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DĖL LIETUVOS PSO PASLAUGŲ KAINŲ METODIKOS IR PRELIMINARIŲ 2020-2023 M.
KAINŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS
2019 m. kovo 5 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija)
paskelbė viešąją konsultaciją „Dėl Lietuvos PSO paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 m.
kainų – įgyvendinimas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas“, kurios metu
rinkos dalyviai gali pateikti pastabas. Viešojoje konsultacijoje įvardinami du galimi tarifų scenarijai: pirmas
scenarijus - įleidimo ir išleidimo zona - tik Lietuva (nacionalinis scenarijus), antras scenarijus - įleidimo ir
išleidimo zona atsižvelgiant į FINESTLAT regiono tarifus, t. y. Lietuvos perdavimo sistemos tarifai, kuriais
siekiama paskatinti integraciją į regioninę rinką.
AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) pažymi, kad palaiko Lietuvos perdavimo sistemos
tarifų integraciją su FINESTLAT ir nulinius įleidimo ir išleidimo tarifus Kiemėnų išleidimo/įleidimo taške
Lietuvos ir FINESTLAT pusėse. Bendrovės vertinimu, antrasis scenarijus sudarytų prielaidas efektyvesniam
esamos infrastruktūros, įskaitant ir Inčukalnio gamtinių dujų saugyklą, panaudojimui, kuris leistų sukurti
teigiamą vertę visiems regiono gamtinių dujų vartotojams.
Šiuo raštu Bendrovė teikia pasiūlymus abiem scenarijams. Bendrovė pritaria konsultacijos
dokumentuose išdėstytiems argumentams, kurie pagrindžia poreikį taikyti nuolaidą įleidimo tarifui Klaipėdos
įleidimo taške. Tuo pačiu Bendrovė siūlo taikytinos nuolaidos dydį padidinti iki 100 proc., kadangi pritaikius
nuolaidą būtų skatinama konkurencija dėl rinkos dalyviams suteiktos galimybės tiekti gamtines dujas
konkurencingomis kainomis per SGD terminalą. Pritaikius nuolaidą vertės grandinė santykinai tampa patraukli
lyginant su tiekimu dujotiekiu. Mažesnis nuolaidos dydis galėtų padidinti Kotlovkos įleidimo taško
patrauklumą ir silpnintų alternatyvaus tiekimo šaltinio poveikį konkurencijai.
Bendrovė pažymi, kad Tarifų tinklo kodeksas SGD terminalų įleidimo taške taikomoms
nuolaidoms ribų nenumato. Be to, naudojimosi AB „Amber Grid“ perdavimo sistema taisyklėse yra
numatomas mokestis už užsakytus, tačiau nepanaudotus pajėgumus, kai pajėgumų kaina 0 Eur/MWh (taisyklių
73-75 punktai), todėl 100 proc. nuolaidos dydis nesudarytų rizikos dėl nepagrįsto pajėgumų kaupimo (capacity
hoarding).
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