTINTO VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO (TOLIAU - APRAŠAS)
PAKEITIMUI
2018 m. sausio 19 d.
Aprašo nuostata
I.
11.1.1. nustatytas ir Komisijos patvirtintas
skaidrias ir veiksmingas nediskriminacinio
saugyklų, SGD sistemos, skirstymo sistemos
operatoriui nuosavybes teise nepriklausančių
mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo
įrenginių ir vartotojų prijungimo prie perdavimo
sistemų procedūras bei įkainius;
II.
11.1.2. jeigu skirstymo operatorius vykdo
garantinį tiekimą, garantinio tiekimo kainą,
atsiskaitymo už gamtines dujas, gamtinių dujų
deklaravimo ir klientų informavimo tvarką,
garantinio tiekimo sąlygas, kurių privalo laikytis
visi pažeidžiami vartotojai nuo garantinio tiekimo
pradžios (jei nepasirinko kitos tiekimo įmonės) ir
adresus pranešimams;
III.
11.1.4. detalų teikiamų paslaugų aprašymą,
įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų
apibūdinimą ir teikimo procedūrą;
11.1.5. siūlomas techninės priežiūros paslaugų
rūšis;

IV.
11.1.9. reguliuojamų kainų
diferencijavimo
taisykles
ir
konkrečių
skirstymo
kainų
skaičiavimo metodikas;
V.
11.1.12. duomenis apie sistemų ir tinklų
eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines
bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio
laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;

ESO komentaras
Skirstymo sistemos operatorius nustato prijungimo prie gamtinių skirstymo
sistemos sąlygas ir įkainius, o perdavimo sistemos operatorius prie perdavimo
sistemos.

Siūlomas pakeitimas
11.1.1. nustatytas ir Komisijos patvirtintas skaidrias ir veiksmingas
nediskriminacinio saugyklų, SGD sistemos, skirstymo sistemos operatoriui
nuosavybes teise nepriklausančių mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo
įrenginių ir vartotojų prijungimo prie perdavimo skirstymo sistemų
procedūras bei įkainius;

Reikalingas platesnis Komisijos komentaras dėl šiame punkte numatyto
reikalavimo teikti „adresus pranešimams“, nes skirstymo sistemos
operatoriaus kontaktai yra skelbiami viešai.

Reikalingas patikslinimas.

Galiojantis teisinis reglamentavimas nenustato ribojimų teikti su reguliuojama
veikla nesusijusias paslaugas, ką Bendrovė ir vykdo. Aprašo 11.1.4 punktas
nenurodo apie kokias konkrečias paslaugas turės būti teikiama informacija, dėl
to, laikytina, kad Bendrovė turės teikti informaciją apie absoliučiai visas savo
teikiamas paslaugas. Atsižvelgiant į Komisijos reguliavimo sritį, toks
reikalavimas yra perteklinis ir nepagrįstas.
Siūlome patikslinti Aprašo 11.1.4 punktą, numatant pareigą Bendrovei skelbti
informaciją apie reguliuojamas paslaugas.

<....>
11.1.4. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas
teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą ;

Redakcinė pastaba. Siūlome suvienodinti pirmą ir antrą sakinio dalis.

11.1.9. reguliuojamų gamtinių dujų skirstymo kainų diferencijavimo
taisykles ir konkrečių skirstymo kainų skaičiavimo metodikas;

Informacija apie planuojamas investicijas yra dešimties metų tinklo plėtros,
atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų plano dalis, todėl siūlome naikinti
besidubliuojantį reikalavimą.

11.1.12. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą,
plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio)
investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;
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Aprašo nuostata
11.2.2. reguliuojamos veiklos sąnaudas;

VI.
11.2.7. pasibaigus finansiniams metams, ne
vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.,
skelbia:
11.2.7.1. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos
atitikties skirstymo sistemos operatoriaus
parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų
apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar)
modeliui, ir sąnaudų apskaitos taisyklėse ir
kituose
teisės
aktuose
nustatytiems
reikalavimams;
11.2.7.2. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą;

ESO komentaras
Informacija apie reguliuojamos veiklos sąnaudas yra metinės reguliuojamos
veiklos ataskaitos dalis, todėl šis punktas yra perteklinis.

Siūlomas pakeitimas
11.2.2. reguliuojamos veiklos sąnaudas;

Bendrovė vadovaujantis Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų
paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo 41 punktu
(toliau – Apskaitos aprašas) privalo Komisijai pateikti bei viešai skelbti metinę
reguliuojamos veiklos atskaitomybę kartu su nepriklausomo audito išvada. Be
to, Apskaitos aprašo 41 punktas nustato audito objektą - „Šiuo atveju
nepriklausomo audito patikros objektas turi būti gamtinių dujų įmonės
ataskaitiniu laikotarpiu naudotos Reguliavimo apskaitos sistemos atitikimas
šiame Apraše nustatytoms taisyklėms bei reguliuojamoje atskaitomybėje
teikiamų duomenų už ataskaitinį laikotarpį atitikimas Aprašo reikalavimams“.

11.2.7. pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki
einamųjų metų gegužės 1 d., skelbia:
11.2.7.1. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties skirstymo
sistemos operatoriaus parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai sąnaudų
apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir sąnaudų apskaitos
taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
11.2.7.2. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą;
11.2.7.1. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą kartu su
auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją.

