PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ, PATEIKTŲ VIEŠAJAI KONSULTACIJAI DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ
PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ PROJEKTO DERINIMO PAŽYMA
Eil.
Nr.

Pastabos ir pasiūlymai

Pastabų / pasiūlymų vertinimas

NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ PROJEKTŲ DERINIMO PAŽYMA
1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
I. Esminės pastabos
1.1. 9 punktas
Atsižvelgta
„Žaliosios dujos – dujos iš atsinaujinančių energijos išteklių.“
Žaliųjų dujų sąvoka yra pateikta remiantis Lietuvos Respublikos
Bendrovė Taisyklių projekte pateikia sąvoką „žaliosios dujos“ bei su šia atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, kurio 2 straipsnio 2 dalyje
sąvoka susijusias kitas sąvokas. Siekiant aiškumo, prašome patikslinti nustatyta, kad atsinaujinančių išteklių energija – energija iš
sąvoką, nurodant, kokiu teisės aktu (aktais) vadovaujantis yra teikiama ši atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija, aplinkos
sąvoka. Jeigu ši sąvoka nėra apibrėžta kituose teisės aktuose, siūlytina energija, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija,
detalizuoti šios sąvokos apibrėžima nurodant kokius techninius hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų
parametrus atitinkančios dujos būtų laikomos tinkamomis priimti į perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių
perdavimo sistemą.
išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus
galimas ateityje, energija.
Taisyklėse naudojama sąvoka „žaliosios dujos“ papildyta ir išdėstyta taip:
„Žaliosios dujos – biodujos, biometanas, vandenilis ir kitos dujos
pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių.“
1.2.

24 punktas

Atsižvelgta

24.
Perdavimo sistemos įleidimo taškai:
Taisyklės papildytos nauju 24.6 papunkčiu:
24.1. įleidimo iš Baltarusijos Respublikos perdavimo sistemos taškas. „24.6. virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas.“
Dujų apskaitos vieta – Kotlovkos DAS;
24.2. Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taškas. Dujų
apskaitos vieta – Kiemėnų DAS;
24.3. įleidimo iš SGD terminalo sistemos taškas;
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24.4. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taškas. Dujų
apskaitos vieta – Santakos DAS;
24.5. įleidimo iš tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtų žaliųjų
dujų gamybos įrenginių taškai.

1.3.

Vadovaujantis šio projekto 46 punktu ir sąvoka „virtualus žaliųjų dujų
įleidimo taškas“ priskirtini bus ir tie sistemos naudotojai, kurie ir
„netiesiogiai“ prijungti prie PSO, bet prie SSO. Atsižvelgus į tai, siūloma
tikslinti nuostatą.
33 punktas
Neatsižvelgta
33. PSO, perdavimo sutarties galiojimo metu identifikavęs pasikeitusią Vertinant riziką dėl mokumo yra atsižvelgiama į tokius veiksnius:
(padidėjusią) riziką dėl sistemos naudotojo mokumo, dėl kurios, pagrįsta a. Pagrindiniai aktualūs duomenys apie juridinį asmenį, kontaktinė
PSO nuomone, gali būti neįvykdyti sutartimi prisiimti įsipareigojimai, turi
informacija, įstatinis kapitalas, aktualūs duomenys apie įmonės
teisę jo pareikalauti pateikti / padidinti teikti įsipareigojimų įvykdymo
vadovą;
užtikrinimo priemones.
b. Informacija apie kitus juridinio asmens dalyvius (akcininkai,
savininkai, valdybos nariai);
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Įstatymas) 49 c. Istoriniai duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimo, teisinio statuso
straipsnio 3 ir 4 dalys nustato, kad Perdavimo sistemos operatoriai (toliau
ir formos, įstatinio kapitalo, akcininkų, juridinio asmens vadovų, narių,
– PSO), vadovaudamiesi Tarybos paskelbtais reikalavimais, patvirtina
darbuotojų skaičiaus, pajamų, transporto);
naudojimosi sistema taisykles ir teisė naudotis sistemomis turi būti d. Informacija apie teisinius procesus;
suteikiama objektyviai, nediskriminuojant sistemos naudotojų, bei Taryba e. Turto areštų informacija;
turi teisę reikalauti, kad PSO pakeistų patvirtintas naudojimosi sistema f. Nekilnojamo turto buvimo faktas;
taisykles taip, kad jos atitiktų Tarybos paskelbtus reikalavimus.
g. Informacija apie juridinio asmens nepadengtas skolas bei jų mokėjimo
istorija;
Nustatydamas prievolę sistemos naudotojui, PSO privalo nurodyti h. Informacija (aktuali ir istorinė) apie atsiskaitymus su valstybiniu
kriterijus, pagal kuriuos bus identifikuojama pasikeitusi (padidėjusi)
socialiniu draudimu;
rizika dėl mokumo – t. y. baigtinį sąrašą faktinių aplinkybių, kurioms i. Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų
pasikeitus bus konstatuojamas rizikos padidėjimas. Nesant galimybės
ministerijos nurodymų nevykdymą, jei tokie duomenys paskelbti;
nustatyti baigtinio tokių atvejų sąrašo, prašome pateikti argumentaciją, j. Statistinė juridinio asmens nemokumo (bankroto ir/ arba vėlavimo
kodėl tokių aplinkybių nebūtų galimybės nustatyti.
atsiskaityti) tikimybė;
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k. Informacija apie juridinio asmens vardu registruotų transporto
priemonių skaičių;
l. Informacija apie juridinio asmens darbuotojų skaičių;
m. Finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registrui neteikimo faktas;
n. juridinio asmens finansiniai rodikliai, palyginti su atitinkamo ūkio
sektoriaus rodikliais, finansinių rodiklių pasikeitimų istorija.
o. Kita turima/aktuali informacija.
Svarbu pažymėti, jog rizikos vertinimas yra kompleksinis t.y. vertinama
visų veiksnių/pokyčių visuma bei jų tarpusavio koreliacija. Baigtinis
sąrašas su konkrečiomis reikšmėmis ir/ ar jų pokyčių dydžiais sąlygotų
neobjektyvų rizikos vertinimą.
1.4.

37.1.4 papunktis

Neatsižvelgta

37. Prašymo nagrinėjimo tvarka ir sprendimo priėmimas:
37.1. PSO, gavęs prašymą sudaryti perdavimo sutartį, įvertina prašyme
nurodytus duomenis ir dokumentus (jų pakankamumą, pagrįstumą,
tikslumą), apsvarsto prašymą ir per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo
gavimo dienos:
<...>
37.1.4. paprašo pateikti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones,
jei sistemos naudotojas neturi ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta
kredito reitingo, kuris yra lygus arba didesnis nei Baa1 pagal Moody‘s
agentūrą arba BBB+ pagal Standard&Poor‘s agentūrą arba BBB+ pagal
Fitch Ratings agentūrą ir yra kitų aplinkybių (nemokumo kitiems
tiekėjams požymiai, kitos finansinę riziką sąlygojančios aplinkybės),
leidžiančių pagrįstai manyti, kad sistemos naudotojas gali nevykdyti savo
įsipareigojimų pagal sutartį ir (ar) Taisykles;

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos
2009/73/EB, dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių,
panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB, 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad valstybės narės užtikrina paskelbtais tarifais pagrįstos sistemos,
suteikiančios trečiosioms šalims galimybę naudotis perdavimo ir
skirstymo sistema ir SGD įrenginiais, taikomos visiems reikalavimus
atitinkantiems vartotojams, įskaitant tiekimo įmones, įgyvendinimą ir
objektyvų šios sistemos taikymą nediskriminuojant sistemos naudotojų.
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.
715/2009, dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų,
panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, 14 straipsnio 3 dalyje
nustatyta, kad atitinkamais atvejais teisės naudotis tinklu suteikimo
trečiajai šaliai paslaugos gali būti suteikiamos iš tinklo naudotojų gavus
tinkamas garantijas dėl tokių naudotojų kreditinio patikimumo.
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė privalo su visais potencialiais sistemos
Tarybos vertinimu, 37.1.4 papunktis galimai yra neproporcingas ir naudotojais sudaryti paslaugų teikimo sutartis, bei siekiant tinkamai
diskriminuojantis rinkos dalyvius, kurių kredito reitingą vertina kitos valdyti galimas mokumo rizikas, Bendrovės nuomone Taisyklių 37.1.4
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agentūros, nei išvardintos taisyklėse Moody‘s, Standard&Poor‘s bei Fitch punkte nustatytos agentūros užtikrina patikimo kreditingumo reitingo
Ratings agentūros.
apskaičiavimą.
Taip pat siūlome aiškiai apibrėžti aplinkybes, kurioms įvykus būtų Minėtos tarptautinės reitingų agentūros yra pripažintos ir veikiančios
konstatuojama, kad sistemos naudotojas gali nevykdyti sutartinių pasauliniu mastu, kas savo ruožtu užtikrina aukščiausius veiklos
įsipareigojimų.
skaidrumo standartus bei objektyvius reitinguojamų bendrovių
įvertinimus. Mažos, veikiančios tik tam tikrose regionuose, reitingų
agentūros gali būti finansiškai priklausomos nuo užsakovų, ko pasėkoje
vertinimai subjektyvūs ir neatspindintys realios vertinamos bendrovės
finansinės būklės.

1.5.

Derinimo pažymos 1.3 punkte nurodyta į kokius veiksnius atsižvelgiama
vertinant juridinio asmens kreditingumą ir kodėl negalima turėti baigtinio
sąrašo su konkrečiomis reikšmėmis ir/ ar jų pokyčių dydžiais.
Atsižvelgta

44 punktas

44. Pajėgumai įleidimo taškuose ir išleidimo taškuose paskirstomi atskirai Taisyklių punktas 44 punktas išdėstytas taip:
ir nėra susieti.
„44. Pajėgumai atskirai užsakomi įleidimo taškuose ir atskirai
užsakomi išleidimo taškuose.“
Siūloma punktą patikslinti atsižvelgus į jo tikslą, jog pajėgumai atskirai
užsakomi įleidimo ir atskirai užsakomi išleidimo taškuose.

1.6.

Taip pat, pakoreguoti nuostatą siekiant išvengti sąvokos painiojimo su
kita sąvoka – susietieji (angl. bundled) pajėgumai.
47.2 papunktis
Atsižvelgta
47.2. Visuose įleidimo ir išleidimo taškuose PSO siūlo šiuos tipinius Žalių dujų įleidimo taškuose pajėgumai būtų užsakomi virtualiame žaliųjų
pajėgumų produktus:
dujų įleidimo taške, todėl skirstymo sistemos operatoriams papildomos
47.2.1. metų;
pareigos dėl pajėgumų paskirstymo nekyla. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo
47.2.2. ketvirčio;
metu prie perdavimo sistemos nėra prijungtų žaliųjų dujų gamybos
47.2.3. mėnesio;
įrenginių, bei siekiant sistemos naudotojams suteikti galimybe
47.2.4. paros;
paslaugomis naudotis kaip galima lanksčiau, siūlome ir žaliųjų dujų
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47.2.5. einamosios paros pajėgumus.

