AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ (TOLIAU – ESO) PASTABOS IR PASIŪLYMAI VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS
KOMISIJOS NUTARIMO ,,DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80
„DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO“ PROJEKTUI (TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)
2018 m. gruodžio 7 d.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Nutarimo projekto nuostata

ESO komentaras

Siūlomas pakeitimas

2.2. rengiant ir teikiant 2018 m. ir ankstesnių laikotarpių
duomenis, taikoma iki šio nutarimo 3 punkto įsigaliojimo
dienos galiojusi Energetikos, geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų
tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių redakcija.
4 priedas “Gautų skundų tyrimo ataskaita gamtinių dujų
sektoriui“

Atkreipiame dėmesį, kad aptariamame punkte pateikta klaidinga nuoroda – nutarimas, kuriuo keičiamas
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. O3-80 „Dėl
Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“, neturi 3 punkto. Siūlome ištaisyti šiuos netikslumus.

9.1.2. ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos
lentelę, kurioje pateiktos faktiškai įvykdytos investicijos
ir nurodyti finansavimo šaltiniai (Dujų kainų metodikos 4
priedas);

Kartu su Nutarimo projektu pateiktoje derinimo
pažymoje nurodoma, kad skirstymo sistemos
operatoriaus informacija apie faktiškai įgyvendintas
investicijas yra reikalinga Komisijos funkcijoms atlikti
– reguliuojamų paslaugų gamtinių dujų sektoriuje
kainoms nustatyti. Gamtinių dujų skirstymo
paslaugos kainos nustatomos vadovaujantis
Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų
sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos
2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 (su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais, toliau Metodika). Pažymėtina, kad nustatant kainas
Metodikoje gamtinių dujų skirstymo sistemos
operatoriui yra apibrėžtas reikalavimas pateikti
„ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelę
(Metodikos 4 priedas)“ (58.3. p.). Todėl siekiant
išvengti informacijos teikimo dubliavimo, Bendrovė
siūlo panaikinti 9.1.2. p.

Siekiant teisinio aiškumo ir išlaikant vienodumo principą elektros sektoriaus atžvilgiu, siūlome 4 priede
stulpelyje „Skundo pareiškėjai“ detalizuoti į „Buitiniai vartotojai“ ir „Kiti vartotojai“.

____________________

9.1.2. ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos
lentelę, kurioje pateiktos faktiškai įvykdytos
investicijos ir nurodyti finansavimo šaltiniai (Dujų
kainų metodikos 4 priedas);

