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2019 m. birželio 18 d. Nr. O5E-174
Vilnius
Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631,
kuriuo nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (toliau –
Reglamentas), 69 straipsnio 1 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau –
Komisija), derindama su visomis kitomis sinchroninės zonos reguliavimo institucijomis, nusprendžia,
kurie elektros energijos gamybos moduliai turėtų būti priskiriami prie besiformuojančių technologijų, jei
tokių yra. Kiekviena sinchroninės zonos reguliavimo institucija yra atsakinga už Reglamento
68 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų nuostatų ir sąlygų, kurias turi atitikti paraiška dėl priskyrimo
prie besiformuojančių technologijų, patvirtinimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Komisija yra
Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje,
numatyta nacionalinė reguliavimo institucija, todėl atsako už Reglamento 69 straipsnio 1 dalyje nurodytų
nuostatų, sąlygų arba metodikų tvirtinimą.
Atsižvelgdama į tai, Komisija 2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-347 „Dėl priskyrimo prie
besiformuojančių technologijų tvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino „BDR Thermea Group BV“
2016 m. lapkričio 15 d. prašymą (reg. Nr. R1-10010) priskirti prie besiformuojančių technologijų
Lietuvos Respublikoje elektros energijos gamybos modulio „eVita“ modelius „eVita 25s“, „eVita 25s –
p“, „eVita 28c“, „eVita 28c – p“ pagal sertifikatą Nr. CE 645188.
Pažymėtina, kad, vadovaudamiesi Reglamento 70 straipsnio 1 dalimi, visų elektros energijos
gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, gamintojai privalo kas du mėnesius
reguliavimo institucijai pateikti duomenis apie atnaujintus modulio pardavimus per paskutinius du
mėnesius, o Komisija viešai1 skelbia besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimų
sumos sąrašą (MW ir parduotais vienetais) per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje ir taip pat
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besiformuojančių technologijų bendrai generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašą (MW ir
parduotais vienetais) Baltijos sinchroninėje zonoje.
Atkreiptinas dėmesys, kad „BDR Thermea Group BV“ nuo 2018 m. liepos 17 d. nebeteikia
informacijos apie besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimus, todėl Komisija
neturi galimybės paskelbti atnaujintos Reglamento 70 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos.
Pažymėtina, kad Komisija 2018 m. gruodžio 3 d. ir pakartotinai 2019 m. kovo 26 d. kreipėsi į „BDR
Thermea Group BV“, prašydama pateikti Reglamento 70 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, tačiau
atsakymas iš „BDR Thermea Group BV“ nebuvo gautas.
Atsižvelgdama į tai bei bendradarbiaudama su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis reguliavimo
institucijomis, Komisija 2019 m. balandžio 15 d. kreipėsi į Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo
agentūrą (toliau – Agentūra) su prašymu pateikti nuomonę dėl galimybės panaikinti „BDR Thermea
Group BV“ elektros energijos gamybos modulių priskyrimą prie besiformuojančių technologijų,
atsižvelgiant į tai, kad „BDR Thermea Group BV“ neteikia informacijos apie elektros energijos gamybos
modulių pardavimus. Agentūros 2019 m. balandžio 18 d. pateiktame atsakyme nurodoma, kad
sinchroninės zonos reguliavimo institucijos koordinuotai gali nuspręsti atšaukti priskyrimą prie
besiformuojančių technologijų, o sprendimas tuo pagrindu, kad „BDR Thermea Group BV“ neteikia
informacijos apie besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimus, galimai
neprieštarautų Reglamento reikalavimams.
Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 2 dalimi, sprendimas atšaukti priskyrimą prie
besiformuojančių technologijų priimamas koordinuotai sinchroninės zonos reguliavimo institucijų, todėl
šis klausimas Baltijos šalių nacionalinių reguliavimo institucijų atstovų buvo aptartas 2019 m. gegužės
9 d. vykusiame Baltijos valstybių miniforumo Elektros darbo grupės susitikime, kurio metu visos Baltijos
šalių reguliavimo institucijos sutarė (2019 m. birželio 7 d. Elektros darbo grupės susitikimo protokolas)
panaikinti suteiktą išimtį „BDR Thermea Group BV“ ir priimti reikiamus įgyvendinančius nacionalinius
sprendimus.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Komisijos Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir
stebėsenos skyrius siūlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo projektui.
PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2017 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3E-347 „Dėl priskyrimo prie besiformuojančių technologijų
tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.
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