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„Lietuvos energijos gamyba“ AB 2018 m. gruodžio 4 d. gautos pastabos
1.
Sutarties projekto 13.9.3.2 punktas
Analogiška pastaba dėl vienkartinio reikalavimų
„13.9.3.2.
BRP
pažeidžia
teisės pažeidimo, kaip esminio sutarties pažeidimo,
norminiuose aktuose ir Sutartyje proporcingumo. Taip pat pažymėtina, kad pagal
nustatytus elektros energijos gamybos ir sutartį prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti
vartojimo balanso planavimo, vykdymo ir yra pateikiama banko garantija ir/arba piniginis
užtikrinimo reikalavimus ir/ar ilgiau kaip užstatas, kuris gali būti panaudojamas vėluojant
1 (vieną) mėnesį vėluoja apmokėti už atlikti apmokėjimą pagal sutartį. Atsižvelgiant į
nupirktą Disbalansą;
tai, vien tik vėlavimą atsiskaityti pagal sutartį nėra
13.9.3.3. BRP pažeidžia PSO nustatytas proporcinga laikyti esminiu sutarties pažeidimu,
PSO informacinės sistemos naudojimosi neįvertinus ar banko garantija ir/arba piniginis
taisykles ar trikdo ir kitokiu būdu užstatas yra pakankami įsiskolinimo padengimui.
neigiamai įtakoja PSO informacinių Pažymėtina, jog LITGRID AB Derinimo
sistemų darbą;“
pažymoje nepateikė jokio Bendrovės pasiūlymo
vertinimo. Bendrovė siūlo koreguoti šį sutarties
punktą.
Siūloma:
„13.9.3.2. BRP ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį
vėluoja apmokėti už nupirktą Disbalansą ir už
Administravimo mokestį, o Garantijos suma
nėra pakankama įsiskolinimui padengti;
13.9.3.3. BRP pakartotinai pažeidžia PSO
nustatytas PSO informacinės sistemos

LITGRID AB pastabų įvertinimas
atsižvelgta/neatsižvelgta ir komentarai
Atsižvelgta.
13.9.3.2 BRP ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį vėluoja
apmokėti
už
nupirktą
Disbalansą
ir
už
Administravimo mokėstį, o Garantijos suma nėra
pakankama įsiskolinimui padengti;
13.9.3.3. BRP pakartotinai ar piktybiškai pažeidžia
PSO
nustatytas PSO informacinės sistemos
naudojimosi taisykles ar trikdo ir kitokiu būdu
neigiamai įtakoja PSO informacinių sistemų
darbą;“

naudojimosi taisykles ar trikdo ir kitokiu būdu
neigiamai įtakoja PSO informacinių sistemų
darbą;“
AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ 2018 m. gruodžio 5 d. gautos pastabos
2.
Sutarties projekto 17.3 punktas
Standartinių sutarties sąlygų derinimas su
17.3. Specialieji reikalavimai dėl valstybine priežiūros institucija yra viena iš
pranešimų, informacijos ar kitų duomenų priemonių, siekiant užtikrinti teisingą sutarties
teikimo, kiek tai susiję su informacijos šalių interesų pusiausvyrą ir apsaugant
mainais vykdant prekybą Disbalansu gali silpnesniosios sutarties šalies, neturinčios
būti nustatomi Informacijos mainų pakankamai galių daryti įtakos sutarties turiniui,
reglamente ar kituose PSO techniniuose ir teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Šiuo aspektu
organizaciniuose reglamentuose.
aptariama sutarties sąlyga, numatanti, kad PSO
turi teisę nustatyti papildomus reikalavimus
duomenų, informacijos
teikimui,
sudaro
prielaidas operatoriui pasinaudoti nevaržoma
diskrecija ir išimtine teise nustatyti nenaudingas
ir nesąžiningas sąlygas.
Siūloma:
„17.3. Specialieji reikalavimai dėl pranešimų,
informacijos ar kitų duomenų teikimo, kiek tai
susiję su informacijos mainais vykdant prekybą
Disbalansu, gali būti nustatomi Informacijos
mainų reglamente ar kituose PSO techniniuose ir
organizaciniuose reglamentuose.“
3.
Sutarties projekto 1 priedo „Informacijos Šio punkto pakeitimu nustatomi papildomi
mainų reglamentas“ 3.4.6 punktas
planavimo reikalavimai elektros energijos
3.4.6. Elektros energijos gamybos gamintojams (ar jų BRP) su instaliuota galia nuo
grafikai 0,5 MW ir didesnės instaliuotos 10 MW į 0,5 MW. Neaišku, kokiu teisiniu
galios gamybos šaltiniuose, atskirai pagrindu ir kokiu tikslu keičiamas šio punkto
nurodant
kiekvieno
gamintojo reikalavimas el. energijos gamybos grafikų
(generatoriaus) rodiklius;
pateikimui el. gamintojams - išturinčių įrengtąją
galią nuo 10 MW į 0,5 MW. Šis pakeitimas

