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Nuostatų projekto 10 punktas
10.
Dalyviai
tarpusavyje
konkuruoja
teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos
priedui (Eur/MWh). Maksimalus galimas kainos
priedas gali būti nurodytas toks, kokį Taryba
nutarimu patvirtino konkrečiam aukcionui, kiti
pasiūlymai turi būti teikiami 0,1 Eur/MWh
tikslumu. Tuo atveju, kai Dalyvio pasiūlytas
pageidaujamo kainos priedo dydis viršija
aukciono sąlygų apraše nustatytą didžiausią
galimą dydį arba yra pateiktas ne 0,1 euro
tikslumu,
toks
pasiūlymas
laikomas
negaliojančiu, o Dalyvis neįtraukiamas į Dalyvių
pateiktų pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.

Nuostatų projekto 6 punkte nurodyta, kad Didžiausioji elektros energijos iš
atsinaujinančių išteklių kaina, elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
atskaitinė kaina ir kainos priedas aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams
nustatomos vadovaujantis Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir
atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 24
d. nutarimu Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir
atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir Didžiausiosios elektros
energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika,
patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139 „Dėl Elektros
energijos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, didžiausiosios kainos
nustatymo metodikos patvirtinimo“.
Pagal nurodytus teisės aktus didžiausioji kaina ir ataskaitinė kaina yra nustatoma
0,01 Eur/MWh tikslumu, todėl aukciono dalyvio pasiūlymai dėl pageidaujamo
kainos priedo turėtų būti teikiami tokiu pačiu tikslumu. Pažymėtina, kad aukciono
dalyvio pasiūlymas neturi viršyti didžiausiosios kainos, todėl esant siūlomai
Nuostatų projekto 10 punkto redakcijai susiklostys paradoksali situacija, kai
didžiausias galimas pasiūlyti kainos priedas galės būti siūlomas 0,01 Eur/MWh
tikslumu (šiuo metu toks dydis yra (3,86 Eur/MWh), tačiau mažesnis
pageidaujamas kainos priedas – 0,1 Eur/MWh tikslumu. Tai reiškia, kad
pirmajame aukcione, kuriame bus dalinama 0,3 TWh dydžio kvota mažesnis nei
3,86 Eur/MWh pasiūlymas galės būti teikiamas pradedant nuo 3,8 Eur/MWh.
Pažymėtina, kad 0,06 Eur/MWh skirtumas sudarys 18 000 Eur, o 0,1 Eur/MWh –
30 000 Eur, jeigu pasiūlymas būtų teikiamas dėl viso skatinimo kvotos dydžio.
Manome, kad tokie skirtumai yra pernelyg reikšmingi ir gali lemti gamintojo
apsisprendimą apskritai nedalyvauti aukcione.
Be to, teikiant pasiūlymus 0,01 Eur/MWh tikslumu, tikimybė, jog aukciono dalyvių
pasiūlymai sutaps ir dėl to reikės organizuoti antrąjį aukciono etapą gerokai
sumažės.

10.
Dalyviai
tarpusavyje
konkuruoja
teikdami
pasiūlymus
pageidaujamam kainos priedui (Eur/MWh). Maksimalus galimas kainos
priedas gali būti nurodytas toks, kokį Taryba nutarimu patvirtino konkrečiam
aukcionui, kiti pasiūlymai turi būti teikiami 0,01 Eur/MWh tikslumu. Tuo
atveju, kai Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis viršija
aukciono sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą dydį arba yra pateiktas
ne 0,01 euro tikslumu, toks pasiūlymas laikomas negaliojančiu, o Dalyvis
neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.

Nuostatų projekto 34.8 papunktis
34.8.
patvirtinimą ar patvirtintą atsisakymo
kopiją su adresatų gavimo žymomis, kad asmuo
neturi leidimo plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumų,
prijungimo
sąlygų,
kuriomis
rezervuojama elektros tinklų galia ir pralaidumai,
reikalingi statyti ar įrengti elektrinę planuojančio
asmens elektrinės prijungimui, su elektros tinklų
operatoriumi suderinto techninio projekto ir
elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų
sutarties;