1.7.

įleidimo taškuose siūlyti visus standartinius pajėgumų produktus tuo
labiau, kad jų taikymas nesukuria papildomų sąnaudų, o tik padidina
Svarstytina, ar žaliųjų dujų įleidimo taškuose būtina siūlyti visus šiuos galimybes rinkos dalyviams.
produktus. Siūlome apsvarstyti produktų poreikį atsižvelgus į skirstymo
sistemos specifiką, t. y. ar būtų įmanoma laiku įgyvendinti / realizuoti
visus šiuos produktus iki numatomos Taisyklių įsigaliojimo datos.
47.3, 47.4 papunkčiai
Atsižvelgta
47.
Perdavimo paslaugos ir pajėgumų produktai:
<...>
47.3. Jeigu PSO identifikuoja ilgesnės trukmės pajėgumų poreikį, PSO
gali pasiūlyti ilgesnės trukmės pajėgumų produktus (2 metų trukmės ir
pan.), prieš tai informuodamas visus sistemos naudotojus ir EPPS
paskelbdamas konkrečios trukmės pajėgumų paskirstymo terminus.
Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške ilgesnės nei 1
metų trukmės pajėgumų produktais gali būti paskirstoma ne daugiau nei
80 proc. techninių sujungimo taško pajėgumų.
47.4. PSO gali pasiūlyti apribotuosius pajėgumų produktus, įskaitant
apribotuosius pajėgumų produktus su perdavimo paslaugų pasinaudojimo
apribojimais, t. y. pajėgumų produktus suteikiančius teisę transportuoti
dujas tik į konkretų (-čius) perdavimo sistemos įleidimo ar išleidimo tašką
(-us). Apie apribotuosius pajėgumų produktus PSO informuoja sistemos
naudotojus EPPS ir (ar) PSO interneto svetainėje ne vėliau nei prieš 30
dienų iki jų taikymo.

1.8.

Taisyklės papildytos nauju 47.7 papunkčiu:
„47.7. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške 20
proc. turimo techninio pajėgumo atidedama ir siūloma:
47.7.1. 10 proc. turimo techninio pajėgumo siūloma ne anksčiau kaip
metiniame metų pajėgumų aukcione ir rengiamame pagal aukcionų
kalendorių penktaisiais dujų tiekimo metais prieš prasidedant
atitinkamiems dujų tiekimo metams, ir
47.7.2. 10 proc. turimo techninio pajėgumo pirmiausia siūloma ne
anksčiau kaip metiniame ketvirčio pajėgumų aukcione ir
rengiamame pagal aukcionų kalendorių dujų tiekimo metais prieš
prasidedant atitinkamiems dujų tiekimo metams.“

Taisyklėse neįtvirtinta, kaip 80 proc. kriterijus taikomas pajėgumų
užsakymo platformos taikymo atveju ir kaip apie tai informuojami rinkos
dalyviai. Žr. CAM NC 8 straipsnio 6–7 dalis. Atsižvelgus į tai, Taisyklėse
siūlome įtvirtinti šias nuostatas.
48, 54 punktai
Atsižvelgta
48.

Bendrosios pajėgumų paskirstymo nuostatos:

Taisyklės papildytos nauju 48.5 ir 48.6 papunkčiais:
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<...>
54.
<...>

1.9.

„48.5. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške visi
Pajėgumų paskirstymo tvarka pajėgumų paskirstymo platformoje: nuolatiniai pajėgumai abiejose sujungimo taško pusėse siūlomi kaip
susietieji pajėgumai.
48.6. Jeigu bet kuriuo atitinkamu laikotarpiu vienoje Lietuvos bei
Siūlome 48 punkte įtvirtinti principą, kad LT-PL sujungimo taške Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taško pusėje esama daugiau
pirmiausia visada siūlomi susietieji (angl. bundled) pajėgumų produktai, nuolatinių pajėgumų nei kitoje, perdavimo sistemos operatorius,
o tik po to kiti produktai, kaip įtvirtinta CAM NC 19 straipsnyje.
turintis daugiausia nuolatinių pajėgumų, gali siūlyti šiuos papildomus
pajėgumus sistemos naudotojams kaip nesusietų pajėgumų
produktą.“
48.1. Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške 10 proc. Atsižvelgta
techninių sujungimo taško pajėgumų yra rezervuojama trumpalaikiams
prieš dujų parą užsakomiems (angl. day – ahead) paros pajėgumams ir Žiūrėti 1.7 pastabos vertinimą.
einamosios paros pajėgumams (angl. within – day).

