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VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS PASKYRIMO IR
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS LICENCIJOS IŠDAVIMO
2015 m. balandţio 10 d. Nr. O3-242
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Įstatymas)
20 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, 40–42 straipsniais, Lietuvos Respublikos
gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės
atskyrimo vykdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d.
nutarimu Nr. 1239 „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių
gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo“, Gamtinių dujų
perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl
Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 7.3 punktu, atsiţvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos
2009 m. liepos 13 d. direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių,
panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB (OL 2009, L 211, p. 94) (toliau – Direktyva), 9 ir
10 straipsnius, Europos Komisijos 2015 m. kovo 23 d. nuomonę C(2015) 2135 (galutinė) „Dėl
AB „Amber Grid“ (Lietuva), pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 3 straipsnio
1 dalį ir Direktyvos 2009/73/EB 10 straipsnio 6 dalį“ (toliau – Nuomonė) ir Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus ir
Elektros skyriaus 2015 m. balandţio 9 d. paţymą Nr. O5-94 „Dėl gamtinių dujų perdavimo
sistemos operatoriaus paskyrimo ir gamtinių dujų perdavimo veiklos licencijos išdavimo“,
AB „Amber Grid“ 2014 m. spalio 20 d. raštą Nr. 7-302-1569 ir 2014 m. gruodţio 8 d. raštą
Nr. 7-302-1756, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2015 m. balandţio 2 d. raštą
Nr. (7.5-09)3-993, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandţio 2 d. raštą
Nr. (27.18-02)-5K-1507298-6K-1502806, Komisija n u t a r i a:
1. Konstatuoti, kad AB „Amber Grid“ perdavimo veiklos atskyrimas atitinka
Įstatymo 40–42 straipsnių nuostatas ir AB „Amber Grid“ gali būti paskiriamas perdavimo sistemos
operatoriumi su sąlyga, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija per ne ilgesnį nei
12 mėnesių terminą nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos atliks veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta“
turimų UAB „Litgas“ akcijų perleidimo ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra
valdomas Energetikos ministerijos, kaip nurodyta Europos Komisijos Nuomonėje.
2. Panaikinti Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimą Nr. O3-292 „Dėl terminuotos gamtinių
dujų perdavimo licencijos AB „Amber Grid“ išdavimo“.
3. Išduoti AB „Amber Grid“ neterminuotą perdavimo sistemos operatoriaus licenciją
(pridedama) su sąlyga, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija per ne ilgesnį nei
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12 mėnesių terminą nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos atliks veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta“
turimų UAB „Litgas“ akcijų perleidimo ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra
valdomas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, kaip nurodyta Europos Komisijos
Nuomonėje.
4. Įpareigoti AB „Amber Grid“:
4.1. uţtikrinti, kad per ne ilgesnį nei 12 mėnesių terminą nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos
bus atlikti veiksmai dėl AB „Klaipėdos nafta“ turimų UAB „Litgas“ akcijų perleidimo ūkio
subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos, kaip nurodyta Europos Komisijos Nuomonėje, ir informuoti apie šio proceso vykdymo
eigą per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos;
4.2. pasikeitus kitoms, nei nurodytoms šio nutarimo 4.1 punkte, aplinkybėms, dėl kurių
neuţtikrinamas Įstatymo 40–42 straipsniuose nustatytų perdavimo veiklos atskyrimo reikalavimų
įgyvendinimas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai šios aplinkybės tapo ţinomos AB „Amber
Grid“, informuoti Komisiją.
Šis nutarimas gali būti skundţiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJA
Nr. L2-3 (GDP)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi,
28 straipsnio 2 dalimi, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir
rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo,
skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių
patvirtinimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. balandţio 10 d.
nutarimu Nr. O3-242

AB „Amber Grid“
(įmonės kodas – 303090867, buveinės adresas – Savanorių pr. 28, Vilnius)
(toliau – Licencijos turėtojas) išduota Energetikos veiklos licencija (toliau – Licencija) suteikia
teisę verstis gamtinių dujų perdavimo veikla teritorijoje, nurodytoje Licencijos priede.
Licencijos priedas yra neatskiriama šios Licencijos dalis.
Licencijos turėtojas privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamą energetikos
veiklą.
Išdavimo data – 2015-04-10
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Energetikos veiklos
licencijos
Nr. L2-3 (GDP)
priedas

TERITORIJA, KURIOJE VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA
1. Šis dokumentas nustato Energetikos veiklos licencijos Nr. L2-3 (GDP) (toliau –
Licencija), išduotos AB „Amber Grid“, įmonės kodas – 303090867, buveinės adresas –
Savanorių pr. 28, Vilnius (toliau – Licencijos turėtojas), teritoriją, kurioje vykdoma gamtinių
dujų perdavimo veikla.
2. Licencijos turėtojas vykdo gamtinių dujų perdavimo veiklą Alytaus, Kauno,
Klaipėdos, Marijampolės, Panevėţio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskrityse.
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