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DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PROJEKTO
DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) išnagrinėjusi
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pateiktą Tarybos nutarimo „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau –
Projektas) teikia šiuos pastebėjimus.
Dėl Projekto 3 punkto. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Tarybos
2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų
patvirtinimo“ (toliau – Aukcionų nuostatai), 25 ir 28 punktuose nurodoma, kokia informacija turi būti
pateikta skelbiant informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną ir skelbiant aukciono sąlygų
aprašą. Atkreipiame dėmesį, kad dalis informacijos dubliuojasi arba yra viena su kita glaudžiai
susijusi (pvz.: dokumentų pateikimo terminai; atskaitinė kaina; dalyvio mokestis). Atsižvelgiant į tai
bei siekiant mažinti administracinę naštą siūlome nustatyti, kad aukciono sąlygų aprašas skelbiamas
kartu su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną.
Jei nebūtų atsižvelgta į pateiktą pasiūlymą, siekiant konkretumo, Projekto 3 punktu
keičiamame Aukcionų nuostatų 27 punkte, siūlome nurodyti apibrėžtą laikotarpį, t. y. kada
anksčiausiai gali būti paskelbtas aukcionų sąlygų aprašas.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 9 dalyje nurodoma, kad atskaitinė kaina skelbiama kartu
su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad aukciono
sąlygų aprašą paskelbus anksčiau nei informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną, nebūtų
žinoma visa informacija, reikalinga aukciono sąlygų aprašui, pagal Aukcionų nuostatų 28 punktą,
paskelbti.
Dėl Projekto 711 punkto. Siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje
nurodytą aukciono laimėtojo atrinkimo principą – pagal mažiausią pageidaujamą kainos priedą,
siūlome įvertinti galimybę dalyviui, kuriam siūloma būti pripažintam potencialiu aukciono laimėtoju
su jam proporcingai priskirta skatinimo kvota, nesutikus būti pripažintam potencialiu aukciono
dalyviu, šiam dalyviui priskirtą skatinimo kvotą pasiūlyti kitiems dalyviams, kurių pageidaujamas
kainos priedas ir nurodytas metinis gamybos kiekis buvo sutapęs, t. y. jei dviejų dalyvių
pageidaujamo kainos priedo ir metinio gamybos kiekio pasiūlymai sutapo ir nėra pakankamai kvotos
ar pralaidumų, o vienas iš dviejų aukciono dalyvių atsisako būti pripažintas potencialiu aukciono
dalyviu, šiam dalyviui priskirtą gamybos kiekį siūlome, visų pirma, siūlyti aukciono dalyviui, kuris
sutiko su jam paskirtu gamybos kiekiu.
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Šį principą siūloma taikyti ir nustatant aukciono laimėtoją pagal Aukcionų nuostatų
80.2 papunktį.
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