Prašome įtvirtinti, kad dalis techninių pajėgumų rezervuojama
trumpalaikiams pajėgumams ir LT-PL sujungimo taške, kaip reikalauja
CAM NC 8 straipsnio 6–9 dalys. Pažymėtina, kad konkreti atidedama
procentinė dalis turi būti konsultuojama su rinkos dalyviais ir tvirtinama
Tarybos.
1.10. 48.4. PSO, nustatęs būtinybę atlikti pertraukiamųjų pajėgumų Atsižvelgta
pertraukimą, pajėgumų pertraukimą sistemos naudotojams, tokiu mastu,
koks yra būtinas nuolatinių pajėgumų užtikrinimui, vykdo taikant Taisyklių punktas 48.4 papunktis papildytas ir išdėstytas taip:
proporcingumo arba „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą, todėl: <...>
„48.4. PSO, nustatęs būtinybę atlikti pertraukiamųjų pajėgumų
pertraukimą dėl dujų kokybės, slėgio, temperatūros, srautų modelio,
CAM NC 36 straipsnis:
nuolatinių pajėgumų užtikrinimo, dujų sistemų remonto, priežiūros
„Perdavimo sistemų operatoriai pertraukimo priežastis nurodo ar kitų vartotojų sistemų prijungimo darbų, su vartotojais arba su
pertraukiamojo perdavimo sutartyse arba šioms sutartims taikomose tiekėjais susijusių suvaržymų, su viešąja paslauga susijusių
bendrosiose sąlygose. Pertraukimo priežastys gali būti dujų kokybė, įsipareigojimų ar pajėgumų valdymo pagal perkrovos valdymo
slėgis, temperatūra, srautų modeliai, nuolatinių pajėgumų sutarčių procedūras, taip pat dėl priežasčių nurodytų Taisyklių XVIII
taikymas, techninė priežiūra, su vartotojais arba su tiekėjais susiję skyriuje, pajėgumų pertraukimą sistemos naudotojams, tokiu mastu, koks
suvaržymai, su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai ir pajėgumų yra būtinas nuolatinių pajėgumų užtikrinimui, vykdo taikant
valdymas pagal perkrovos valdymo procedūras, taip pat kitos priežastys“. proporcingumo arba „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą, todėl:“
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Vadovaujantis CAM NC 36 straipsniu, Taisyklėse turi būti apibrėžtos
konkrečios priežastys, kurioms esant PSO gali pertraukti pajėgumus.
Pažymėtina ir tai, kad formuluotė „nustatęs būtinybę“ nėra konkreti.
Atsižvelgtus į tai prašome priežastis įtvirtinti Taisyklėse.
Tai pat, prašome patikslinti, kaip šis principas būtų įgyvendindamas
pajėgumų užsakymo platformos atveju, taikant aukcionus.
1.11. 51. Ilgalaikių pajėgumų užsakymo, patvirtinimo terminai ir paskirstymo Atsižvelgta
principas:
Taisyklių 51 ir 52 punktai papildyti ir išdėstyti taip:
Siekiant teisinio aiškumo, siūlome nuosekliai ir aiškiai įtvirtinti, kad 51 ir „51. Ilgalaikių pajėgumų užsakymo, patvirtinimo terminai ir paskirstymo
52 punktų nuostatos netaikomos LT-PL taško atveju. Kitu atveju, jeigu principas kituose nei Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų
tekstas skaitomas nuosekliai ir nevertinant žemiau pateiktų išimčių, sujungimo taške:“.
suponuojama, kad pvz., 51.1.2 papunktis taikomas ir LT-LV ar LT- PL „52. Ketvirčio, mėnesio, paros bei einamosios paros pajėgumų
sujungimo taškų atveju, t. y. šis papunktis prieštarauja ar nėra suderintas užsakymo, patvirtinimo terminai ir jų paskirstymo principai kituose nei
su 54 papunkčiu.
Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške:“.
1.12. 53.
Susietasis pajėgumų paskirstymas įleidimo / išleidimo taške su Neatsižvelgta
Latvija
2019 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. kai buvo užsakyti visi techniniai
Taryba pažymi savo poziciją, kuri buvo teikta 2019-11-11 raštu Nr. R2- pajėgumai, Bendrovė taikė Taisyklėse numatytas perkrovos valdymo
(RPS)-2854 (9 pastaba).
priemones, t.y. sistemos naudotojai dalį užsakytų pajėgumų grąžino
Bendrovei perskirstymui ir Bendrovė juos pasiūlė rinkos dalyviams
Papildomai paminime, jog bendras Baltijos šalių nacionalinių pirminėje rinkoje, taip pat pajėgumai buvo paskirstomi susietuoju
reguliavimo institucijų 2017 m. sausio 6 d. raštas Nr. R2-(D)-50 dėl pajėgumų paskirstymo būdu. Pažymėtina, kad rinkos dalyviai neįsigijo
palaikymo taikyti susietųjų pajėgumų paskirstymo metodą nereiškia papildomų pajėgumų ir tik nedidėlė atsisakytų perdavimo pajėgumų (apie
išimties suteikimo pagal CAM NC 8–37 straipsnius ar patvirtinimo, nes 5 proc.) buvo netiesiogiai perskirstyta naudojant susietąjį pajėgumų
tai nėra Tarybos sprendimas, priimtas Tarybos nutarimu. Atitinkamai, paskirstymo būdą. Atsižvelgiant į tai, kad sistemos naudotojai turėjo
siūloma bendradarbiauti su Latvijos PSO ir įvertinti ar esant perkrovoms galimybę užsisakyti paros pajėgumus, tačiau jų neužsakė, darytina
nebūtų tikslinga Kiemėnų sujungimo taške taip pat taikyti pajėgumų prielaida, kad aukcionų mechanizmo taikymas nebūtų padidinęs pajėgumų
aukcionus mėnesio, ketvirčio ir metų trukmės pajėgumų produktams.
panaudojimo efektyvumo minėtu 2019 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.
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„Taryba primena apie informaciją teiktą savo 2019-04-24 raštu Nr. R2- Taip pat pažymėtina, kad Lietuva siekia prisijungti prie bendros Baltijos
(RPS)-901, 2019-07-30 raštu Nr. R2-(RPS)-1557.
šalių ir Suomijos tarifų zonos, o esant galimybei ir prie bendros dujų
zonos, ir panaikinti Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo
taško tarifus ir užtikrinti, kad sistemos naudotojai galėtų transportuoti
Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema gamtines dujas Baltijos šalyse ir Suomijoje nepatirdami papildomų
taisyklėse, patvirtintose Komisijos 2018 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. tarpvalstybiniuose perdavimo sistemų sujungimo taškuose taikomų
O3E-177 „Dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo mokesčių. Šis siekis taip pat yra patvirtintas BEMIP Regioninės dujų
sistema taisyklių derinimo“ (toliau – Taisyklės) VII skyriuje įtvirtintos rinkos integracijos plane (nuoroda).
pajėgumų paskirstymo taisyklės, kur susietojo paskirstymo būdas (angl.
implicit allocation method) yra taikomas tik prieš dujų parą užsakomiems
((angl.
day–ahead)
paros
ir
einamosios
paros
(angl. within–day) pajėgumams, o kitos trukmės pajėgumų produktai yra
siūlomi pagal „pirmas atėjai, pirmas gavai“ pajėgumų paskirstymo
principą.
2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/459, kuriuo
nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų
tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (toliau
– CAM NC) 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šis reglamentas taikomas
sujungimo taškams. CAM NC 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad: „kai
taikomi susietojo pajėgumų paskirstymo būdai, nacionalinės reguliavimo
institucijos gali nuspręsti netaikyti 8–37 straipsnių“. Pažymime, kad ši
nuostata nereiškia, jog jei vienos trukmės pajėgumų produktui taikomas
susietojo paskirstymo būdas, tai CAM NC 8–37 straipsniai netaikomi
kitos trukmės pajėgumų produktams.
Atsižvelgiant į CAM NC 2 straipsnio 1 ir 5 dalių reikalavimus, sujungimo
taške siūlomiems pajėgumų produktams „pirmas atėjai, pirmas gavai“
pajėgumų paskirstymo principas negali būti taikomas. Sujungimo taške
siūlomiems pajėgumų produktams paskirstyti gali būti taikomas, arba
susietojo paskirstymo būdas, arba pajėgumų aukcionas, naudojant
pajėgumų užsakymų platformą.
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Taigi, visi produktai, kurie nėra siūlomi pagal susietojo paskirstymo būdą,
turi būti siūlomi pagal pajėgumų aukcioną, naudojant pajėgumų
užsakymų platformą, arba atvirkščiai – visi produktai, kurie nėra siūlomi
pagal pajėgumų aukcioną, naudojant pajėgumų užsakymų platformą, turi
būti siūlomi pagal susietojo paskirstymo būdą.
Taip pat pažymėtina, kad 2019 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais
atitinkamomis paromis Kiemėnų sujungimo taško pajėgumai buvo
užsakyti pilna apimtimi, kas sudarė galimybes įvykti sutartinėms
perkrovoms ar sistemos naudotojai galimai neįgijo teisės užsisakyti
norimų pajėgumų. Tai suponuoja, kad tik aukcionų mechanizmo
įtvirtinimas užtikrintų efektyvų pajėgumų panaudojimą.
Tarybos vertinimu, Bendrovė turi dėti pastangas visa apimtimi
įgyvendinti CAM NC nuostatas, kurios turėtų būti įgyvendintos kuo
skubiau, bet ne vėliau, negu pradės veikti Lenkijos–Lietuvos dujų jungtis
(GIPL), t. y. 2022 m. sausio 1 d.“
1.13. 54.2.1. įleidimo / išleidimo taško turimus pajėgumus, kurie bus Atsižvelgta
paskirstomi paskirstymo platformoje;
Žiūrėti 1.7 pastabos vertinimą.
Nustatoma, kad bus skelbiami siūlomi pajėgumai, tačiau neįtvirtinta kokia
maksimali pajėgumų dalis bus siūloma ilgalaikiais, o kuri trumpalaikiais
pajėgumų produktais. Taip pat žr. pastabą 47.3 ir 47.4 papunkčiams.
1.14. 56–67 punktai
Atsižvelgta iš dalies
Antrinė pajėgumų rinka
Taisyklės papildytos naujų 60.4 papunkčiu:
Bendrovė Taisyklių projekto VIII skyriuje aprašo antrinę pajėgumų rinką „60.4. prekyba antrinėje pajėgumų rinkoje vykdoma:
ir jos veikimo principus, tačiau nenurodo, kokioje platformoje ir kaip bus 60.4.1. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taško
vykdoma antrinė pajėgumų rinka LT-PL sujungimo taško atveju.
antrinė pajėgumų prekyba vykdoma GSA paskirstymo platformoje,
vadovaujantis naudojimosi GSA platforma taisyklėmis;
Tai suponuoja, kad 56–67 punktuose referuojama į PSO elektroninę 60.4.2. Visuose kituose įleidimo ir išleidimo taškuose pajėgumai
pajėgumų užsakymo sistemą (toliau – EPPS), kuri nebus naudojama LT- paskirstomi – EPPS.“
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PL sujungimo taško atveju. Jeigu nebūtų nuorodų į EPPS, atrodytų, kad
nuostatos taikomos visuose taškuose. Nuostatos reglamentuotos
nenuosekliai, t. y nors 57 punkte referuojama į visus produktus įvardintus
47.2 papunktyje, tačiau VIII dalyje nereglamentuota kokiu būdu tokie
pajėgumai būtų perduodami per pajėgumų užsakymo platformą (GSA)
(susidaro situacija, kad tarsi taikoma visiems pajėgumų produktams
visuose taškuose, bet neaprašyta, kaip patiekti informaciją PSO apie LTPL produktus).
Siūlome Taisykles papildyti nuostatomis, kaip GSA atveju vykdoma
antrinė pajėgumų rinka, įskaitant bendruosius principus, prekybos
sąlygas, sistemos naudotojų teises ir pareigas, paraiškų pateikimo sąlygas
ir terminus ir kt.
1.15. 81.3. Nekasdienėms apskaitos vietoms kiekio paraiška atitinka
prognozes apie sistemos naudotojų nekasdienėse apskaitos vietose
prognozuojamą paimti dujų kiekį prie skirstymo sistemos prijungtose
pristatymo vietose, kurias PSO pateikia skirstymo sistemos operatorius,
kuris yra paskirtas prognozuojančia šalimi. Sistemos naudotojas
teikdamas kiekio paraišką turi teisę patikslinti SSO, kuris yra paskirtas
prognozuojančia šalimi, pateiktą į nekasdienės apskaitos vietas
planuojamą perduoti dujų kiekį.

Atsižvelgta
Taisyklių 81.3 papunkčio atsisakoma, kadangi yra atsisakoma kiekio
paraiškų teikimo vidiniame išleidimo taške. Kiekio priskyrimo taisyklės
nekasdienės apskaitos pristatymo vietose nesikeičia ir yra nustatomos
pagal Taisyklių 93 punktą.

Atsižvelgus į tai, kad atsisakoma Taisyklių 81.3 papunkčio, prašome
pateikti informaciją, kaip sistemos naudotojams bus priskiriamas kiekis
nekasdienėse apskaitos vietose.
1.16. 86, 87 punktai
Neatsižvelgta
86.
Kiekio paraiškų pateikimo ir patvirtinimo terminai:
Taisyklėse nustatyti kiekio paraiškų ir patikslintų kiekio paraiškų
<...>
pateikimo terminai atitinka 2014 m. kovo 26 d. Komisijos Reglamento
87.
Patikslintų kiekio paraiškų pateikimo sąlygos ir patvirtinimo (ES) Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo
terminai:
kodeksas, nuostatas. Jų pakeitimas, atvirkščiai, sąlygotų neatitiktį šiam
<...>
teisės aktui.
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Atsižvelgus į tai, kad atsisakoma praėjusios paros produkto, svarstytina,
ar nebūtų tikslinga nustatyti sistemos naudotojams ilgesnius kiekio
paraiškų pateikimo ir patvirtinimo terminus.
1.17. 95.6, 161.1 papunkčiai
Neatsižvelgta
95.6. Virtualiame žaliųjų dujų įleidimo taške dujų kiekis nustatomas
žemiau nurodytais būdais:
95.6.1. taškuose, kur žaliosios dujos pristatomos iš tiesiogiai prie
perdavimo sistemos prijungtų žaliųjų dujų įleidimo taškų, konkretiems
sistemos naudotojams kiekvieną parą priskiriamus dujų kiekius nustato
PSO, remdamasis iš žaliųjų dujų gamintojo gauta informacija;
<...>
161.1. Už apskaitos sistemų įrengimą ir eksploatavimą išleidimo iš
perdavimo sistemos taškuose atsako PSO. Už apskaitos sistemų įrengimą
ir eksploatavimą įleidimo iš žaliųjų dujų gamintojo į perdavimo sistemą
taškuose atsako žaliųjų dujų gamintojas.

Taisyklėmis nėra apribota teisė žaliųjų dujų gamintojui susitarti dėl dujų
transportavimo su kitu sistemos naudotoju, t.y. žaliųjų dujų įleidimo taško
pajėgumus užsakyti ir dujas transportuoti gali ir ne žaliųjų dujų
gamintojas. Taisyklių 95.6 ir 161.1 papunkčiai nustato kaip yra
nustatomas ir apskaitomas transportuotas dujų kiekis. Šios taisyklių
nuostatos yra analogiškos nuostatoms taikomoms transportuojant dujas į
skirstymo sistemas, t.y. už transportuoto dujų kiekio nustatymą yra
atsakingas skirstymo sistemos operatorius, nepriklausomai nuo to kiek
sistemos naudotojų dujas transportuoja į konkrečią skirstymo sistemą.
Šiuo atveju žaliųjų dujų gamintojas veikia kaip gretimos dujų sistemos
savininkas ir operatorius ir jam kyla pareigos kaip gretimos sistemos
savininkui ir operatoriui bet ne kaip sistemos naudotojui.

