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Nr.

Teisės akto projekto nuostata

UAB „Ignitis“ komentaras

Siūlomas pakeitimas

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės (toliau – Taisyklės)
1.

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

Remiantis kaimyninių šalių gamtinių dujų perdavimo
sistemos operatorių taikoma praktika, siūlome agentūrų
sąrašą papildyti bei numatyti galimybę Sistemos naudotojui
pripažinti motininei įmonei suteiktą ilgalaikio skolinimosi
reitingą.
Taisyklių projekte numatytą prievolių įvykdymo užtikrinimo
reikalavimą laikome pertekliniu mokioms, įsipareigojimus
laiku vykdančioms įmonėms.
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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 arba Creditreform (ar kitos
lygiavertės plačiai žinomos kredito reitingo
agentūros) II reitingo klasė 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.
Jeigu sistemos naudojas nėra įvertintas
aukščiau minėtų tarptautinių kredito
reitingų agentūrų, tačiau reitingas yra
suteiktas sistemos naudotojo motininei
bendrovei, tokiu atveju sistemos naudotojo

Eil.
Nr.

2.

3.

Teisės akto projekto nuostata

47.6. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų
sujungimo taške PSO siūlo pajėgumus 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.

UAB „Ignitis“ komentaras

Siūlomas pakeitimas

Manome, jog turi būti išlaikytas vientisumas gamtinių dujų
sistemos pajėgumų užsakymo galimybę suteikiant visuose
išoriniuose taškuose vienodam ateities laikotarpiui.

motininės bendrovės ilgalaikio skolinimo
reitingas yra prilyginamas sistemos
naudotojo turimam ilgalaikio skolinimo
reitingui.
47.6. Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų
sujungimo taške PSO siūlo pajėgumus 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.

Optimalus pajėgumų užsakymo laikotarpis yra šiuo metu
perdavimo sistemos operatoriaus taikomas laikotarpis, 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.
Taisyklėse nėra aiškiai apibrėžta viršytų vartojimo
pajėgumų nustatymo tvarka, taip pat nėra aišku, kaip yra
perskaičiuojami mokėjimai už viršytus vartojimo
pajėgumus. Siūlome aiškiai detalizuoti šią tvarką, o taip pat
apsvarstyti galimybę suvienodinti viršytų vartojimo
pajėgumų apskaičiavimo, mokėjimų perskaičiavimo
metodiką pagal tai, kaip jie apskaičiuojami SGDT
dedamąjai vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų
terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo
pajėgumų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu
Nr. 1354.
Manome, kad Taisyklėse detalizuota ir suvienodinta viršytų
vartojimo pajėgumų nustatymo ir mokėjimų perskaičiavimo
metodika būtų aiškesnė, o taip pat palankesnė vartotojui.

2

Siūlome arba detalizuoti viršytų vartojimo
pajėgumų
nustatymo
ir
mokėjimų
perskaičiavimo metodiką Taisyklėse,
arba
Taisyklėse aiškiai nurodyti, kad viršyti
vartojimo pajėgumai nustatomi ir mokėjimų
perskaičiavimai
atliekami
vadovaujantis
Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo
kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo
pajėgumų
nustatymo
tvarkos
aprašo
nuostatomis (pvz., pateikiant nuorodas į
atitinkamus aprašo punktus).

Eil.
Nr.

Teisės akto projekto nuostata
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AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės)
1.

31. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę
pareikalauti pateikti / padidinti tinkamas visų prievolių
pagal sutartį ir (ar) Taisykles įvykdymo užtikrinimo
priemones esant šioms aplinkybėms:
31.1. Perdavimo sistemos operatorius identifikuoja
pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl rinkos dalyvio
disbalanso ir (arba)
31.2. perdavimo sistemos operatorius identifikuoja
pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl rinkos dalyvio
mokumo ir (arba)
31.3. rinkos dalyvis perdavimo paslaugų ar
balansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis
nevykdo arba vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus
sumokėti už suteiktas balansavimo paslaugas ir (arba)
31.4. rinkos dalyvis pažeidžia esmines sutarčių ir (arba)
Taisyklių sąlygas ir (arba)
31.5.
rinkos
dalyviui
pradėta
bankroto,
restruktūrizavimo, atskyrimo ar likvidavimo procedūra;
31.6. yra kitų aplinkybių (pablogėjusi finansinė padėtis,
nemokumo kitiems tiekėjams požymiai, kitos finansinę
riziką sąlygojančios aplinkybės), leidžiančių pagrįstai
manyti, kad rinkos dalyvis gali nevykdyti savo
įsipareigojimų pagal sutartį ir (ar) Taisykles ir (arba)
31.7. rinkos dalyvio kredito reitingas neatitinka nustatyto
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.

