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Projekto nuostata
1. Projekto pavadinimas
„NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS
KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 1
D. NUTARIMO NR. O3-163 „DĖL ELEKTROS
GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE
ELEKTROS TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLO
PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“
IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA“
2. Projekto preambulė
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo 11 straipsnio 8 punktu, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo 22
straipsnio 9 bei 11 dalimis, ir atsižvelgdama į
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros
departamento Elektros skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E„Dėl Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos
1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl elektros gamybos
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų
protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“
išdėstymo nauja redakcija“, Komisija n u t a r i a:
Pakeisti elektros gamybos įrenginių prijungimo
prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę
formą, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 1 d.
nutarimu Nr. O3-163 „Dėl elektros gamybos
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų
protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“, ir
išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).“

Grupės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Projekto antraštė neatitinka Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 1R-298 (toliau – Rekomendacijos), 99 punkte įtvirtintos taisyklės dėl
keičiamo teisės akto pavadinimo, todėl yra koreguotina.

„NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2011 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO NR. O3-163 „DĖL ELEKTROS
GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ
KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO“
IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA PAKEITIMO“

Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 22
straipsnio 9 bei 11 dalys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi,
įsigalios 2019 m. gegužės 1 d.

Patikslinti Projekto nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jeigu Komisija ketina patvirtinti Projektą dar iki
įsigaliojant atitinkamų įstatymų pakeitimams, turėtų būti vadovaujamasi
Rekomendacijų 18.3 papunkčiu ir preambulėje, nurodant teisinį pagrindą, turėtų
būti rašomas pirminio įstatymo pavadinimas ir skliaustuose – to įstatymo
pakeitimo įstatymo priėmimo data ir numeris bei atitinkamas straipsnis. Taip pat
tokiu atveju Projekte turi būti nurodytos nuostatos, susijusios su šio Projekto
įsigaliojimu, t. y. Projektas turėtų įsigalioti ne anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d.
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3. Tvirtinimo žyma
„PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos

Grupės komentaras
Tvirtinimo žymoje nenurodytas Komisijos nutarimas, kuriuo patvirtinta Elektros
gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo (toliau –
Protokolas) pavyzdinė forma.

Siūlomas pakeitimas
„PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163
(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m.
Nr. redakcija)“

nutarimo

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2019 m.
nutarimo Nr. redakcija)“
Gramatiškai netaisyklinga norma.

„1.1. Gamintojas įsipareigoja parengti savo elektros įrenginius (elektrinę)
prijungti prie elektros tinklų, o Elektros tinklų operatorius – prijungti šio
Gamintojo elektros - įrenginius (elektrinę) prie savo valdomų elektros tinklų,
sudarant Elektros - įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutartį Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“

5. Protokolo 2.1 papunktis

a) Projekto tekste vartojamas „Elektros tinklų operatoriaus“ trumpinys;

„2.1.
Gamintojas
įsipareigoja
pastatyti
___________
kW
(nurodoma
Gamintojo
planuojamų statyti elektros įrenginių galia)
įrengtosios galios elektros įrenginius (elektrinę),
elektros energijos gamybai naudojančius
________________________________
(nurodoma naudojamų atsinaujinančių energijos
išteklių
rūšis,
elektrinės
tipas)
adresu
_____________________________, (nurodoma
vietovė, kur Gamintojas planuoja statyti elektros
įrenginius) prijungiant prie Elektros operatoriaus
elektros
tinklų
______________________________________
_____________________________
,
(nurodoma zona, regionas, galiojančiose
išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta
elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei
reikalinga, ir tinklų plėtra) baigti savo elektros
tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti
reikalingus dokumentus Valstybinės energetikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos Elektros
leidimui gaminti elektros energiją gauti per
________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo
šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas
gali būti pratęsiamas Įstatymo 14 straipsnio 14
dalyje numatytais atvejais.“

b) Atsižvelgiant į tai, jog Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos
ministerijos Protokole minima ne vieną kartą, siūlome įvesti šios institucijos
pavadinimo trumpinį bei jį vartoti kitose Protokolo nuostatose;