Pažymėtina, kad dujų, kurios pagamintos žaliųjų dujų gamintojo,
pardavimą gali vykdyti ir kitas sistemos naudotojas ir nebūtinai pats
žaliųjų dujų gamintojas (tas pats juridinis asmuo), t. y. gamintojo
deleguotas / įpareigotas sistemos naudotojas pagal pirkimo–pardavimo
sutartį. Gamintojas gali nuosavybės teise perleisti dujas kitam sistemos
naudotojui, kuris teisiniuose santykiuose būtų atsakingas prieš PSO
(sudarytų perdavimo sutartį ir kt.). Atsižvelgus į tai, kad taisyklės neapima
visų galimų tokių dujų pardavimo modelių, siūlome patikslinti nuostatas
susijusias su žaliosiomis dujomis.
1.18. 143 punktas
Atsižvelgta
143. PSO pateiktomis tinkamomis prievolių įvykdymo užtikrinimo Taisyklių 143 punktas papildytas ir išdėstytas taip:
priemonėmis laikoma:
143. PSO pateiktomis tinkamomis prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemonėmis laikoma:
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143.1. Avansinis mokėjimas už suteikiamas perdavimo paslaugas ir (ar) 143.1. Avansinis mokėjimas Piniginis užstatas už suteikiamas
disbalansą ir (ar) apskaičiuotas saugumo dedamosios lėšas;
perdavimo paslaugas ir (ar) disbalansą ir (ar) apskaičiuotas saugumo
143.2. Banko ar kitos kredito įstaigos garantijos (toliau – garantija).
dedamosios lėšas;
143.2. Banko ar kitos kredito įstaigos garantijos (toliau – garantija).
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba
įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija,
rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Atkreiptinas dėmesys,
kad punkte nustačius nepagrįstai susiaurintą prievolių įvykdymo
užtikrinimo būdų sąrašą yra diskriminuojami alternatyvias garantijas
banko garantijoms teikiantys ūkio subjektai (pvz. draudimo bendrovės),
bei ribojama rinkos dalyvių pasirinkimo galimybė gali ženkliai padidinti
prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąnaudas rinkos dalyviams,
kurios būtų perkeltos galutiniams vartotojams.
Atsižvelgiant į tai, Taryba rekomenduoja išplėsti prievolių įvykdymo
užtikrinimo būdus (pvz. avansinį mokėjimą pakeisti galimu alternatyviu
prievolių užtikrinimo būdu – užstatu, draudimo bendrovių garantija ir
pan.).
1.19. 144 punktas
Taisyklių 144 punkte nustatytos sąlygas, kurioms įvykus PSO turi teisę
pareikalauti pateikti / padidinti tinkamas visų prievolių pagal sutartį ir (ar)
144.2. PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos Taisykles įvykdymo užtikrinimo priemones. Pažymėtina, kad minėtame
naudotojo mokumo, ir (arba)
punkte nustatytas sąrašas aplinkybių leidžiančių išsamiai ir sistemiškai
144.3. Sistemos naudotojas perdavimo paslaugų ar balansavimo sutartyje įvertinus naudotojo finansinę padėtį ir nustačius, kad finansinė padėtis
nustatyta tvarka ir sąlygomis nevykdo arba vėluoja vykdyti savo pasikeitė taip, jog kelia grėsmę, kad sutartis nebus įvykdyta, pareikalauti
įsipareigojimus sumokėti už suteiktas perdavimo paslaugas ir (ar) įvykdymo užtikrinimo. Derinimo pažymos 1.3 punkte nurodyta į kokius
disbalansą, ir (arba)
veiksnius atsižvelgiama vertinant riziką dėl nemokumo ir šie išvardinti
144.4. Sistemos naudotojas pažeidžia esmines sutarčių ir (arba) Taisyklių veiksniai atspindėti Taisyklių 144 punkte.
sąlygas, ir (arba)
Svarbu tai kad, 144.2 punkte bei 144.6 punkte nustatyti požymiai t.y.
144.5. Sistemos naudotojui pradėta bankroto, restruktūrizavimo, pasikeitusi rizika dėl mokumo, pablogėjusi (sunki) finansinė padėtis,
atskyrimo ar likvidavimo procedūra, ir (arba)
nemokumo kitiems tiekėjams požymiai, yra vartojami teismų praktikoje1
1

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012. Teismų praktika. 2012, Nr. 37.
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144.6. Yra kitų aplinkybių (pablogėjusi finansinė padėtis, nemokumo
kitiems tiekėjams požymiai, kitos finansinę riziką sąlygojančios
aplinkybės), leidžiančių pagrįstai manyti, kad sistemos naudotojas gali
nevykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį ir (ar) Taisykles.

sprendžiant apie juridinių asmenų padėtį, jos pablogėjimą, gebėjimą
įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei nemokumą. Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 2 str. 7 d. juridinio
asmens nemokumas apibrėžiamas kaip „juridinio asmens būsena, kai
juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio
Atsižvelgiant į tai, kad Taisyklių 144 punktas nustato sąlygas, kurioms asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.“, taigi įsipareigojimų
įvykus PSO turi teisę pareikalauti pateikti / padidinti tinkamas visų nevykdymo laiku sąvoka vartojama net vertinant juridinio asmens
prievolių pagal sutartį ir (ar) Taisykles įvykdymo užtikrinimo priemones, nemokumą.
siūlome nustatyti baigtinį aplinkybių sąrašą, nepaliekant neapibrėžtumų,
nes tai susiję su papildomomis rinkos dalyvių išlaidomis. Sąvokos Kaip numatyta Taisyklių 144.6 punkte, PSO turi nustatyti aplinkybes
„pablogėjusi finansinė padėtis“, „nemokumo kitiems tiekėjams leidžiančias „pagrįstai manyti, kad sistemos naudotojas gali nevykdyti
požymiai“ ir „kitos finansinę riziką sąlygojančios aplinkybės“ yra savo įsipareigojimų pagal sutartį ir (ar) Taisykles“ ir tik tokiu atveju gali
neapibrėžtos konkrečia sąlyga, kuriai įvykus atsirastų rinkos dalyvio reikalauti įvykdymo užtikrinimo. Manytina, kad 144.2 bei 144.6 punkte
pareiga užtikrinti prievoles pagal sutartį (ar Taisykles). Siūlome visiškai apibrėžti požymiai bei reikalavimas, kad tie požymiai leistų „pagrįstai“
atsisakyti 144.2 ir 144.6 papunkčių, arba pastarajame papunktyje manyti, kad atsirado rizika dėl įsipareigojimų vykdymo nesukelia
konkrečiai apibrėžti sąlygines aplinkybes – pvz., rinkos dalyviui teismo neapibrėžtumo naudotojams, bei galimybės PSO nepagrįstai reikalauti
nustatytas turto apribojimas ar areštas didesnei, nei mėnesinės apyvartos įvykdymo užtikrinimo.
sumai, rinkos dalyvis du kartus pažeidė Taisykles, rinkos dalyvio
įsipareigojimai viršija pusę balansinės turto vertės ar panašias, kurias būtų Siūlymas nustatyti, kad įvykdymo užtikrinimo pareikalavimas galimas tik
galima konstatuoti ir pagrįsti įrodymais, o ne prielaidomis.
teismui nustačius turto apribojimus ar areštą, neužtikrintų Taisyklių 144
punkto esmės ir neapsaugotų nuo galimo sutartinių įsipareigojimų
nevykdymo, nes net esant pablogėjusiai naudotojo finansinei padėčiai ar
nevykdant įsipareigojimų gali nebūti nustatytų teismo turto apribojimų ar
arešto, kreditoriai gali būti nesikreipę į teismą, nenustatytas turto areštas,
ar tiesiog gali nebūti turto, kuriam tokie apribojimai gali būti nustatyti.
Siūlymas įtvirtinti požymį, kad įvykdymo užtikrinimo pareikalavimas
galimas, kai naudotojo įsipareigojimai viršija pusę balansinės turto vertės
yra nepagrįstas, nes tokiu atveju tai jau yra požymis galimai rodantis
naudotojo nemokumą, tad tokiu atveju reikalavimas pateikti prievolių
įvykdymo užtikrinimą galimai jau būtų pavėluotas ir neefektyvus.
1.20. 145.1 papunktis
Atsižvelgta
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145.1. prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma turi būti ne
mažesnė nei:
145.1.1.
dviejų didžiausių mėnesių, vertinant paskutinius tris
ataskaitinius laikotarpius bei artimiausius tris ataskaitinius laikotarpius,
mokėtina suma už užsakytus perdavimo pajėgumus, sumuojant užsakytus
ilgalaikius, trumpalaikius ir pertraukiamuosius pajėgumus, mokėtina
suma už vartojimo pajėgumus ir saugumo dedamosios lėšas arba
145.1.2.
visa numatoma suma už vartojimo pajėgumus ir saugumo
dedamąją ir už pajėgumų produktus, užsakytus trumpesniam nei dviejų
mėnesių laikotarpiui;

Mokėjimai už vartojimo pajėgumus yra sudedamoji perdavimo paslaugų
dalis, todėl privalo būti įtraukti skaičiuojant prievolių įvykdymo
užtikrinimo priemonės dydis. Taip pat Bendrovė yra paskirta saugumo
dedamosios lėšų administratoriumi, todėl deda maksimalias pastangas,
kad visos apskaičiuotos saugumo dedamosios lėšos būtų surinktos ir
pervestos lėšų gavėjams. Šis Taisyklių papildymas detalizuoja ir aiškiais
nustato kaip yra apskaičiuojamas prievolių užtikrinimo priemonės dydis.

