16.10.2017
CONSULTARE PUBLICĂ
privind regulile afacerii și procedurile de comunicare în cazul situațiilor excepționale ale
proiectului Acordului de Interconectare pentru PVI Isaccea 2,3 / Orlovka

SNTGN TRANSGAZ SA și PJSC Ukrtransgaz intenționează să încheie un Acord de
Interconectare pentru Punctul Virtual de Interconectare Isaccea 2,3 / Orlovka. Conform art. 4.,
alin. (2) al Regulamentului Comisiei (UE) 2015/703 din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de
rețea privind interoperabilitatea și schimbul de date, ambii OST invită utilizatorii de rețea să aducă
observații la textul propus al:
1) reguli privind procesul de corelare,
2) reguli privind procesul de alocare a cantităților de gaze,
3) procedurilor de comunicare în situații excepționale.

SNTGN TRANSGAZ SA și PJSC Ukrtransgaz prezintă spre consultare publică regulile privind
corelarea și alocarea cantităților, procedurile de comunicare în cazul situațiilor excepționale și alte
prevederi relevante pentru Utilizatorii de rețea.
Această consultare se va desfășura între 16.10.2017 și 15.12.2017.
Consultarea publică are ca scop colectarea opiniilor tuturor potențialilor utilizatori de rețea privind
transportul gazelor naturale prin PVI Isaccea 2,3 / Orlovka.
Conducta de transport Isaccea 2 – Negru Vodă 2 și conducta Isaccea 3 – Negru Vodă 3 fac parte
din culoarul transbalcanic de transport al gazelor naturale către țările balcanice. Aceste conducte
sunt interdependente din punct de vedere operațional și sunt operate în prezent ca o singură
conductă.
Acordul de Interconectare se va încheia sub condiția suspensivă a întrunirii tuturor elementelor
care să permită operatorilor de transport să își exercite atribuțiile și responsabilitățile așa cum sunt
prevăzute în acord, cum ar fi, dar fără a se limita la încetarea sau amendarea contractelor istorice în
vigoare la data prezentului anunț.
Prezentul proiect de Acord de Interconectare are în vedere curgerea fizică a gazelor naturale pe
direcția Ucraina – România și curgerea virtuală pe direcția România – Ucraina.
Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră ambilor OST în limba engleză la următoarele
adrese de e-mail: consultation_ia@transgaz.ro și businesscooperation@utg.ua.
Vă rugăm să indicați în mod clar dacă răspunsurile conțin informații confidențiale privind terțe
părți.
SNTGN TRANSGAZ SA și PJSC Ukrtransgaz vor analiza observațiile primite pe perioada
consultării și, în cazul în care este necesar, vor modifica textul proiectului de Acord de
Interconectare.
Prevederile relevante ale proiectului Acordului de Interconectare dintre SNTGN TRANSGAZ SA
și PJSC Ukrtransgaz sunt disponibile aici.
Așteptăm opiniile dumneavoastră.