Visi asmenys, siekiantys dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, privalo
su tinklų operatoriumi pasirašyti elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų
ketinimų protokolą, kurio originalą arba patvirtintą kopiją pagal Nuostatų projekto
34.6 papunktį asmuo turės pateikti Tarybai. Pažymėtina, kad asmuo, norėdamas
pasirašyti su tinklų operatoriumi tokį ketinimų protokolą, turi būti iš tinklų
operatoriaus gavęs tik išankstines prijungimo sąlygas. Tai reiškia, kad tinklų
operatorius su asmeniui, turinčiu leidimą plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus, prijungimo sąlygas, su elektros tinklų operatoriumi suderintą techninį
projektą ar elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutartį, ketinimų
protokolo, kuris pasirašomas siekiant dalyvauti aukcione, pasirašyti negali. Tokiu
atveju Nuostatų projekto 34.8 papunkčio reikalavimas yra perteklinis, kadangi
patvirtinimas, jog asmuo minėtų dokumentų neturi, yra su tinklų operatoriumi
pasirašyto ketinimų protokolo pateikimas.

34.8.
patvirtinimą ar patvirtintą atsisakymo kopiją su adresatų gavimo
žymomis, kad asmuo neturi leidimo plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumų, prijungimo sąlygų, kuriomis rezervuojama elektros tinklų galia ir
pralaidumai, reikalingi statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens
elektrinės prijungimui, su elektros tinklų operatoriumi suderinto techninio
projekto ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties;
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Nuostatų projekto 34.11 ir 34.12 papunkčiai
34.11.
susijusių asmenų sąrašą. Susijusių
asmenų grupė suprantama taip, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme;
34.12.
asmuo pateikia patvirtinimą, kad jis
dalyvauja nepriklausomai nuo kitų susijusių
asmenų, nėra sudaręs draudžiamo susitarimo,
kaip
apibrėžta
Lietuvos
Respublikos
konkurencijos įstatyme;

Pažymėtina, kad 2019 m. kovo 8 d. raštu Nr. SR_2019-26 (toliau – Raštas)
pateiktose pastabose buvo nurodyta, kad šiuose Nuostatų projekto papunkčiuose
nurodytų dokumentų pateikimas yra neatitinkantis Konstitucinio Teismo
jurisprudencijos, perteklinis, nepagrįstai ir neteisėtai išplečiantis Lietuvos
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) 20
straipsnio 4 dalyje įtvirtintus reikalavimus aukcionuose siekiantiems dalyvauti
asmenims. Pažymėtina, kad pagal Nuostatų projekto 59.2 papunktį Komitetas
nešalina Dalyvio iš tolesnio dalyvavimo aukcione, jeigu yra pateikti visi Nuostatų
34 punkte nurodyti dokumentai. Tai reiškia, kad aukciono dalyvis, nepateikęs
34.11 ir 34.12 papunkčiuose nurodytos informacijos, bus pašalintas iš tolesnio
dalyvavimo aukcione vadovaujantis pagrindu, kuris nenumatytas AIEĮ 20
straipsnio 4 dalyje. Tokiu būdu yra sukuriama nauja teisės norma, praplečianti
baigtinį AIEĮ 20 straipsnio 4 dalyje nurodytą dalyvavimo aukcione sąlygų sąrašą,
kas akivaizdžiai pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintą konstitucinio teisinės valstybės ir
įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu principą. Pagal AIEĮ 20
straipsnio 4 dalį aukcionuose turi teisę dalyvauti visi asmenys, atitinkantys šiame
straipsnyje įtvirtintas sąlygas ir jokie papildomi reikalavimai aukciono dalyviams
Tarybos negali būti nustatomi.

34.11.
susijusių asmenų sąrašą. Susijusių asmenų grupė suprantama
taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme;
34.12.
asmuo pateikia patvirtinimą, kad jis dalyvauja nepriklausomai nuo
kitų susijusių asmenų, nėra sudaręs draudžiamo susitarimo, kaip apibrėžta
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme;

Nuostatų projekto 46 punktas
46.
Aukciono sekretorius neturi teisės
registruoti voko su aukciono dokumentais, vokų
su pasiūlymais dėl kainos priedo, jeigu:
46.1.
aukciono dokumentai, pasiūlymai dėl
kainos priedo gauti jau pasibaigus šių dokumentų
priėmimo terminui;
46.2.
aukciono dokumentai ir (ar) pasiūlymai
dėl kainos priedo, pateikti nesilaikant Nuostatų
38, 39 ar 41 punktuose nurodytų reikalavimų.