Prašome nurodyti, ar šiuo pakeitimu nurodomi reikalavimai nesukels
papildomos naštos sistemos naudotojams bei prašome nurodyti priežastis
ir jų pagrindimą, kodėl griežtinamas šis reikalavimas.
1.21. 145.2 papunktis
Atsižvelgta
145.2. Minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma yra 25 Pažymėtina, kad minimalaus prievolių užtikrinimo dydžio taikymas yra
000 (dvidešimt penki tūkstančiai) EUR.
įprasta praktika taikoma kitų perdavimo sistemos operatorių.
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė siekia prisijungti prie bendros Baltijos
Atsižvelgiant į tai, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sumos šalių ir Suomijos tarifų zonos bei nustatyti kaip įmanoma vienodas
jau nustatytos 145.1 papunktyje, bei į tai, kad prievolių įvykdymo perdavimo paslaugų sąlygas, vertinant minimalaus prievolių įvykdymo
užtikrinimo priemonės didina rinkos dalyvių sąnaudas, kurios yra užtikrinimo dydį Bendrovė vertino bei siekia harmonizuoti su taisyklėmis
perkeliamos galutiniams vartotojams, Taryba prašo pagrįsti šiame taikomomis kitose Baltijos šalyse bei siūlo Taisyklėmis nustatyti
papunktyje nustatytos sumos dydį, taip pat pagrįsti neišvengiamą mažiausią regiono šalyse taikomą minimalios prievolių įvykdymo
reikalingumą nustatyti fiksuotą minimalią sumą, kuri galimai būtų užtikrinimo priemonės dydį.
didesnė, nei pagal 145.1 papunkčio taisykles apskaičiuotos sumos
smulkiems rinkos dalyviams.
1.22. 148 punktas
Atsižvelgta
148. Jei sistemos naudotojo mokėtina suma už einamąjį mėnesį sukeltą Taisyklių 148 punktas išbrauktas.
disbalansą viršija pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių
sumą, PSO turi teisę pareikalauti pateikti papildomas prievolių įvykdymo
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užtikrinimo priemones, kurių dydis ne mažesnis nei einamąjį mėnesį
planuojamos pajamos už perdavimo paslaugas ir (ar) disbalansą.
Tarybos nuomone, šis punktas yra perteklinis ir nepagrįstas. Sistemos
naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sumos už
disbalansą jau yra reglamentuotos dujų perdavimo sistemos balansavimo
taisyklių projekte, todėl iš esmės gali kelti dviprasmybes ir teisinius
ginčus, kuriomis taisyklėmis reikėtų vadovautis atsiradus konkrečiai
sąlygai. Siūlome suderinti šiuos dviejuose dokumentuose planuojamas
įtvirtinti nuostatas, pvz., jeigu priemoka skaičiuojama pagal balansavimo
taisykles, tai ji neturėtų būti skaičiuojama pagal šias Taisykles.
1.23. 149.1 papunktis
Vadovaujantis
finansų
ministerijos
tinklapyje
(https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-skolos-valdymas/kredito149.1. Garantija turi būti išduota banko ar kitos kredito įstaigos, kuris (- reitingai/kredito-reitingu-reiksmes)
pateikiama
kredito
reitingų
os) turi ne mažesnį nei Baa1 pagal Moody‘s agentūrą arba BBB+ pagal reikšmėmis tiek Baa2 tiek Baa3 yra apibūdinama kaip žemesnis
Standard&Poor‘s agentūrą arba BBB+ pagal Fitch Ratings agentūrą investicinis reitingas ir yra žemutinė bei vidurinė minėto apibūdinimo
ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingą. Jei bankui ar kitos reikšmės. Bendrovės nurodyti reitingai atitinkamai Baa1 pagal Moody‘s
kredito įstaigos nors viena šiame papunktyje nurodyta kredito reitingo agentūrą arba BBB+ pagal Standard&Poor‘s agentūrą arba BBB+ pagal
agentūra yra suteikusi nurodytą ilgalaikio skolinimosi reitingą, tuomet Fitch Ratings yra viršutinė minėto apibūdinimo riba, ko pasėkoje teigtina,
laikoma, kad tokio banko ar kredito įstaigos išduota garantija yra tinkama. jog bendrovė prisiima padidintą riziką, o ne nepagrįstai susiaurina rinką.
Sąlygos kuriomis bankai išduoda garantijas ir jų kaina priklauso nuo
Įstatymo 49 straipsnio 3 dalies nuostata įpareigoja PSO priimamose bendrovės už kurią yra išduodama garantija finansinės būklės, o ne bankui
taisyklėse nustatyti objektyvias, skaidrias ir nediskriminacines sąlygas suteiktų aukščiau minėtų tarptautinių kredito agentūrų kredito reitingų.
visiems rinkos dalyviams. Taryba pažymi, kad Taisyklėse nustačius Bankų reitingai gali keistis nepriklausomai nuo sistemos naudotojų
neadekvačiai didelius reikalavimus bankams, išduodantiems banko veiklos ar finansinio pajėgumo, tačiau tai yra indikacija, kaip keičiasi
garantijas pagal šį punktą yra nepagrįstai susiaurinama rinka, garantiją suteikusio subjekto finansinė padėtis, o tuo pačiu ir jo galimybės
diskriminuojami rinkos dalyviai ir sudaromos nevienodos sąlygos rinkos įvykdyti išduotoje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. Garantija gauta
dalyvių įsipareigojimų užtikrinimo instrumentams bei didinama jų kaina iš banko, kurio reitingai pasikeičia į žemesnius/prastesnius, neeliminuoja
kuri bus perkeliama galutiniams vartotojams. Taip pat atkreiptinas bendrovės rizikos susijusios su sistemos naudotoju už kurį yra gauta
dėmesys į tai, kad bankų reitingai gali keistis ir yra nepriklausomi nuo garantija.
sistemos naudotojų veiklos ar finansinio pajėgumo. Siūlome apsvarstyti
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ar 149.1 papunktis nėra perteklinis ir diskriminacinis ūkio subjektų
atžvilgiu.
(Pvz. AB Šiaulių bankas turi Baa2 pagal Moody‘s agentūrą, AS
„Citadele banka“ – Baa3 ir jų išduotos garantijos neatitiktų papunkčio
reikalavimų)
1.24. 150 punktas
Atsižvelgta iš dalies
150. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės privalo būti padidintos Siekiant išvengti situacijų kai dėl sistemos naudotojo vėlavimo pateikti
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo PSO pareikalavimo dienos pagal prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones sudarant sutartį reikėtų
144 punktą.
nutraukti ką tik sudarytą perdavimo paslaugų sutartį ir po to vėl kartoti
sutarties sudarymo procesą, Taisyklių 32 ir 142 punktai patikslinti ir
Taryba siūlo suvienodinti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių išdėstyti taip:
pateikimo terminus pagal 142 punktą, įvertinant ir tai, kad rinkos dalyvis „32. PSO, gavęs prašymą sudaryti perdavimo sutartį, turi teisę
gali planuoti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių apimtį ir potencialaus perdavimo sistemos naudotojo pareikalauti pateikti
instrumentus, kai tuo tarpu pagal Taisyklių 150 punktą užtikrinimo paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją
priemonių pateikimas nėra planuojamas ir priklauso nuo PSO potencialaus perdavimo sistemos naudotojo finansinei padėčiai nustatyti
pareikalavimo, todėl neturėtų būti nustatytas sumažintas terminas ir priimti sprendimą dėl potencialaus perdavimo sistemos naudotojo
užtikrinimo priemonių pateikimui.
kreditinio patikimumo, vertinant to potencialaus sistemos naudotojo
finansinius rezultatus, jų tvarumą, likvidumo, pelningumo ir skolos
rodiklius, o jei tai nepakankama – ir kitus finansinius duomenis. Sudarius
perdavimo sutartį Iki perdavimo sutarties sudarymo sistemos
naudotojas per 7 dienas PSO turi pateikti įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimo priemonę pagal XV skyriaus nuostatas. Nepateikus
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės taikomos Taisyklių
173.1.3 punkte nustatyto pasekmės.
142. Sistemos naudotojas, iki perdavimo sutarties sudarymo, sudaręs
perdavimo sutartį, per 7 darbo dienas PSO turi pateikti tinkamas visų
prievolių pagal sutartį ir (ar) Taisykles įvykdymo užtikrinimo priemones.“
1.25. 154 punktas

Atsižvelgta
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154. Sistemos naudotojui, Skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su
perdavimo sistema, operatoriams ir Tarybos reguliuojamoms įmonėms,
išskyrus tas, kurios verčiasi dujų tiekimo veikla ir nėra valstybės
valdomos bendrovės (įmonės) kaip jos apibrėžiamos Valstybės turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio
6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo
patvirtinimo“, netaikomi 145.2 punkto ir kitų XV skyriaus punktų
reikalavimai dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo.

Bendrovės nuomone, gretimų sistemų operatoriai taip pat ir Tarybos
reguliuojamos įmonės yra mažesnės mokumo rizikos sistemos naudotojai,
nes jų veikla yra natūralios monopolijos pobūdžio ir jų pajamų dalis yra
užtikrinama reguliuojamomis kainomis ir dėl to rizika, kad nebus
apmokėta už suteiktas perdavimo paslaugas yra nedidelė. Tuo atveju jei
Tarybos reguliuojamoms įmonėms būtų taikomas reikalavimas pateikti
garantijas, galimai dėl to didėtų jų taikomos reguliuojamos kainos.
Atitinkamai Bendrovės vertinimu valstybės valdomos įmonės taip pat yra
priskirtinos mažesnės nemokumo rizikos grupei. Svarbu pažymėti, kad
Bendrovė matydama padidėjusią sistemos naudotojo mokumo riziką
pasilieka teisę reikalauti pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemones. Atsižvelgiant į tai Taisyklių 154 punktas papildytas ir
išdėstytas taip:
„153. Sistemos naudotojui, Skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su
perdavimo sistema, operatoriams ir Tarybos reguliuojamoms įmonėms,
išskyrus tas, kurios verčiasi dujų tiekimo veikla ir nėra valstybės valdomos
bendrovės (įmonės) kaip jos apibrėžiamos Valstybės turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d.
nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo
valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, netaikomi
145.2 punkto ir kitų XV skyriaus punktų reikalavimai dėl prievolių
įvykdymo užtikrinimo pateikimo, išskyrus atvejus kai yra nustatomos
aplinkybės numatytos taisyklių 144 punkte.“