Remiantis kaimyninių šalių gamtinių dujų perdavimo
sistemos operatorių taikoma praktika, siūlome agentūrų
sąrašą papildyti bei numatyti galimybę Sistemos naudotojui
pripažinti motininei įmonei suteiktą ilgalaikio skolinimosi
reitingą.
Taisyklių projekte numatytą prievolių įvykdymo užtikrinimo
reikalavimą laikome pertekliniu mokioms, įsipareigojimus
laiku vykdančioms įmonėms.
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31. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę
pareikalauti pateikti / padidinti tinkamas visų
prievolių pagal sutartį ir (ar) Taisykles
įvykdymo užtikrinimo priemones esant šioms
aplinkybėms:
31.1.
Perdavimo sistemos operatorius
identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką
dėl rinkos dalyvio disbalanso ir (arba)
31.2.
perdavimo
sistemos
operatorius
identifikuoja pasikeitusią (padidėjusią) riziką
dėl rinkos dalyvio mokumo ir (arba)
31.3. rinkos dalyvis perdavimo paslaugų ar
balansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir
sąlygomis nevykdo arba vėluoja vykdyti savo
įsipareigojimus
sumokėti
už
suteiktas
balansavimo paslaugas ir (arba)
31.4. rinkos dalyvis pažeidžia esmines sutarčių
ir (arba) Taisyklių sąlygas ir (arba)
31.5. rinkos dalyviui pradėta bankroto,
restruktūrizavimo, atskyrimo ar likvidavimo
procedūra;
31.6. yra kitų aplinkybių (pablogėjusi finansinė
padėtis,
nemokumo
kitiems
tiekėjams
požymiai, kitos finansinę riziką sąlygojančios
aplinkybės), leidžiančių pagrįstai manyti, kad
rinkos
dalyvis
gali
nevykdyti
savo
įsipareigojimų pagal sutartį ir (ar) Taisykles ir
(arba)
31.7. rinkos dalyvio kredito reitingas neatitinka
nustatyto ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta
kredito reitingo, kuris yra lygus arba didesnis
nei Baa1 pagal Moody‘s agentūrą arba BBB+

Eil.
Nr.

2.

Teisės akto projekto nuostata

68. Sandorio pranešimai dėl dujų prekybos einamajai
dujų parai perdavimo sistemos operatoriui turi būti
pateikiami:
68.1. ne anksčiau nei 17 val. dienos einančios prieš
dujų parą, kuriai dujomis yra prekiaujama;
68.2. ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros, kuriai
dujomis yra prekiaujama, pabaigos.

UAB „Ignitis“ komentaras

Viešajai konsultacijai pateiktame taisyklių projekte
siūlomas sandorio pranešimų pateikimo laikas netenkina
Bendrovės.
Tokiam ženkliam gamtinių dujų tiekimo planavimo ir
balansavimo proceso pokyčiui reikalingas atskiras IT
sistemų keitimo projektas, kas tikėtina tikrai užtruks ilgiau
nei keletas mėnesių.
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus skubotas
sprendimas atsisakyti „praėjusios dienos produkto“, galimai
sąlygotų reikšmingas sąnaudas gamtinių dujų tiekėjams, jei
šiam pokyčiui nebūtų laiku ir tinkamai pasiruošta.
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Siūlomas pakeitimas
pagal Standard&Poor‘s agentūrą arba BBB+
pagal
Fitch
Ratings
agentūrą,
arba
Creditreform (ar kitos lygiavertės plačiai
žinomos kredito reitingo agentūros) II
reitingo klasė. Jeigu sistemos naudojas
nėra įvertintas aukščiau minėtų tarptautinių
kredito reitingų agentūrų, tačiau reitingas
yra suteiktas Sistemos naudotojo motininei
bendrovei, tokiu atveju Sistemos naudotojo
motininės bendrovės ilgalaikio skolinimo
reitingas yra prilyginamas Sistemos
naudotojo turimam.
68. Sandorio pranešimai dėl dujų prekybos
einamajai dujų parai perdavimo sistemos
operatoriui turi būti pateikiami:
68.1. ne anksčiau nei 17 val. dienos einančios
prieš dujų parą, kuriai dujomis yra
prekiaujama;
68.1. ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų
paros, kuriai dujomis yra prekiaujama,
pabaigos iki po einamosios dujų paros
einančios dienos 14 val..