Atkreiptinas dėmesys, jog derinimo pažymoje (pastabos Nr. 19) nurodyta, kad į
Grupės pastabą dėl Nuostatų projekto 46 punkto buvo atsižvelgta, tačiau Nuostatų
projekte šis punktas liko nepakoreguotas. Tas pats pasakytina ir dėl derinimo
pažymoje pateiktos pastabos Nr. 22 vertinimo.

Pakoreguoti pagal Rašte pateiktą pasiūlymą.

Nuostatų projekto 73 punktas
73.
Kai organizuojamas Nuostatų 70.2
papunktyje ir 71 punkte numatytas antrasis
aukciono etapas, Dalyvis, ketinantis dalyvauti
paskelbtame antrajame aukciono etape, nė
vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo
Nuostatų 67 punkte nurodytos informacijos
paskelbimo dienos pateikia voką su patikslintu
kainos priedo pasiūlymu. Voką su patikslintu
kainos priedo pasiūlymu ne vėliau kaip tą pačią jo
gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius
aukcionų žurnale. Vokai su patikslintais kainos
priedo pasiūlymais registruojami tik Nuostatų 67
punkte nurodytoje paskelbiamoje informacijoje
nurodytu šių dokumentų registravimo laiku.
Patikslinti kainos priedo pasiūlymai laikomi
pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami aukciono
žurnale.

Manome, jog Nuostatų projekte aprašyta antrojo aukciono organizavimo
procedūra nėra aiški, t. y. nėra aišku, ar pateikiamam patikslintam pasiūlymui dėl
kainos priedo yra taikomi tie patys reikalavimai ir kitos sąlygos, nurodytos
Nuostatų projekto 39–47 punktuose.

Patikslinti Nuostatų projektą, nurodant, kurie iš Nuostatų projekto 39–47
punktų reikalavimų ir sąlygų yra taikomi patikslintam pasiūlymui dėl kainos
priedo.

3
Nuostata

Grupės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Nuostatų projekto 90 punktas
90.
Aukciono dalyvio mokestis nustatomas
atsižvelgiant į šias Tarybos ir Komiteto patiriamas
sąnaudas:
90.1.
Komiteto narių, dirbančių Taryboje, ir
Komiteto sekretoriaus darbo užmokestis už
Komiteto atliktas Nuostatuose numatytas
užduotis;
90.2.
Tarybos, Komiteto narių, dirbančių
Taryboje, ir Komiteto sekretoriaus darbui
reikalingų patalpų nuomos sąnaudas;
90.3.
Tarybos, Komiteto narių, dirbančių
Taryboje, ir Komiteto sekretoriaus darbo
organizavimo priemonių sąnaudas.

Atkreipiame dėmesį, jog nors Nuostatų 90 punkte ir yra nurodyti kriterijai, kuriuos
Taryba vertina skaičiuodama dalyvio mokestį, tačiau nenurodyta, kad šis mokestis
bus proporcingai dalinamas asmenų, pateikusių prašymus dalyvauti aukcione
skaičiui. Pagal siūlomą reglamentavimą susidarys situacija, kai kiekvienas asmuo,
siekiantis dalyvauti aukcione, kompensuos 100% Tarybos ir Komiteto patiriamų
sąnaudų.

Siūlome sąlygų apraše paskelbti Nuostatų projekto 90 punkte apskaičiuotą
sąnaudų dydį, kuris pasibaigus dokumentų registracijos laikui būtų
padalinamas visiems dokumentus pateikusiems asmenims bei nurodyti
terminą, per kurį asmuo šį mokestį turėtų sumokėti, o nepateikus mokėjimą
pagrindžiančio dokumento – pašalinti asmenį iš tolesnio dalyvavimo
aukcione.

Nuostatų projekte nėra nurodytas kitas atvejis, kai būtų pildomas 1 priedas, todėl
nėra aišku, kas būtų pildoma kitu nei Nuostatų projekto 34.1 papunkčio atveju.

Patikslinti Nuostatų projekto priedą.

NUOSTATŲ PROJEKTO 1 PRIEDAS
Išnaša Nr. 1
Rašoma,
kai
asmuo
teikia
prašymą
vadovaudamasis Nuostatų 34.1 papunkčiu.

___________________