Įstatymo 49 straipsnio 3 ir 4 dalys nustato, kad PSO, vadovaudamiesi
Tarybos paskelbtais reikalavimais, patvirtina naudojimosi sistema
taisykles ir teisė naudotis sistemomis turi būti suteikiama objektyviai,
nediskriminuojant sistemos naudotojų, bei Taryba turi teisę reikalauti, kad
PSO pakeistų patvirtintas naudojimosi sistema taisykles taip, kad jos
atitiktų Tarybos paskelbtus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, kad prievolių
įvykdymo užtikrinimo priemonių pateikimas susijęs su papildomomis
sąnaudomis, ir į tai, kad visi rinkos dalyviai turi turėti vienodas sąlygas
naudotis perdavimo sistema, nepriklausomai nuo jų teisinės ar
nuosavybės formos, Taryba mano, kad šis punktas yra galimai
diskriminacinis kitų sistemos naudotojų atžvilgiu, kurie neišvardinti 154
punkte, kaip atleidžiami nuo XV skyriaus punktų reikalavimų.
Atsižvelgus į tai, Taryba prašo pagrįsti šiame punkte nustatytą
reglamentavimą.
1.26. 198. Taisyklių nuostatos reglamentuojančios žaliųjų dujų įleistų į Atsižvelgta iš dalies
skirstymo sistemas priskyrimą virtualiam žaliųjų dujų įleidimo taškui
taikomos tik tuomet, kai tokia galimybė yra numatyta teisės aktuose.
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2
straipsnio 2 dalimi yra nustatyta, kad Atsinaujinančių išteklių energija –
Pažymėtina, kad viena iš pagrindinių PSO pareigų yra nediskriminacinis energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija,
pasinaudojimo tinklu užtikrinimas, todėl PSO besąlygiškai privalo tokias aplinkos energija, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų
energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų
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sąlygas užtikrinti visiems bent jau prie PSO sistemos prijungiamiems perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių
sistemos naudotojams, tame tarpe ir biodujų gamybos įrenginiams.
išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus
galimas ateityje, energija. Patikslintu Taisyklių 9 punktu (žr. 1.1 pastabos
198 punkte įtvirtinta nuostata neatitinka teisėkūros aiškumo principo, nes vertinimą) siūloma nustatyti, kad Žaliosios dujos – biodujos, biometanas,
rinkos dalyviams nėra pateikiama informacija kada šios nuostatos vandenilis ir kitos dujos pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių.
įsigalios ir neįvardinamas kokių konkrečių teisės aktų pakeitimas yra Atsižvelgiant į tai Bendrovės nuomone Taisyklių nuostatos taikomos
reikalingas. Atsižvelgus į tai, Taisyklėse siūlome įtvirtinti alternatyvų žaliosioms dujoms, žaliųjų dujų gamybos įrenginiams ar taikomos žaliųjų
modelį, kuris veiktų kitu atveju, nei „kai tokia galimybė yra numatyta dujų įleidimo taškuose taip pat yra taikomos ir biodujų gamybos įrenginių
teisės aktuose“, t. y. paraleliai rinktis kitą modelį be virtualaus prekybos operatoriams bei suteikia teisę skaidriai bei visiems vienodomis sąlygomis
taško. PSO privalo įgyvendinti bent tokį modelį, kuris yra įmanomas pasinaudoti perdavimo sistema, t.y. Bendrovės vertinimu sąlygos biodujų
įgyvendinti pagal jo kompetenciją. Vėliau galėtų būti įgyvendinamas ir gamybos įrenginių operatoriams naudotis perdavimo sistema jau yra
pažangesnis bei lankstesnis modelis, kuriam reikalingi kitų teisės aktų sukurtos atnaujintoje Taisyklių redakcijoje.
pakeitimai.
Pažymėtina, kad virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas yra analogiškas
Vidiniam dujų išleidimo taškui, t.y. šiuose taškuose yra apskaitomos
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 36 komercinės paslaugos (užsakomi perdavimo pajėgumai), nors fizinių
straipsnyje įvirtinta, kad energetikos įmonėms už pažeidimus vykdant sistemų sujungimo vietų yra daugiau nei viena ir faktinis perdavimo
reguliuojamąją veiklą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytus paslaugų panaudojimas yra nustatomas kiekviename sujungimo taške.
pažeidimus, užtikrinant atitiktį teisės aktų nustatytoms reguliuojamosios Fizinių taškų sujungimas į vieną virtualų tašką palengvina ir padaro
veiklos sąlygoms, Taryba skiria baudas: <...> „2) už teisės aktų nustatytų paprastesniu sistemos naudotojų naudojimąsi perdavimo sistema. Taigi,
reguliuojamosios veiklos sąlygų pažeidimą arba jų nevykdymą<...> – iki virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas leis sistemos naudotojams patogiau
10 procentų šios energetikos įmonės metinių pajamų, o kitą energetikos ir optimaliau užsisakyti perdavimo paslaugas, kai sistemos naudotojas
veiklą vykdančioms įmonėms – iki 10 procentų energetikos veiklą dujas įleidžia keliuose skirtinguose žaliųjų dujų įleidimo vietose.
vykdančios įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais Taisyklių nuostatomis leidžiančiomis virtuliam žaliųjų dujų įleidimo
iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas taškui taip pat priskirti ir žaliąsias dujas įleistas į skirstymo sistemas,
pažeidimas“.
siekiame skatinti žaliųjų dujų gamybą bei siekiame išvengti situacijų kai
Taisyklių nuostatos taptų kliūtimi žaliųjų dujų rinkos vystymuisi ar taptu
Primename Tarybos pastabą teiktą 2019-11-11 raštu Nr. R2-(RPS)-2854 kliūtimi patiekti žaliąsias dujas į gamtinių dujų sistemas.
(1 pastaba), kurioje buvo akcentuojama, kad Taisykles būtina pritaikyti Siekiant užtikrinti, kad visi rinkos dalyviai būtų informuoti apie
biodujų gamybos įrenginiams.
atsiradusią galimybę virtuliam žaliųjų dujų įleidimo taškui priskirti dujas
įleistas į skirstymo sistemas, Taisyklių 198 punktas papildytas ir išdėstytas
taip:
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„Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
(toliau – AIEĮ) (redakcijoje galiojusioje iki 2017-10-312) 30 straipsnio 1
dalyje buvo įtvirtinta, kad biodujas superka dujų sistemų operatoriai.
Vėliau šios nuostatos buvo atsisakyta, t. y. neliko PSO pareigos supirkti
biodujas. Pažymėtina, kad Taisyklės šiuo metu nesukuria sąlygų biodujų
gamybos įrenginių operatoriams naudotis perdavimo sistema.
AIEĮ (aktualios redakcijos) 11 straipsnio 1 dalies 11 punktą Taryba
prižiūri ir kontroliuoja, kaip biodujų gamintojams suteikiama teisė
prijungti savo įrenginius prie gamtinių dujų sistemos, kaip taikomos
prijungimo įmokos ir biodujų supirkimo skaidrumą.
AIEĮ 30 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad nustatant gamtinių dujų
perdavimo ir skirstymo tarifus, turi būti užtikrinta, kad šių tarifų taikymas
nebūtų diskriminacinis biodujų atžvilgiu.
AIEĮ 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad dujų sistemų operatoriai privalo
sudaryti sąlygas biodujoms tiekti į dujų sistemas. Biodujų gamybos
įrenginiai privalo būti prijungti prie dujų sistemų, jeigu biodujų
gamintojas laikosi visų šio įstatymo 31 straipsnyje nustatytų techninių,
kokybės ir kitų reikalavimų.
AIEĮ 35 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad: „Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija prižiūri ir kontroliuoja, kaip biodujų
gamintojams suteikiama teisė prijungti jų įrenginius prie dujų sistemų,
kaip taikomos prijungimo kainos, taip pat biodujų supirkimo į dujų
sistemas skaidrumą.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 2009 m.
liepos 13 d. dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų,
2
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„197. Taisyklių nuostatos reglamentuojančios žaliųjų dujų įleistų į
skirstymo sistemas priskyrimą virtualiam žaliųjų dujų įleidimo taškui
taikomos tik tuomet, kai tokia galimybė yra numatyta teisės aktuose. Apie
galimybę virtualiam žaliųjų dujų įleidimo taškui priskirti žaliąsias
dujas įleistas į skirstymo sistemas, PSO informuoja sistemos
naudotojus ne vėliau nei likus 30 d. iki tokių nuostatų taikymo
pradžios.“

panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (toliau – Dujų
reglamentas) 14 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtinta, kad:
„1. Perdavimo sistemos operatoriai:
a) užtikrina, kad visiems tinklo naudotojams paslaugos būtų siūlomos jų
nediskriminuojant;“
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos
2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių,
panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB (toliau – Dujų direktyva)
preambulėje įtvirtinta, kad:
„26) Valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių siekdamos padėti
plačiau naudoti biodujas ir iš biomasės gaunamas dujas, kurių
gamintojams turėtų būti suteikta nediskriminacinė prieiga prie dujų
sistemos, su sąlyga, kad tokia prieiga būtų nuolat suderinama su
atitinkamomis techninėmis taisyklėmis ir saugos standartais.
<...>
„41) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, atsižvelgiant į būtinuosius
kokybės reikalavimus, biodujoms ir iš biomasės gaunamoms dujoms ar
kitų tipų dujoms būtų sudarytos nediskriminacinės galimybės patekti į
dujų sistemą, su sąlyga, kad tokia prieiga yra nuolat suderinama su
atitinkamomis techninėmis taisyklėmis ir saugos standartais. Tomis
taisyklėmis ir standartais turėtų būti užtikrinama, kad, atsižvelgiant į
technines ir saugos sąlygas, tas dujas būtų galima įleisti į gamtinių dujų
sistemą ir ja transportuoti, ir turėtų būti apibūdinamos jų cheminės
savybės.“
O Dujų direktyvos 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad:
„Valstybės narės užtikrina paskelbtais tarifais pagrįstos sistemos,
suteikiančios trečiosioms šalims galimybę naudotis perdavimo ir
skirstymo sistema ir SGD įrenginiais, taikomos visiems reikalavimus
atitinkantiems vartotojams, įskaitant tiekimo įmones, įgyvendinimą ir
objektyvų šios sistemos taikymą nediskriminuojant sistemos naudotojų.
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Valstybės narės užtikrina, kad tuos tarifus arba jų apskaičiavimo
metodiką iki jų įsigaliojimo pagal 41 straipsnį patvirtintų 39 straipsnio 1
dalyje nurodyta reguliavimo institucija, ir kad tie tarifai (jei
patvirtinamos vien tik metodikos – tos metodikos) būtų viešai paskelbti iki
jų įsigaliojimo.“
Vadovaudamiesi Dujų reglamento 14 straipsnio 1 dalimi, AIEĮ 11
straipsnio 1 dalies 11 punktu, 30 straipsnio 4 dalimi, 30 straipsnio 1
dalimi, 32 straipsnio 1 dalimi, 35 straipsnio 1 dalimi, ir atsižvelgdami į
Dujų direktyvos preambulės 26 ir 41 punktus ir 32 straipsnio 1 dalį,
prašome ateityje inicijuoti dar vieną Taisyklių pakeitimą ir nustatyti
atitinkamas normas, kurios sukurtų sąlygas biodujų gamybos įrenginių
operatoriams naudotis perdavimo sistema.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymą, biodujų gamybos įrenginys nėra laikomas dujų sistema ar
vartotojo sistema, todėl visas Projekto tekstas yra taisytinas.
Pažymėtina, kad Projekte reikėtų apibrėžti biodujų gamybos įrenginių
įleidimo į sistemą tašką (angl. entry point), specifines kiekių paraiškų ir
kiekių priskyrimo taisykles, o kitos nuostatos biodujų gamybos
įrenginiams galėtų mutatis mutandis būti taikomos kaip ir kitiems
sistemoms naudotojams, dujų sistemoms ar vartotojų sistemoms.“
II.
Redakcinio pobūdžio pastabos
1.27. 9 punktas
Aukciono kalendorius – lentelė, kurioje pateikiama su konkrečiais
aukcionais susijusi informacija ir kurią iki kiekvienų kalendorinių metų
sausio mėn. skelbia Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas
(ENTSO-G); kalendoriuje nurodomi svarbūs aukcionų, kurie vyks nuo
kovo mėn. iki kitų metų vasario mėn., terminai, įskaitant pradžios datas,
ir tipiniai pajėgumų produktai, kurie bus parduodami aukcione.
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Atsižvelgta
Aukciono kalendorius – lentelė, kurioje pateikiama su konkrečiais
aukcionais susijusi informacija ir kurią iki kiekvienų kalendorinių metų
sausio mėn. skelbia Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas
(ENTSO-G); kalendoriuje nurodomi svarbūs aukcionų, kurie vyks nuo
kovo mėn. iki kitų metų vasario mėn., terminai, įskaitant pradžios datas,

Aukciono kalendorius – lentelė, kurioje pateikiama su konkrečiais ir tipiniai pajėgumų produktai, kurie bus parduodami paskirstomi
aukcionais susijusi informacija ir kurią iki kiekvienų kalendorinių metų aukcione.
sausio mėn. skelbia Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas
(ENTSO-G); kalendoriuje nurodomi svarbūs aukcionų, kurie vyks nuo
kovo mėn. iki kitų metų vasario mėn., terminai, įskaitant pradžios datas,
ir tipiniai pajėgumų produktai, kurie bus parduodami paskirstomi
aukcione.
1.28. Pajėgumų paskirstymo platforma (toliau – paskirstymo platforma) – Atsižvelgta
internetinė platforma skirta pajėgumams paskirstyti aukciono būdu.
Pajėgumų paskirstymo užsakymo platforma (toliau – paskirstymo
Siūloma versti, kaip pajėgumų užsakymo platforma, kaip įtvirtinta CAM užsakymo platforma) – internetinė platforma skirta pajėgumams
NC (angl. capacity booking platform). Pažymėtina, kad sąvoka paskirstyti aukciono būdu.
paskirstymas (angl. „allocation“) yra daug platesnė, kuri apima ne vien
tik pastarosios platformos, bet ir PSO funkcijas.
1.29. 58.1. PSO yra antrinės prekybos pajėgumais tarpininkas;
Atsižvelgta

2.
2.1.

