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DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KOTROLĖS KOMISIJOS 2013 M.
GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS
INFROMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, gavusi ir išnagrinėjusi Valstybinės kainų ir
energetikos komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos
informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektą (toliau – Projektas arba Aprašas),
teikia šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Komisijos pateiktame lydraštyje yra nurodoma, kad, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (toliau – ĮFAĮ), visiems reguliuojamą
veiklą vykdantiems ūkio subjektams numatytas reikalavimas viešai skelbti metines
reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada (išskyrus konfidencialią
informaciją) bei finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais
atvejais, kai auditas atliktas). Numatomame tvirtinti Apraše yra planuojama numatyti energetikos
įmonėms viešai skelbti metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus
išvada, išskyrus konfidencialią informaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad skirtingus energetikos
sektorius aprašančiuose skyriuose ši informacija yra dvejopa, t. y. vienur numatoma nustatyti
teikti tik metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą, kitur – metines reguliuojamos veiklos ataskaitas
su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją.
Šiame kontekste pažymėtina, kad ĮFAĮ įstatymas numato pareigą skelbti tik finansines
ataskaitas ir metinis pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas), o
reguliuojamos veiklos ataskaitų skelbimas nėra numatytas. Šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje
yra nustatyta, kad finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais
atvejais, kai auditas atliktas) skelbiami viešai Juridinių asmenų registre įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatytais atvejais ir tvarka, o šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje išvardytų įmonių, taip pat
akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos
įstatymų nustatyta tvarka, – skelbiami ir jų interneto svetainėse.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikalavimas viešai skelbti metines reguliuojamos veiklos
ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada kol kas nėra įtvirtintas įstatymuose. Šis
reikalavimas yra įtvirtintas tik projekte (TAIS Nr. 17-14809), todėl šiuo metu tokios pareigos
nustatymas teisinio pagrindo neturi. Siūlytume apsvarstyti šios nuostatos įtvirtinimą.
2. Projekto 3 punktą, kuriame vardinama, kuo vadovaujantis parengtas Aprašas, siūloma
papildyti teisės aktu – Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje
lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
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rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros
energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Siūlome patikslinti Projekto 29, 30 ir 33 punktus, patikslinant asmenų licencijų rūšis,
atsižvelgiant, kokiems asmenims (turintiems atitinkamos rūšies licenciją) taikomas Projekto
skirsnis.
4. Siūlome patikslinti Projekto 32 punktą, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias Lietuvos
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio nuostatas.
5. Siūlome Projekto 34.3.5 - 34.3-7 papunkčiuose, atsižvelgiant į 34.3 papunktį, suderinti
linksnius.
6. Siekiant aiškumo, siūlome patikslinti Aprašo 35.1.2 ir 35.1.3 papunkčius, viename
papunktyje nurodant su sutarties sudarymu susijusius santykius.
7. Patikslinti Aprašo 35.1.6 papunktį, nurodant konkrečiai, kokius energetikos įrenginius
planuojama remontuoti ir prižiūrėti.
8. Patikslinti Aprašo 35.1.10 papunktį. Šiuo metu nėra aišku, ar duomenys apie sistemų ir
tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į jas yra planuojamos, ar įvykdytos.
Siūloma nurodyti ir planuojamus, ir įvykdytus darbus bei planuojamas ir įsisavintas investicijas.
9. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas įgyvendinančiuose ir su
Europos Teisės departamentu prie LR teisingumo ministerijos suderintuose (perkeliant
Direktyvos 2012/27/ES 10 straipsnio reikalavimus) poįstatyminiuose teisės aktuose ir
siūlomame Aprašo projekte skiriasi formuluotės dėl interneto svetainėse skelbiamos informacijos
turinio. Jei nėra priežasčių formuluoti kitaip, siūlytume suvienodinti Aprašo 28.4 papunkčio
formuluotę su kituose teisės aktuose įtvirtinta formuluote (Elektros tiekimo ir vartojimo
taisyklėse 49.17 papunktyje, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse, Šilumos tiekimo ir
vartojimo taisyklėse bei kituose teisės aktuose, įgyvendinančiuose Direktyvą 2012/27/ES).
Aprašo 28.4 papunkčio formuluotę siūlytume dėstyti taip: „<...> vartotojų organizacijų,
energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių
adresus, kuriose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo
priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios
įrangos technines specifikacijas“.
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