Atsižvelgta iš dalies
Vadovaujantis visų PSO pasiūlymu dėl pagrindinių
organizacinių reikalavimų, funkcijų ir pareigų
(KORRR), susijusių su duomenų mainais9 straipsnio
3 dalimis PSO nustato duomenų pateikimo
reikalavimus, kuriems turi būti atlikta vieša
konsultacija.
Nauja 17.3 punkto redakcija:
„17.3. Specialieji reikalavimai dėl pranešimų,
informacijos ar kitų duomenų teikimo, kiek tai susiję
su informacijos mainais vykdant prekybą Disbalansu,
gali būti nustatomi Informacijos mainų reglamente ar
kituose PSO techniniuose ir organizaciniuose
reglamentuose, kurie yra suderinti viešųjų
konsultacijų būdu su rinkos dalyviais ir skelbiami
PSO tinklalapyje http://www.litgrid.eu/.“.

Atsižvelgta.
Nauja 3.4.6 – 3.4.9 redakcija:
„3.4.6.Elektros energijos gamybos grafikai 10 MW ir
didesnės instaliuotos galios gamybos šaltiniuose,
atskirai nurodant kiekvieno gamintojo (generatoriaus)
rodiklius (nuostata taikytina iki 2020 m. sausio 1
d.).
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sukeltų didelę papildomo mažesnių (STO tinkle
esančių) el. energijos gamintojų administravimo
naštą, kasdienio valandinio planavimo, pildymo
Stateros IT sistemoje, faktinių duomenų teikimo
apimtis ar pareikalautų pakeitimų IT sistemose.
Šie pakeitimai būtų papildoma našta tiek
skatinamų ar neskatinamų atsinaujinančių
energijos išteklių elektros gamintojams, tiek
nepriklausomiems tiekėjams, STO, kuris vykdytų
tokių gamintojų energijos supirkimą. Bendrovės
nuomone,
kol
balansavimo/planavimo
atsakomybė nėra perkeliama konkrečiam elektros
energijos gamintojui, ši informacija tik būtų
renkama, bet vis tiek nebūtų aktuali ir nebūtų
panaudojama finansiniam atsiskaitymui tarp BRP
ir PSO. Jeigu toks reikalavimas išliktų, siūlome
alternatyvų sprendimą, nukelti šio reikalavimo
įsigaliojimo datą vėlesniam terminui, kuris leistų
geriau pasiruošti tokiems pakeitimams.

3.4.7. Elektros energijos gamybos grafikai 0,5 MW
ir didesnės instaliuotos galios gamybos šaltiniuose,
atskirai
nurodant
kiekvieno
gamintojo
(generatoriaus) rodiklius (nuostata taikytina nuo
2020 m. sausio 1 d.);
3.4.8. Suminis elektros energijos gamybos grafikas
mažesnės nei 10 MW instaliuotos galios šaltiniuose
(nuostata taikytina iki 2020 m. sausio 1 d.).
3.4.9. Suminis elektros energijos gamybos grafikas
mažesnės nei 0,5 MW instaliuotos galios šaltiniuose
(nuostata taikytina nuo 2020 m. sausio 1 d.).

Siūloma:
„3.4.6. Elektros energijos gamybos grafikai 0,5
MW 10 MW ir didesnės instaliuotos galios
gamybos šaltiniuose, atskirai nurodant kiekvieno
gamintojo (generatoriaus) rodiklius;“
arba, „3.4.6. Nuo 2020 m. sausio 1 d. elektros
energijos gamybos grafikai 0,5 MW ir didesnės
instaliuotos galios gamybos šaltiniuose, atskirai
nurodant kiekvieno gamintojo (generatoriaus)
rodiklius;
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