Veiksmų planas dėl ACER nuomonę (rekomendacijas)1 atitinkančių
AB „Amber Grid“ paslaugų kainų (nuo 2021 m.) patvirtinimo
Veiksmas

Terminas

Atsakingas (-i)

2019.10-2019.12

EM, LRV, LRS

2019.12.01

AG

2019.12

LRS

2020.01.02

VERT

Poįstatyminių teisės aktų rengimas ir patvirtinimas

2020.01

EM, LRV

AG pasiruošimas naujos veiklos pradėjimui

2020.01

AG

GDĮ pakeitimų projekto paskelbimas ir svarstymas
Informacijos VK pagal TAR NC 28 str. (dėl nuolaidų, daugiklių ir
sezoninių faktorių) pateikimas VERT (VK vykdoma, esant
poreikiui)
GDĮ pakeitimų patvirtinimas
VK pagal TAR NC 28 str. paskelbimas anglų kalba (2 mėn.
laikotarpiui: iki 2020.03.02) (VK vykdoma, esant poreikiui)

Įsigalioja2 GDĮ pakeitimo įstatymas

2020.02.01

AG valdybos sprendimas dėl naujos veiklos pradėjimo

2020.02

AG

Kreipimasis dėl skirstymo veiklos licencijos suteikimo

2020.02

AG

2020.03.16

AG

2020.03

VERT

2020.04.02

VERT

2020.04.15

VERT

2020.05.04

AG

2020.05.28

VERT

Informacijos jungtinio operatoriaus perdavimo pajamų lygių
nustatymui pateikimas VERT
Skirstymo veiklos licencijos suteikimas
Pastabų, gautų VK pagal TAR NC 28 str. metu, santraukos ir
atsakymų paskelbimas anglų kalba (esant poreikiui, per 1 mėnesį
po VK pabaigos)
Jungtinio operatoriaus perdavimo pajamų lygių nustatymas
Jungtinio operatoriaus kreipimasis dėl kainų patvirtinimo (AG
valdybos patvirtinto kainų projekto ir susijusios informacijos
pateikimas VERT)
Galutinis sprendimas dėl jungtinio operatoriaus perdavimo kainų
Veiksmų plane naudojamos santrumpos:
GDĮ – Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;
VK – viešoji konsultacija;
TAR NC – Reglamentas (ES) 2017/460 (Tarifų tinklo kodeksas);
EM – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
LRS – Lietuvos Respublikos Seimas;
AG – AB „Amber Grid“;
VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Agency Report – Analysis of the Consultation Document on the Gas Transmission Tariff Structure for Lithuania
(04/07/2019):
https://acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/Agency%20report%20%20analysis%20of%20the%20consultation%20document%20for%20Lithuania.pdf
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GDĮ įsigaliojimo (praėjus ~3 mėn. nuo 2020 m. pradžios) data nurodyta, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisėkūros
pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalį, kurioje numatyta, kad: „4. Teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų
veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais
ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Ši nuostata netaikoma, kai teisinis reguliavimas
nustatomas arba keičiamas pagal Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Lietuvos Respublikos tarptautinių
sutarčių reikalavimus, taip pat kai nustatomas ūkio subjektams palankesnis teisinis reguliavimas.“
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