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Nr.
Vilnius
Įvertinę skubos tvarka Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei
teisės technikos reikalavimams, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Nutarimo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos
įstatymo (toliau – EIRĮ) 23 ir 28 straipsnių nuostatas, susijusias su reguliuojamų energijos
gamintojų galimybėmis įsigyti gamtines dujas ne gamtinių dujų biržoje. Atkreipiame dėmesį, kad
EIRĮ 23 straipsnio 2 dalyje išskiriamos trys sąlygos, kuomet šilumos tiekėjai, reguliuojami
nepriklausomi šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie per metus
reguliuojamajai energetikos veiklai suvartoja 50 GWh gamtinių dujų ar daugiau, gali įsigyti dujas
ne gamtinių dujų biržoje. Viena iš sąlygų yra, kai „gamtinių dujų įsigijimo kaina sutarties sudarymo
metu kitais teisės aktuose reglamentuotais pirkimo būdais yra mažesnė negu vidutinė gamtinių dujų
biržos kaina“. Nutarimo projektu keičiamų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar
kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių (toliau – Taisyklės) 211.1
papunktyje siūloma nustatyti sąlyga, kai „kaina yra 5 procentais ar daugiau mažesnė už <...>
vidutinę gamtinių dujų biržos kainą“, turėtų būti pagrįsta kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais bei
įvertinta atitiktis EIRĮ 23 straipsnio 2 daliai.
Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina susieti (jei įgyvendinama EIRĮ 23 straipsnio 2 dalyje
nustatyta sąlyga dėl ekonominio naudingumo) Taisyklių 211 punktą bei Taisyklių 43.11 papunktį,
kuriame dėstomos sąlygos dėl gamtinių dujų įsigijimo neskelbiamų derybų būdu.
2. Siekiant teisėkūros aiškumo ir sistemiškumo, siūlome įsivertinti poreikį tikslinti Taisyklių
24 ir (ar) 25 punktus dėl Taisyklių III skyriaus papildymo naujais punktais, susijusiais su gamtinių
dujų įsigijimu ne gamtinių dujų biržoje.
3. Nutarimo projektu keičiamų Taisyklių 118 punkto siūloma nuostata dėl „sprendimas dėl
pirkimo sutarties sudarymo su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju arba atmetimo priimamas tą

pačią dieną, kurią baigiasi pasiūlymų pateikimo terminas“ tikslintina derinant ją su Taisyklių
nuostatomis, reglamentuojančiomis pirkimų procedūras ar priimamus sprendimus, pvz., Taisyklių
106, 108, 111 ir kt. punktais.
4. Siekiant teisės akto nuoseklumo, Taisyklių 43.11 papunktyje vietoj formuluotės „dvišalis
sandoris“ siūlome vartoti formuluotę „dvišalis susitarimas“, kuri jau yra vartojama Taisyklėse;
Taisyklių 118 punkte po žodžio „sudaroma“ įrašytinas žodis „Taisyklių“.
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