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DĖL PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ
PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ IR BALANSAVIMO TAISYKLIŲ PROJEKTAMS
PATEIKIMO
AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) susipažino su Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) viešajai konsultacijai pateiktais Naudojimosi AB „Amber
Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių (toliau – Perdavimo taisyklės) ir AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projektais bei teikia pastabas ir pasiūlymus.

PRIDEDAMA: AB „Klaipėdos nafta“ pastabos ir pasiūlymai, 1 lapas.
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AB „ KLAIPĖDOS NAFTA“ PASIŪLYMAI IR PASTABOS DĖL VIEŠAJAI KONSULTACIJAI PATEIKTŲ NAUDOJIMOSI AB „AMBER
GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ IR AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS
BALANSAVIMO TAISYKLIŲ PROJEKTŲ
Eil.
Teisės akto projekto nuostata
Bendrovės siūlymas
Nr.
1.
DĖL NAUDOJIMOSI AB „AMBER GRID“ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMA TAISYKLIŲ PROJEKTO
1.1. „80. Dujų kiekiai, išreikšti kWh, kiekvienai paros AB „Amber Grid“ Perdavimo taisyklės numato, jog siekiant harmonizuoti kiekio paraiškų
P valandai ar kiekvienai paros valandai ilgesniam teikimo nuostatas visuose įleidimo ir išleidimo taškuose, bei harmonizuoti su kitų ES šalių
laikotarpiui (7 dienoms, su teise atnaujinti praktika, nustatomas valandinių kiekio paraiškų teikimas, t. y. dujų kiekius teikiant kiekvienai
duomenis) turi būti pareiškiami visuose įleidimo paros valandai visuose įleidimo ir išleidimo taškuose.
ir išleidimo taškuose.“
Sutiktina su perdavimo sistemos operatoriaus argumentais dėl kiekio paraiškų teikimo
harmonizavimo. Taip pat, perdavimo sistemos operatoriaus veikla yra reglamentuojama 2017
m. kovo 16 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo
sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinkle kodeksas ir panaikinamas Reglamentas
(ES) Nr. 984/2013 (toliau – CAM NC). CAM NC 10 str. nustato, kad taikomų pajėgumų
vienetas išreiškiamas energijos vienetais per laiko vienetą bei numato naudojamus vienetus
kWh/h arba kWh/d. Naudojant kWh/d vienetus, daroma prielaida, kad srautas visą dujų
tiekimo parą yra pastovus (CAM NC 10 str.).
Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad nors perdavimo sistemos operatorius siekia tikslo
harmonizuoti dujų kiekio paraiškų teikimą su kitomis regiono bei ES valstybėmis bei
vadovaujasi CAM NC numatytais pajėgumų vienetais, suskystintų gamtinių dujų terminalo
(toliau – SGD terminalas) veikloje naudojamas pajėgumų vienetas yra kWh/parą.
AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi SGD terminalu taisyklių (toliau – Taisyklės) 133 punktas
numato, kad terminalo naudotojai remdamiesi patvirtintais mėnesio grafikais privalo pateikti
Operatoriui suderinimui paros SGD išdujinimo užsakymus pagal taisyklių 12 priede pateiktą

formą. Minima forma numato paros SGD išdujinimo užsakymo pateikimą nurodant bendrą
paros SGD išdujinimo kiekį kWh. Taip pat, perdavimo sistemos įleidimo iš Terminalo taške,
t. y. terminalo naudotojui konkrečiai parai priskiriamas įleidžiamų dujų kiekis yra lygus tos
paros vėliausiame patvirtintame SGD išdujinimo užsakyme nurodytam kiekiui (Taisyklių 132
p.). Atkreiptinas dėmesys, kad tiek SGD išdujinimo užsakymai, tiek į perdavimo sistemą
įleidžiamų dujų kiekiams nustatyti yra naudojami energijos vienetai per parą, t. y. neskirstant
dujų kiekių energijos vienetais kiekvienai paros valandai.
Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į siūlomą Perdavimo taisyklių 80 punkto pakeitimą bei SGD
terminalo veikloje naudojamus vienetus (kWh/parą), siūloma SGD terminalo įleidimo taške
atsisakyti taikyti Perdavimo taisyklių 80 punkto pakeitimus bei šiame įleidimo taške dujų
kiekio paraiškas priimti energijos vienetais per parą (kWh/parą).
Bendrovės siūlymas:
„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
įleidimo (išskyrus Klaipėdos DAS) ir išleidimo taškuose.“
Perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ neatsižvelgus į Bendrovės siūlymą dėl
Perdavimo taisyklių 80 punkte numatytų pakeitimų netaikymo Klaipėdos DAS įleidimo taške,
perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ turėtų patikinti, kad numatytos Perdavimo
taisyklių 80 p. korekcijos neturės neigiamos įtakos SGD terminalo naudotojams bei užtikrinti,
kad paros SGD išdujinimo užsakymuose naudojami dujų kiekio vienetai bus tinkami ir
neapsunkins SGD terminalo naudotojų Klaipėdos DAS įleidimo taške teikiamų dujų kiekio
paraiškų patvirtinimo.