„2.1. Gamintojas įsipareigoja pastatyti ___________ kW (nurodoma
Gamintojo planuojamų statyti elektros įrenginių galia) įrengtosios galios
elektros įrenginius (elektrinę), elektros energijos gamybai naudojančius
________________________________
(nurodoma
naudojamų
atsinaujinančių energijos išteklių rūšis, elektrinės tipas) adresu
_____________________________, (nurodoma vietovė, kur Gamintojas
planuoja statyti elektros įrenginius) prijungiant prie Elektros tinklų
operatoriaus
elektros
tinklų
____________________________________________________________
_______ , (nurodoma zona, regionas, galiojančiose išankstinėse prijungimo
sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei
reikalinga, ir tinklų plėtra) baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus
ir pateikti reikalingus dokumentus Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) Elektros leidimui gaminti
elektros energiją gauti per ________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio
Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Įstatymo 14
straipsnio 14 dalyje Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje
numatytais atvejais.“

4. Protokolo 1.1 papunktis
„1.1. Gamintojas įsipareigoja parengti savo
elektros įrenginius (elektrinę) prijungti prie
elektros tinklų, o Elektros tinklų operatorius –
prijungti šio Gamintojo elektros - įrenginius
(elektrinę) prie savo valdomų elektros tinklų,
sudarant Elektros - įrenginių (elektrinės)
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį
Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais.“

c) Pateikta klaidinga nuoroda į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) 14 straipsnio 14 dalį. Pažymėtina, kad
įsigaliojus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo
papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymui
(toliau – Pakeitimo įstatymas) AIEĮ 14 straipsnio 14 dalis neteks galios, o atvejai,
kada galės būti pratęsiamas terminas, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti
elektrinę, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus
dokumentus Inspekcijai leidimui gaminti elektros energiją gauti, bus reglamentuoti
Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje.
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Grupės komentaras

Siūlomas pakeitimas

6. Protokolo 2.2 papunktis

a) Dėl Inspekcijos trumpinio žr. 5 komentarą;

„2.2.1. Per _____________________(nurodyti
terminą ne ilgesnį kaip 1 mėn. nuo Protokolo
pasirašymo dienos) Valstybinei energetikos
inspekcijai pateikti prašymą išduoti leidimą plėtoti
elektros energijos pajėgumus.
2.2.2. Per_______________________(nurodyti
terminą ne ilgesnį kaip 1 mėnuo nuo Protokolo
pasirašymo dienos) Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija)
pateikti prašymą dalyvauti skatinimo kvotų
paskirstymo aukcione.
2.2.3. Gamintojas įsipareigoja teisės aktų
nustatyta tvarka per tris mėnesius nuo Gamintojo
paskelbimo
skatinimo
kvotų
paskirstymo
aukciono laimėtoju dienos kreiptis į Valstybinę
energetikos
inspekciją
prie
Energetikos
ministerijos dėl leidimo plėtoti elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių
pajėgumus išdavimo.“

b) Siūlome Protokole pateikti nuorodą į AIEĮ (redakcija, įsigaliosianti nuo 2019-0501, toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 4 dalį, siekiant aiškiai apibrėžti Protokole
nurodomą aukcioną. Be to, įsigaliojus Pakeitimo įstatymui, aukcione nebus
paskirstomos skatinimo kvotos.

7. Protokolo 2.4.1 papunktis

a) Pastebėtina, jog Protokole Gamintojo ir Elektros tinklų operatoriaus
įsipareigojimai išdėstyti keliuose skirtinguose papunkčiuose (pvz. 2.2, 2.4, 2.6
papunkčiai ir kt.), todėl Protokolas yra neaiškus, nes Gamintojo ir Elektros tinklų
operatoriaus įsipareigojimai išdėstyti nenuosekliai;

Peržiūrėti Protokolo nuostatas, nuosekliai išdėliojant Gamintojo ir Elektros
tinklų operatoriaus įsipareigojimus.

b) Protokolo 2.4.1 papunktyje dėstomas Gamintojo įsipareigojimo turinys yra
neišbaigtas.