Siūlome patikslinti formuluotę atsižvelgus į tai, kad terminas
„tarpininkas“ (angl. broker) neatitinka šio punkto prasmės. Siūlytina
terminą tarpininkas keisti į „administratorius“ ar papunktyje vartoti
REMIT įgyvendinimo reglamento sąvokas „organizuota rinkos sistema“
ar „organizuota rinka“ (angl „organised market place“ or „organised
market“).
AB „Achema“
UAB „Achema Gas Trade“
Siūlome gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių 47.6 punkte numatyti
artimiausių 5 metų terminą. 15 metų terminas yra smarkiai orientuotas į
stambius gamtinių dujų tiekėjus, kuriems būtų palanku, norint išvengti
konkurencijos, rezervuoti didelę dalį pajėgumų ilgam periodui.
Pastaruosius 7-5 metus tiek visoje Europos gamtinių dujų tiek pasaulinėje
SGD rinkose smarkiai mažėja sudaromų ilgalaikių (10 metų ir daugiau)
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„58.1. PSO yra
administratorius;“

antrinės

prekybos

pajėgumais

tarpininkas

Atsižvelgta iš dalies
Atsižvelgiant į 2017 m. kovo 16 d. Komisijos Reglamentas (ES) 2017/459
kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo
mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr.
984/2013 (toliau – CAM NC), reikalavimus, vertinant, kad pajėgumai
Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške bus

2.2.

3.
3.1.

sutarčių skaičius, todėl šiame punkte numatant 15 metų terminą neatitiktų paskirstomi kaip susietieji pajėgumų produktai bei įvertinus Lenkijos
šiuolaikinių gamtinių dujų ir SGD rinkų tendencijų.
perdavimo sistemos operatoriaus taikomą praktiką, su Lenkijos
perdavimo sistemos operatoriumi sutarta, kad Lietuvos bei Lenkijos
perdavimo sistemų sujungimo taško pajėgumus bus galima paskirstyti
laikotarpiui iki 15 metų. Svarbu pažymėti, kad pajėgumai bus
paskirstomi, kaip metinis pajėgumų produktas, o pajėgumus bus galima
įsigyti norimam laikotarpiui, t.y. nėra būtina įsigyti pajėgumus visiems
ateinantiems laikotarpiams, o sistemos naudotojas pats nusprendžia
kuriuose metinių produktų aukcionuose dalyvauti.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Taisyklių 47.6 punktas papildytas ir
išdėstytas taip:
„47.6. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške PSO
siūlo pajėgumus artimiausiems bent ateinantiems 5 dujų metams, bet
ne ilgesniam kaip ateinančių 15 dujų metų laikotarpiui. Informacija
apie metiniame metų pajėgumų aukcione parduodamus pajėgumus
skelbiama pajėgumų užsakymo platformoje.“
Siūlome gamtinių dujų perdavimo taisyklėse numatyti galimybę dalį Neatsižvelgta
perdavimo pajėgumų Lietuvos ir Lenkijos sujungimo taške įsigyti
atskiromis dalimis, tai yra kai viena šalis gali įsigyti įleidimo ar išleidimo CAM NC 19 straipsniu nustatyta, kad jeigu abiejose sujungimo taško
iš Lenkijos pusės perdavimo pajėgumus, o kita šalis išleidimo ar įleidimo pusėse turima nuolatinių arba didinamųjų pajėgumų, visi nuolatiniai
į Lietuvos pusę pajėgumus. Šiuo metu lygiai taip pat veikia Lietuvos ir pajėgumai abiejose sujungimo taško pusėse siūlomi kaip susietieji
Latvijos sujungimo taškas Kiemenuose. Jeigu visi perdavimo pajėgumai pajėgumai. Atsižvelgiant į tai Bendrovė negali dalies pajėgumų Lietuvos
Lietuvos ir Lenkijos sujungimo taške bus skirstomi tik kaip bendras ir Lenkijos sujungimo taške paskirstyti kitaip nei susietaisiais pajėgumais.
sujungtas produktas, tada įsigyjančioji arba perkančioji šalis privalės Lietuvos ir Latvijos sujungimo taške nėra paskirstomi susietieji
turėti Lietuvoje arba Lenkijoje galiojančią gamtinių dujų tiekimo pajėgumai (angl. bundled capacity), nes šiame taške yra taikomas
licenciją. Tai yra papildomi kaštai šaliai (Lenkijoje vykdant veiklą susietasis pajėgumų paskirstymo būdas (angl. implicit capacity
privaloma laikyti nustatytą gamtinių dujų kiekį gamtinių dujų saugyklose) allocation).
kuri nori tik importuoti arba eksportuoti gamtines dujas, o ne dalyvauti
Lietuvos ar Lenkijos gamtinių dujų rinkoje.
EFET (European Federation of Energy Traders)
With Lithuania’s integration with the EU gas transmission network, we Neatsižvelgta
believe it would be prudent for all capacity products to be expressed in
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kWh/h to simplify the capacity procurement and nomination process Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse yra įprasta
across the entire grid
pajėgumus įsigyti išreikštus MWh/parą, šiuo metu nėra ketinama visuose
taškuose pereiti prie valandinio režimo. Pradėjus veikti GIPL jungčiai
bendrovė ateityje vertins galimybę pereiti prie valandinio rėžimo visuose
įleidimo ir išleidimo taškuose.
Not taken into account

3.2.

3.3.

We fail to understand why firm capacity interruptions have to last more
than 14 days before the payment obligation for the respective products is
lifted from the system users (as per art. 120). Such provision makes the
advantage of firm capacity products over interruptible products
questionable, since interruptible product holders remain entitled to
compensation.

Given that it is common practice in Lithuania and other Baltic countries
to acquire capacity expressed in MWh / day, it is not currently planned
to switch to hourly regime at all entry and exit points. Once the GIPL
becomes operational, Amber Grid will evaluate the possibility of
switching to hourly regime at all entry and exit points in the future.
Mokėjimai už užsakytus pajėgumus kai jie yra ribojami dėl remonto
darbų, kai tokie darbai netrunka ilgiau nei 14 dienų yra įprasta praktika
taip pat taikoma ir kitų operatorių tiek Lietuvoje tiek ir kitose Europos
Sąjungos šalyse. Svarbu pažymėti, kad sistemos priežiūros darbai yra
neatsiejam perdavimo sistemos operatoriaus veiklos dalis ir yra būtini
siekiant užtikrinti patikimą ir saugų perdavimo sistemos eksploatavimą.

Payments for booked capacities when they are limited due to
maintenance, if such works do not last longer than 14 days, is common
practice also applied by other operators both in Lithuania and in other
European Union countries. It is important to note that maintenance is an
integral part of the transmission system operator's activities and is
necessary to ensure the reliable and secure operation of the transmission
system.
Given the early stage of gas market development in Lithuania, we suggest Pažymėtina, kad minimalaus prievolių užtikrinimo dydžio taikymas yra
reconsidering whether a minimum collateral amount (art. 145.2) is įprasta praktika taikoma kitų perdavimo sistemos operatorių.
actually required for securing contractual obligations fulfillment, as this Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė siekia prisijungti prie bendros Baltijos
may become an entry barrier for new market participants
šalių ir Suomijos tarifų zonos bei nustatyti kaip įmanoma vienodas
perdavimo paslaugų sąlygas, vertinant minimalaus prievolių įvykdymo
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užtikrinimo dydį Bendrovė vertino bei siekia harmonizuoti su
taisyklėmis taikomomis kitose Baltijos šalyse bei siūlo Taisyklėmis
nustatyti mažiausią kitose Baltijos šalyse taikomą minimalios prievolių
įvykdymo užtikrinimo priemonės dydį.
It should be noted that application of a minimum collateral amount is a
common practice for other transmission system operators. Taking into
account that the Company seeks to join the common Baltic and Finnish
tariff area and define as much as possible the same conditions for
transmission services, the Company has assessed and seeks to harmonize
with the rules applicable in other Baltic countries and proposes to set a
smallest collateral amount applied in other Baltic countries.
4.
4.1.

4.2.

UAB „IGNITIS“
Bendrovė mano, jog turi būti išlaikytas vientisumas gamtinių dujų Atsižvelgta iš dalies.
sistemos pajėgumų užsakymo galimybę suteikiant visuose išoriniuose
taškuose vienodam ateities laikotarpiui.
Žiūrėti 2.1 pastabos vertinimą.
Optimalus pajėgumų užsakymo laikotarpis yra šiuo metu perdavimo
sistemos operatoriaus taikomas, t.y. vieneri metai. Kadangi rinkos
struktūra yra aktyviai kintanti, šiuo metu ir artimiausiu laikotarpiu vyksta
daug su kaimyninių šalių rinkomis susijusių pokyčių, maksimalus
siūlomas pajėgumų užsakymo laikotarpis galėtų būti ne ilgesnis nei
penkeri metai.
47.6 Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taške PSO siūlo
pajėgumus artimiausiems 15 metųams.
Remiantis kaimyninių šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių
taikoma praktika, siūlome punktą papildyti papunkčiu, numatančių, jog
perdavimo sistemos operatorius turi teisę pareikalauti pateikti prievolių
įvykdymo užtikrinimo priemones tuo atveju, jei sistemos naudotojo
kredito reitingo lygis yra nepakankamas.
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Atsižvelgta iš dalies.
Taisyklės papildytos nauju 144.7 papunkčiu:
„144.7. Sistemos naudotojo kredito reitingas neatitinka 37.1.4
papunktyje nustatyto ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta kredito
reitingo.“

4.3.