Dėl to, atkreipiame dėmesį, kad (i) Aprašo 11.2.7.1 ir 11.2.7.2 punktuose
nurodyta informacija yra vienas paketas, (ii) Aprašo 11.2.7.2 punkte nurodytą
audito objektą nustato Apskaitos aprašo 41 punktas, dėl to šiame teisės akte ši
informacija perteklinė.
Atsižvelgiant į tai, siūlome apjungti Aprašo 11.2.7.1 ir 11.2.7.2 punktus,
patikslinant 11.2.7.2 punkto formuluotę.

VII.

Redakcinė pastaba.

24.1.2. elektros energijos skirstymo paslaugų teikimo sutarčių
sudarymo sąlygas;

Aprašo 24.1.9. punkte nurodyta informacija dubliuoja Aprašo 24.2.4.1 punktą.
Pagal Aprašo 24.2.4.1 punktą Bendrovei numatyta pareiga skelbti „metines
reguliuojamos veiklos ataskaitas <...>“, kurių apimtyje yra duomenys apie
elektros energijos skirstymo sąnaudas.
Atsižvelgiant į išdėstytą, siūlome Aprašo 24.1.9 punktą naikinti.

<...>

Bendrovė, vadovaujantis Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo,
sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo 41
punktu (toliau – Apskaitos aprašas), privalo Komisijai pateikti bei viešai skelbti
metinę reguliuojamos veiklos atskaitomybę kartu su nepriklausomo audito
išvada. Be to, Apskaitos aprašo 41 punktas nustato audito objektą, - „Šiuo
atveju audito patikros objektas turi būti Aprašo 1–3 priedai, elektros
energetikos įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotos Reguliavimo apskaitos
sistemos ir Aprašo 1–3 priedų atitikimas šiame Apraše nustatytoms taisyklėms
bei Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros
energetikos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“

24.2. kartą per metus paskelbia ir, įvykus pasikeitimams, ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės aktai
nenustato kitaip, atnaujina tokią informaciją:
<...>
24.2.4.1. metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo
auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją;
<...>
24.2.4.3. audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Komisijos nustatytai
sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų
apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems
reikalavimams išvadą;

24. Asmuo, turintis elektros energijos
skirstymo licenciją, savo interneto svetainėje:
24.1. nuolat skelbia ir, įvykus
pasikeitimams, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės
aktai
nenustato
kitaip,
atnaujina
tokią
informaciją:
24.1.2. elektros energijos paslaugų
teikimo sutarčių sudarymo sąlygas;
VIII.
24.1.9. duomenis
energijos skirstymo sąnaudas;

apie

elektros

IX.
24.2. kartą per metus paskelbia ir, įvykus
pasikeitimams, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės
aktai
nenustato
kitaip,
atnaujina
tokią
informaciją:
<...>
24.2.4.1.
metines
reguliuojamos
veiklos
ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada,
išskyrus konfidencialią informaciją;

24.1.9. duomenis apie elektros energijos skirstymo sąnaudas;
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Aprašo nuostata
<...>
24.2.4.3. audito dėl tvarkomos apskaitos
atitikties Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos
sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei
sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose
teisės aktuose nustatytiems reikalavimams
išvadą;

X.
26. Asmuo, turintis elektros energijos
visuomeninio tiekimo licenciją, savo interneto
svetainėje:
26.1. nuolat skelbia ir, įvykus
pasikeitimams, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės
aktai
nenustato
kitaip,
atnaujina
tokią
informaciją:
<...>
26.1.5. duomenis apie elektros energijos
visuomeninio tiekimo sąnaudas;
XI.
26.2. kartą per metus paskelbia ir,
įvykus pasikeitimams, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės
aktai
nenustato
kitaip,
atnaujina
tokią
informaciją:
26.2.3.1.
metines
reguliuojamos
veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus
išvada, išskyrus konfidencialią informaciją;
26.2.3.3. audito dėl tvarkomos
apskaitos atitikties Komisijos nustatytai sąnaudų
apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar)
modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip
pat kituose teisės aktuose nustatytiems
reikalavimams išvadą;

ESO komentaras
patvirtintos Elektros energetikos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos 7.2
papunkčio nuostatoms <...>“.

Siūlomas pakeitimas

Dėl to, atkreipiame dėmesį, kad Aprašo 24.2.4.3 punkte nurodytą audito
objektą nustato Apskaitos aprašo 41 punktas, dėl to šiame teisės akte ši
informacija perteklinė.
Atsižvelgiant į tai, siūlome naikinti Aprašo 24.2.4.3. punktą.
Aprašo 26.1.5 punkte nurodyta informacija dubliuoja Aprašo 26.2.3.1 punktą.
Pagal Aprašo 26.2.3.1 punktą Bendrovei numatyta pareiga skelbti „metines
reguliuojamos veiklos ataskaitas <...>“, kurių apimtyje yra duomenys apie
elektros energijos visuomeninio tiekimo sąnaudas.
Atsižvelgiant į išdėstytą, siūlome Aprašo 26.1.5 punktą naikinti.

Žr. pastabą ir siūlymą prie šios lentelės IX punkto.

26.1.5. duomenis apie elektros energijos visuomeninio tiekimo
sąnaudas;

26.2. kartą per metus paskelbia ir, įvykus pasikeitimams, ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės aktai
nenustato kitaip, atnaujina tokią informaciją:
26.2.3.1. metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su
nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją;
26.2.3.3. audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Komisijos
nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei
sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės aktuose nustatytiems
reikalavimams išvadą;