2.4.1. per 1 mėnesį nuo dienos, kai Elektros tinklų operatorius pateikia
elektros įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos
sutarties projektą, atitinkantį Šalių suderintą techninį elektrinės įrengimo ir
prijungimo prie esamų elektros tinklų projektą (toliau – techninis projektas),
pasirašyti prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį;

Įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje, numatyta, jog elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų kaina yra lygi rangovo, laimėjusio elektros tinklų operatoriaus paskelbtą
viešąjį pirkimą dėl gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų
kainai, kai elektrinės prijungimo prie elektros tinklų darbus atlieka elektros tinklų
operatorius. Minėtoje nuostatoje nėra referuojama į papildomą Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos nustatytą tvarką.

„2.6.1. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje numatyta
tvarka apmokėti faktines elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas,
nurodytas Įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

„2.4.1. per 1 mėnesį nuo dienos, kai Elektros
tinklų operatorius pateikia elektros įrenginių
(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutarties projektą, atitinkantį Šalių
suderintą techninį elektrinės įrengimo ir
prijungimo prie esamų elektros tinklų projektą
(toliau – techninis projektas);“

8. Protokolo 2.6.1 papunktis
„2.6.1. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutartyje numatyta tvarka apmokėti
faktines elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
išlaidas, nurodytas Įstatymo 21 straipsnio 2
dalyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

Įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka elektrinę pastatęs ar įrengęs asmuo apmoka
faktines elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidas <...>. Taigi Įstatymo 21
straipsnyje minima Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka yra
siekiama pateikti nuorodą į teisės aktą, reglamentuojantį elektrinės statybą ir
įrengimą, o ne prijungimo sąnaudų padengimą.

„2.2.1. Per _____________________(nurodyti terminą ne ilgesnį kaip 1 mėn.
nuo Protokolo pasirašymo dienos) Valstybinei energetikos inspekcijai
Inspekcijai pateikti prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos
pajėgumus.
2.2.2. Per_______________________(nurodyti terminą ne ilgesnį kaip 1
mėnuo nuo Protokolo pasirašymo dienos) Valstybinei kainų ir energetikos
kontrolės komisijai (toliau – Komisija) pateikti prašymą dalyvauti Įstatymo 20
straipsnio 4 dalyje nurodytame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione.
2.2.3. Gamintojas Tteisės aktų nustatyta tvarka per tris mėnesius nuo
Gamintojo paskelbimo Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodyto skatinimo
kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju dienos kreiptis į Valstybinę energetikos
inspekciją prie Energetikos ministerijos Inspekciją dėl leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išdavimo.“
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9. Protokolo 2.6.2 papunktis

Grupės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Gamintojas neatlieka prijungimo darbų Elektros tinklų operatoriaus tinkluose.

„2.6.2. Teisės aktų nustatyta tvarka elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
darbus (iki atsakomybės ribos su Elektros tinklų operatoriaus tinklu)
atlikti pats.“

10. Protokolo 2.10.3 papunktis

a) Dėl nuorodos į Įstatymo 20 straipsnio 4 dalį žr. 6 komentarą.

„2.10.3.
Jeigu
Gamintojas,
dalyvaujantis
Atsinaujinančių
išteklių
skatinimo
kvotų
paskirstymo aukcione, nelaimi šio skatinimo
kvotų paskirstymo aukciono arba atsisako jame
dalyvauti, Elektros tinklų operatorius, gavęs
Gamintojo prašymą, atsisako savo teisių pagal
Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir
grąžina jį Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo
užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir
pareigos pagal Protokolą pasibaigia.“

b) Dėl pagrindų, kai Protokolas netenka galios, žr. 18, 20 komentarus. Manytina,
jog tikslinga šiuos pagrindus numatyti vienoje nuostatoje, o ne atkartoti per kelias
Protokolo nuostatas.