Taisyklių projekte numatytą prievolių įvykdymo užtikrinimo reikalavimą Taip pat žr. 1.4 pastabos vertinimą.
laikome pertekliniu mokioms, įsipareigojimus laiku vykdančioms
įmonėms.
144. PSO turi teisę pareikalauti pateikti / padidinti tinkamas visų
prievolių pagal sutartį ir (ar) Taisykles įvykdymo užtikrinimo priemones
esant šioms aplinkybėms:
144.1 PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos
naudotojo disbalanso ir (arba)
144.2 PSO identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl sistemos
naudotojo mokumo, ir (arba)
144.3 Sistemos naudotojas perdavimo paslaugų ar balansavimo sutartyje
nustatyta tvarka ir sąlygomis nevykdo arba vėluoja vykdyti savo
įsipareigojimus sumokėti už suteiktas perdavimo paslaugas ir (ar)
disbalansą, ir (arba)
144.4 Sistemos naudotojas pažeidžia esmines sutarčių ir (arba) Taisyklių
sąlygas, ir (arba)
144.5 Sistemos naudotojui pradėta bankroto, restruktūrizavimo,
atskyrimo ar likvidavimo procedūra, ir (arba)
144.6 Yra kitų aplinkybių (pablogėjusi finansinė padėtis, nemokumo
kitiems tiekėjams požymiai, kitos finansinę riziką sąlygojančios
aplinkybės), leidžiančių pagrįstai manyti, kad sistemos naudotojas gali
nevykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį ir (ar) Taisykles, ir (arba)
144.7 Sistemos naudotojo kredito reitingas neatitinka nei vieno iš šių
kriterijų:
144.7.1 Standard & Poor's ilgalaikis reitingas yra BBB- ar aukštesnis;
144.7.2 Fitch ilgalaikis reitingas yra BBB- ar aukštesnis;
144.7.3 Moody's ilgalaikis reitingas yra Baa3 ar aukštesnis;
144.7.4 Creditreform (ar kitos lygiavertės plačiai žinomos kredito
reitingo agentūros) II ar aukštesnė reitingo klasė.
Kaip ir buvo minėta aukščiau, remiantis kaimyninių šalių gamtinių dujų Atsižvelgta iš dalies.
operatorių taikoma praktika, numatytą minimalią prievolių įvykdymo
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5.
5.1.

užtikrinimo priemonių sumą laikome pertekliniu reikalavimu mokioms, Vertinant naujo taisyklių 144.7 papunkčio nuostatas, sistemos
įsipareigojimus laiku vykdančioms įmonėms.
naudotojams, atitinkantiems 144.7 papunkčio reikalavimus nebūtų
taikomas minimalios prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės dydis.
145.2 Minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma yra 25
000 (dvidešimt penki tūkstančiai) EUR, netaikoma sistemos
naudotojams, kurių kredito reitingas atitinka 144.7.1-144.7.4
reikalavimus.
UAB GET Baltic
Atsižvelgiant į tai, kad perdavimo sistemos operatorius Amber Grid nėra Neatsižvelgta
saistomas konkrečių būdų kaip turėtų organizuoti antrinę pajėgumų rinką,
siūlytume Naudojimosi perdavimo sistema taisyklėse numatyti papildomą Tam, kad būtų įgyvendinta galimybė antrinėje rinkoje prekiauti
pajėgumų perleidimo būdą pajėgumus įsigyjant ar perleidžiant biržos pajėgumais ne tik Bendrovės valdomoje elektroninėje sistemoje, bet ir
operatoriaus valdomoje gamtinių dujų biržos platformoje. Manytume, kad biržos operatoriaus valdomoje sistemoje visų pirmiausia turi būti
biržos operatoriui pasiūlius patogesnius būdus, kai nereikia ieškoti kitos nustatytas ir įgyvendintas informacijos tarp minėtų sistemų apsikeitimo
šalies, o perleisti (įsigyti) norinčiai šaliai tiesiog pateikus pasiūlymą į techninis sprendimas, tam kad būtų užtikrintas antrinėje rinkoje vykdomų
patogią platformą apie ketinimą įsigyti (perleisti) pajėgumus būtų sandorių teisingumas, kadangi kiekvienas sandoris turėtų būti patvirtintas
optimaliau paskirstomi pajėgumai, be to užtikrinamas skaidrus tokių Bendrovės siekiant užtikrinti, kad antrinėje rinkoje parduodami
pajėgumų paskirstymas, mažėtų administracinė našta PSO, o rinkos pajėgumai buvo įsigyti pirminėje rinkoje. Bendroves nuomone visų
dalyviams (sistemos naudotojams) procesas taptų paprastesnis ir pirmiausia turėtų būti atlikta rinkos dalyvių poreikio analizė tokiai
patrauklesnis.
paslaugai, bei, atsižvelgiant į rinkos poreikį, nustatytos sąlygos ir
Atitinkamai siūlome papildyti Naudojimosi perdavimo sistema taisyklių atitinkamai papildytos Taisyklių nuostatos.
VIII skyrių šiomis nuostatomis:
„56. PSO, siekdamas, kad kuo optimaliau būtų išnaudoti perdavimo
sistemos pajėgumai, ir sistemos naudotojams būtų suteikiama teisė laisvai
prekiauti perdavimo pajėgumais, organizuoja antrinę pajėgumų rinką.
PSO organizuoja antrinę pajėgumų rinką dviem lygiaverčiais būdais:
56.1. sistemos naudotojui pajėgumus antrinėje rinkoje įsigyjant ar
perleidžiant pagal dvišalę pajėgumų pirkimo – pardavimo sutartį
šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis; arba
56.2. sistemos naudotojui pajėgumus antrinėje rinkoje įsigyjant ar
perleidžiant biržos operatoriaus valdomojo gamtinių dujų biržos
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platformoje, jeigu biržos operatoriaus yra sudaręs sutartį su PSO dėl
pajėgumus antrinėje rinkoje perleidimo organizavimo, vadovaujantis
biržos operatoriaus nustatytomis taisyklėmis, kurios turi būti
suderintos su PSO ir atitikti Taisykles.
<...>
60.
Prekybos antrinėje rinkoje sąlygos:
<...>
60.4. Jeigu pajėgumai antrinėje rinkoje perleidžiami per biržos
operatoriaus valdomą platformą vadovaujamasi biržos operatoriaus
patvirtintomis taisyklėmis ir sąlygomis. Esant neatitikimams tarp
biržos operatoriaus taisyklių ir Taisyklių nustatančių antrinės
pajėgumų rinkos organizavimo principus, pirmumą turi Taisyklių
nuostatos.
60.5. Biržos operatorius norintis teikti paslaugą dėl antrinėje rinkoje
parduodamų teisių naudotis pajėgumais įsigijimo (perleidimo)
administravimo, privalo sudaryti tokių paslaugų teikimo sutartį su
PSO ir suderinti tokios paslaugos teikimo sąlygas, įskaitant tinkamas
technines sąlygas informacijos perdavimui PSO bei PSO galimybes
patvirtinti sudaromą sandorį dėl teisės naudoti pajėgumais
perleidimo.
60.6. Sistemos naudotojui perleidžiant pajėgumus antrinėje
pajėgumų rinkoje naudojantis Taisyklių 56.1 papunktyje nurodytu
būdu, be išimčių, taikomos Taisyklų nuostatos nustatančios
pajėgumų perleidimą antrinėje rinkoje.
60.7. PSO apie galimybę sistemos naudotojams įsigyti ar perleisti
pajėgumų antinėje rinkoje Taisyklių 56.2 papunktyje nustatytu būdu
informuoja sistemos naudotojus PSO interneto svetainėje, taip pat
nurodant ir biržos operatorių ir (ar) biržos operatorius su kuriuo
PSO yra sudaręs sutartį nurodytą Taisyklių 60.5 papunktyje.
<...>“
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6. AB „Amber Grid“ pasiūlymai
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

9 punktas
Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – vartojimo pajėgumai) – tai
Siekiant aiškumo, patikslintas Gamtinių dujų vartojimo pajėgumų gamtinių dujų sistemos naudotojui reikalingas didžiausias gamtinių dujų
apibrėžimas.
paros kiekis, kuris reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo
poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.
Vartojimo pajėgumai yra nustatomi kalendoriniams metams.
Siekiant harmonizuoti kiekio paraiškų teikimo nuostatas visuose įleidimo „52.3.3. Kai užsakymai einamosios paros pajėgumams yra patvirtinami
ir išleidimo taškuose, bei jas harmonizuojant su kitose ES šalyse taikoma jau prasidėjus dujų parai P, pajėgumai yra paskirstomi tik likusioms paros
praktika, taisyklėse nustatomas valandinių kiekio paraiškų teikimas. P valandoms.“
Atitinkamai Taisyklės pakoreguoti 52.3.3, 80 ir 83.1.3 papunkčiai.
„80. Dujų kiekiai, išreikšti kWh, kiekvienai paros P valandai ar kiekvienai
paros valandai ilgesniam laikotarpiui (7 dienoms, su teise atnaujinti
duomenis) turi būti pareiškiami visuose perdavimo sistemos įleidimo ir
išleidimo taškuose.“
„83.1.3. jei pareiškiamas konkrečiai valandai kiekis yra didesnis nei
galima transportuoti maksimaliai išnaudojant įsigytus pajėgumus,
laikoma, kad teikiant kiekio paraišką užsakomi papildomi pajėgumai,
viršijantys jau įsigytus pajėgumus;“
34 punktas
Taisyklių 34 punktas patikslintas ir išdėstytas taip:
Redakcinis pataisymas, išbrauktas nereikalingas žodis
„34. Sudarant perdavimo sutartį, turi gali būti nurodomas sistemos
naudotojui suteiktas sistemos naudotojo Identifikacinis kodas (EIK).“
Atsižvelgiant į tai, kad dabar Bendrovės naudojama informacinė sistema Taisyklių 198 punktas patikslintas ir išdėstytas taip:
nepritaikyta naujoms taisyklėmis nustatytoms nuostatoms apdoroti, taip „198. Visos Taisyklių nuostatos taikomos nuo 2022 m. sausio vasario 1
pat atsižvelgiant į tai, kad naujos informacinės sistemos naudojimo d.“
pradžia yra numatyta 2022 m. vasario 1 d., siūlome atitinkamai patikslinti
Taisyklių 199 puntą.
Siūlome Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema
sistema taisyklių 1 priedą, besikreipiančios įmonės rekvizitus, papildyti taisyklių 1 priedo besikreipiančios įmonės rekvizitai papildyti ir išdėstyti
EIK ir ACER kodais
taip:
(įmonės pavadinimas / fizinis asmuo)

Įmonės / asmens:
Adresas:
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6.6.

Įmonės kodas / asmens kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Tel.:
El. paštas:
Interneto svetainė:
Bankas, banko kodas:
Atsiskaitomoji sąskaita:
EIK kodas3
ACER kodas4
Siūlome Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema
sistema taisyklių 2 priedo 14.1. punktą patikslinti ir papildyti ACER kodu taisyklių 2 priedo 14.1. punktas patikslintas ir išdėstytas taip:
1.1. Sutartį sudariusių asmenų adresai ir rekvizitai:
Perdavimo sistemos operatorius
Sistemos naudotojas
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Adresas
Tel.
El. p.
Interneto svetainė
Banko rekvizitai: A / s Nr.

–––––––––––––––
Sistemos naudotojui suteiktas Energijos Identifikavimo Kodas (EIK).
Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros registracijos kodas (ACER).
5
Sistemos naudotojui suteiktas Energijos Identifikavimo Kodas (EIK).
6
Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros registracijos kodas (ACER).
3
4
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Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Adresas
Tel.
El. p.
Interneto svetainė
Banko rekvizitai: A / s Nr.
EIK kodas5:
ACER kodas6

