Zita Daunaravičienė
From:
Subject:
Attachments:

Info (info@vert.lt)
FW: DĖL PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS. Pastabos
PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ projektui.
LAIEK Raštas VERT 20200720 DĖL PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ VIEŠOSIOS
KONSULTACIJOS.pdf

From: Martynas Nagevicius <martynas@nagevicius.lt>
Sent: Monday, July 20, 2020 4:42 PM
To: Paulius Blažys <paulius.blazys@vert.lt>
Subject: DĖL PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS. Pastabos PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ
NUOSTATŲ projektui.
Lietuvos Atsinaujinančių Išteklių Energetikos konfederacija, išnagrinėjusi LITGRID AB 2020 m. birželio 29 d. raštu Nr.
20SD-1963 pateiktą Pajėgumų aukcionų nuostatų projektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo
dešimtuoju1 skirsniu įstatymo Nr. XIII-3020 (įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1 d.) (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 7 dalimi.
Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 30 punktu, Taryba tvirtina Pajėgumų aukcionų nuostatus, kuriuose
nustatoma pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionų organizavimo tvarka (toliau PROJEKTĄ), teikia šias pastabas.
1. Konfederacija atkreipia Tarybos dėmesį, kad nei PROJEKTE, nei anksčiau šį mėnesį Lietuvos Respublikos
Vyriausybės derintame PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO projekte niekaip
nėra aprašyta tvarka, kaip pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionuose galėtų dalyvauti:
a.

elektros gamintojai, kurių elektros gamyba priklauso nuo aplinkos sąlygų – pavyzdžiui vėjo arba saulės elektrinės;

b.

elektros akumuliaciniai įrenginiai, turintys ribotą veikimo numatyta galia trukmę;

c.

elektros paklausos valdymo (demand site response) sprendimus teikiantys paslaugos teikėjai

Tai yra – PROJEKTE nėra pateikti principai – kaip aukcione būtų lyginami technologiškai skirtingi pajėgumus užtikrinantys
sprendimai, kokie būtų taikomi dereitingavimo koeficientai ir panašiai.
Tai kelia pavojų, kad aukcione, priėmus PROJEKTĄ, galės dalyvauti tik tradiciniai, tam tikras nustatytas standartines
technines charakteristikas atitinkanty įrenginiai arba atvirkščiai – atsiras neadekvatus naujų technologijų privalumų
pervertinimas.

2. Konfederacija atkreipia dėmesį į tai, kad PROJEKTO I priede numatytose TECHNINIIUOSE
REIKALAVIMUOSE pateikiama informacija kokias technines charakteristikas aukciono dalyviai turi pateikti, dalyvaudami
aukcione, tačiau (išskyrus kelias išimtis) nėra pateikti reikalavimai, kuriuos aukciono dalyviių pateiktos įrenginių
charakteristikos turi atitikti, kaip lyg ir galima būtų tikėtis iš Priedo pavadinimo.
Tai sukelia didelį neapibrėžumą būsimiems aukciono dalyviams.
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Esu pasirengęs dalyvauti tolimesniame projekto redakcijos derinime

Pagarbiai

Martynas Nagevičius
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas
Mob. tel.+37065037654
El. paštas martynas@nagevicius.lt
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