„2.10.3. Jeigu Gamintojas, dalyvaujantis Atsinaujinančių išteklių skatinimo
kvotų paskirstymo Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodytame aukcione,
nelaimi šio skatinimo kvotų paskirstymo aukciono arba atsisako jame
dalyvauti, Elektros tinklų operatorius, gavęs Gamintojo prašymą, atsisako
savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį
Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių
teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.“

11. Protokolo 2.10.4 papunktis

a) Atkreipiame dėmesį, jog pagal Elektros energetikos įstatymo (redakcija,
įsigaliosianti nuo 2019-05-01) 211 straipsnio 3 dalį, <...> tinklų operatorius
pasinaudoja visu šio gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu.

„2.6.2. Teisės aktų nustatyta tvarka elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų darbus atlikti pats.“

„2.10.4. Visu Protokolo 2.10.1 punkte nurodytu
prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Elektros
tinklų operatorius gali pasinaudoti tuo atveju,
jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros
energijos
gamybos
pajėgumus
galiojimo
laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus,
nevykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo
pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos
įrengtosios galios elektrinę, išskyrus atvejus, kai
tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių,
kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai
numatyti Protokolo ir (ar) elektros įrenginių
(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo
užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų
pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų
nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Gamintojo
kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame punkte
nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia
Elektros
tinklų
operatoriui
dokumentus,
įrodančius, kad yra šiame punkte nurodytos
aplinkybės, o Elektros tinklų operatorius įvertina
pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl
pateikto
prievolių
įvykdymo
užtikrinimo
grąžinimo.“

Siūlytina reglamentuoti pagrindus, kai Protokolas netenka galios, vienoje
nuostatoje (ar Protokolo dalyje).

Siekiant užtikrinti sklandų prievolių administravimą bei vengiant praktinių
nesusipratimų ir skirtingų interpretacijų dėl pasinaudojimo prievolių užtikrinimu,
Protokole prašome vartoti įstatymo leidėjo terminologiją ir gramatines
konstrukcijas.
b) Taip pat pažymėtina, jog Protokolo tekste pateikiamos klaidingos nuorodos –
vietoje nuorodų į Protokolo punktus turėtų būti pateikiamos nuorodos į punkto
papunkčius. Ši pastaba taip pat aktuali Protokolo 6 ir 7 išnašoms bei 2.11
papunkčiui.

„2.10.4. Visu Protokolo 2.10.1 punkte papunktyje nurodytu prievolių
įvykdymo užtikrinimo dydžiu Elektros tinklų operatorius gali pasinaudoti
pasinaudoja tuo atveju, jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo
pratęsimus, nevykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti
Protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę, išskyrus atvejus, kai tokie
įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo
kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) elektros įrenginių (elektrinės)
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo
užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl
įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Gamintojo kaltės. Tais atvejais,
kai yra šiame punkte papunktyje nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia
Elektros tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame punkte
papunktyje nurodytos aplinkybės, o Elektros tinklų operatorius įvertina
pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo
užtikrinimo grąžinimo.“
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12. Protokolo 2.10.7 papunktis
„2.10.7. Pagal Gamintojo prievolių įvykdymo
užtikrinimą Elektros tinklų operatoriaus gautos
lėšos įvertinamos nustatant skirstymo ir
perdavimo tiekimo paslaugų kainų viršutines
ribas.“

Grupės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Siūloma nuostata yra susijusi ne su elektrinės įrengimo procesu ir Protokolu
apskritai, o su perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų nustatymu, kas neturi nieko
bendra su Protokolu siekiamais sureglamentuoti Gamintojo ir Elektros tinklų
operatoriaus santykiais.

