Dėl dalyvavimo paskelbtuose skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose
Koks elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo galiojimo
laikotarpis?
Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojai, prieš dalyvaudami
skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, su tinklų operatoriumi privalo pasirašyti ketinimų protokolą
ir pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau –
AIEĮ) nustatyta tvarka. Ketinimų protokole, vadovaujantis AIEĮ 14 straipsnio 11 dalies 2 punktu,
turi būti nurodytas terminas, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, baigti savo elektros
tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Valstybinės energetikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo
aktui-pažymai (paleidimo ir derinimo darbams) gauti. Atkreiptinas dėmesys, kad šis terminas gali
būti pratęsiamas:
1) dėl valstybės veiksmų, trečiųjų asmenų veiksmų ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms;
2) gamintojo prašymu, pateikus papildomą jo prievolių įvykdymo užtikrinimą;
3) elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje ir kitais teisės aktuose
nustatytais atvejais.
Atitinkamai turi būti pratęsiamas ketinimų protokolo galiojimo laikotarpis.
Ketinimų protokolas nustoja galioti Ketinimo protokole nustatytais atvejais, atsižvelgiant į
AIEĮ ir Skatinimo tvarkos aprašo nuostatas. Vadovaujantis AB LESTO Elektros gamybos įrenginių
(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos nuostatomis
(Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 3 priedas), protokolas
nustoja galioti:
1)
neįvykus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui;
2)
gamintojui neįgijus arba netekus teisės dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo
aukcione;
3)
gamintojui nelaimėjus skatinimo kvotų paskirstymo aukciono;
4)
elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimams šio Protokolo ir (ar) teisės aktų
numatytais atvejais netekus galios arba kai prievolės pagal Ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo
prie elektros tinklų paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atskiroms
Ketinimų protokolo sąlygoms, Ketinimų protokole numatytas išimtis.
Kaip teikti patikslintus fiksuotų tarifų pasiūlymus sustabdytuose skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionuose gamintojams, naudojantiems vėjo energiją?
Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dalyviai, teikdami pasiūlymus dėl pirminio fiksuoto
tarifo, tarpusavyje konkuravo teikdami pasiūlymus pageidaujamam fiksuotam tarifui 0,5 ct/kWh
(0,14 euro ct/kWh) dalių tikslumu. Atsižvelgiant į tai, aukciono dalyviai, teikdami patikslintus
pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo, pageidaujamą fiksuotą tarifą turi nurodyti pirminio pasiūlymo
pinigine išraiška, t. y. ct/kWh, 0,5 ct/kWh tikslumu, skliausteliuose nurodydami konvertuotą dydį į
euro ct/kWh.
Patikslintu pasiūlymu aukciono dalyvis negali teikti didesnės fiksuoto tarifo kainos nei ta,
kurią jis teikė pirminiu pasiūlymu. Jei patikslintu pasiūlymu pateikiama didesnė fiksuoto tarifo
kaina, nei buvo nurodyta pirminiu pasiūlymu, galioja pirminis pasiūlymas. Jei aukciono dalyvis
nepateikia patikslinto pasiūlymo per nustatytą terminą ir neatsisako dalyvauti aukcione, galioja
pirminio pasiūlymo kaina.