„2.10.7. Pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą Elektros tinklų
operatoriaus gautos lėšos įvertinamos nustatant skirstymo ir perdavimo
tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas.“

Siūlome atsisakyti šios nuostatos.

Patikslinti nuostatą, nurodant kam pateikiamas prievolių įvykdymo užtikrinimas.

„2.10.8. Gamintojas, norėdamas pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo
16 straipsnio 7 dalyje, turi Elektros tinklų operatoriui pateikti padidintą
prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį, kuris apskaičiuojamas dauginant
numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir
laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo galiojimo terminą, trukmės,
išreikštos metais.“

Siekiant išvengti praktinių nesusipratimų ir skirtingų interpretacijų dėl
pasinaudojimo prievolių užtikrinimu, Protokole prašome vartoti įstatymo leidėjo
terminologiją ir gramatines konstrukcijas, kaip tai numatyta Elektros energetikos
įstatymo (redakcija, įsigaliosianti nuo 2019-05-01) 22 straipsnio 9 dalies 10
punkte.

„2.12. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės
patvirtinimas, kai planuojama statyti vėjo elektrines, kad teritorijose,
kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi
apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines[7] (prie Protokolo pridedamas
gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas).“

Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo pabaigos pagrindai yra nurodyti
Energetikos ministerijos viešai derintame Atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekte (37
punktas). Manytina, jog šie pagrindai turi sutapti su Protokole pateikiamais
pagrindais, todėl prašome suderinti Protokolo 2.14 punktą su minėto aprašo
projekto 37 punktu.

Suderinti elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo pabaigos pagrindus
su Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo
tvarkos aprašo pakeitimo projektu.

16. Protokolo 2.14.1 papunktis

Dėl nuorodos į Įstatymo 20 straipsnio 4 dalį žr. 6 komentarą.

„2.14.1. kai Gamintojas per vieną mėnesį nuo
Protokolo pasirašymo dienos paskelbimo
skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju
dienos nesikreipia į Valstybinę energetikos
inspekciją išduoti dėl leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus išdavimo;“

Dėl Inspekcijos trumpinio žr. 5 komentarą.

„2.14.1. kai Gamintojas per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos
paskelbimo Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodyto skatinimo kvotų
paskirstymo aukciono laimėtoju dienos nesikreipia į Valstybinę energetikos
inspekciją Inspekciją išduoti dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus išdavimo;“

13. Protokolo 2.10.8 papunktis
„2.10.8. Gamintojas,
norėdamas
pratęsti
leidimo plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros
energetikos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, turi
pateikti padidintą prievolių įvykdymo užtikrinimo
dydį, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų
įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų
už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio
leidimo galiojimo terminą, trukmės, išreikštos
metais.“
14. Protokolo 2.12 papunktis
„2.12. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra
gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad
teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo
reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir
statyti vėjo elektrines[7] (prie Protokolo
pridedamas gautas Lietuvos kariuomenės
patvirtinimas).“
15. Protokolo 2.14 papunktis
2.14.
Elektros tinklų galios ir pralaidumų
rezervavimas netenka galios, o Elektros tinklų
operatorius netenka prievolės prijungti Gamintojo
įrenginius, šiais atvejais: <...>

Taip pat nėra aiški mintis dėl „Protokolo pasirašymo dienos paskelbimo <...>“ –
reikėtų patikslinti, nurodant, kas turėta omenyje, t.y. momentas nuo Protokolo
pasirašymo, ar nuo paskelbimo aukciono laimėtoju?
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17. Protokolo 2.14.2 papunktis

Grupės komentaras
Dėl nuorodos į Įstatymo 20 straipsnio 4 dalį žr. 6 komentarą.

„2.14.2. kai Gamintojas, per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos,
nepateikia prašymo Komisijai dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo
Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodytame aukcione;“

Atkreiptinas dėmesys, Elektros energetikos įstatymo (redakcija, įsigaliosianti nuo
2019-05-01) 211 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad:
(i) jeigu gamintojas užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios
elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gamintojui šiame įstatyme
nustatyta tvarka išduotas leidimas gaminti elektros energiją
(ii) arba gamintojas, dalyvaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20
straipsnio 3 dalyje nurodytame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, nelaimi šio
skatinimo kvotų paskirstymo aukciono
(iii) arba atsisako jame dalyvauti, tinklų operatorius, gavęs gamintojo prašymą,
atsisako savo teisių pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį
šiam gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui,
o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia.

Patikslinti Protokolo nuostatas, aiškiai numatant atvejus, kai Protokolas
netenka galios.

„2.14.2. kai Gamintojas, per vieną mėnesį nuo
Protokolo pasirašymo dienos,
nepateikia
prašymo Komisijai dalyvauti skatinimo kvotų
paskirstymo aukcione;“
18. Protokolo 2.14.4 papunktis
„2.14.4. kai Protokolas netenka galios;“

Siūlomas pakeitimas

Manytina, jog praktikoje įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose yra tikslinga
nustatyti aiškų ir nedviprasmišką pagrindų, kai Protokolas netenka galios,
katalogą, nes rinkos dalyviai turėtų žinoti baigtinį tokių pagrindų sąrašą.
Projekto tekste vartojamas „Elektros tinklų operatoriaus“ trumpinys.

„2.14.5. kai Gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo plėtoti
elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus
galiojimo pabaigos nepateikia Elektros tinklų operatoriui pratęsto leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių
pajėgumus;“

20. Protokolo 5.2 papunktis

a) Dėl nuorodos į Įstatymo 20 straipsnio 4 dalį žr. 6 komentarą;

„5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja
galioti Gamintojui nelaimėjus skatinimo kvotų
paskirstymo aukciono ir neišreiškus ketinimo tęsti
veiklą nelaimėjus aukciono, Gamintojui atsiėmus
prievolių įvykdymo užtikrinimą, pateiktą Elektros
tinklų operatoriui arba kai prievolės pagal
Protokolą ir (ar) prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta
tvarka, arba kitais teisės aktų nustatytais
atvejais.“

b) Dėl pagrindų, kai Protokolas netenka galios, žr. 10, 18 komentarus – būtina
aiškiai numatyti atvejų, kai Protokolas netenka galios, pagrindus. Taip pat jei
pateikiamos nuorodos į teisės aktus, prašome detalizuoti, kokie tai teisės aktai.

„5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti Gamintojui nelaimėjus
skatinimo kvotų paskirstymo Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodyto
aukciono ir neišreiškus ketinimo tęsti veiklą nelaimėjus Įstatymo 20
straipsnio 4 dalyje nurodyto aukciono, Gamintojui atsiėmus prievolių
įvykdymo užtikrinimą, pateiktą Elektros tinklų operatoriui arba kai prievolės
pagal Protokolą ir (ar) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį
pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka, arba kitais teisės aktų nustatytais
atvejais.“

19. Protokolo 2.14.5 papunktis
„2.14.5. kai Gamintojas per 30 kalendorinių dienų
nuo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus
galiojimo pabaigos nepateikia operatoriui
pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių
pajėgumus;“
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21. Protokolo 7 punktas

Grupės komentaras

Siūlomas pakeitimas

Atsižvelgiant į praktikoje pasitaikančius individualius elektrinių prijungimo atvejus,
dažnai kyla poreikis keistis ar tikslinti ketinimų protokole sutartus įsipareigojimus.
Siekiant užtikrinti lankstų gamintojo įrenginių prijungimo procesą, siūlytina
papildyti Protokolo „Kitas sąlygas“ galimybe šalių susitarimu keisti Protokolo
sąlygas, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Papildyti Protokolą nuostata, leidžiančia šalių susitarimu keisti ir (ar) papildyti
Protokolą, laikantis galiojančio teisinio reglamentavimo.

___________________

