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CONSULTARE PUBLICĂ 

privind amendarea regulilor afacerii ale Acordului de Interconectare pentru PI –
Negru Vodă 1 / Kardam 

 

În contextul comercializării capacității grupate către Utilizatorii de rețea, SNTGN 
TRANSGAZ SA și BULGARTRANSGAZ EAD intenționează să modifice unele prevederi ale 
Acordului de Interconectare pentru PI Negru Vodă 1 / Kardam. 

Regulile afacerii privind transportul gazelor naturale prin PI în ambele direcții, din 
Acordul de Interconectare vor fi modificate în vederea: 

- introducerii (re-)nominalizărilor de o singură parte pentru utilizarea capacităților 
grupate rezervate; 

- aplicării aceleiași metode de calcul a PCS previzionată, utilizată pentru 
determinarea energiei; 

- modificării regulii de corelare implicită în cazul în care Utilizatorul de Rețea nu 
depune o (re-)nominalizare la termen. 

SNTGN TRANSGAZ SA și BULGARTRANSGAZ SA prezintă spre consultare publică 
regulile afacerii modificate (procedurile de nominalizare, renominalizare, corelare și 
alocare) și alte prevederi relevante pentru Utilizatorii de rețea.  

Până la intrarea în vigoare a noilor reguli de afaceri, Utilizatorii de rețea vor utiliza 
în continuare nominalizarea pe ambele părți în cazul utilizării capacității grupate. Noile 
reguli de afaceri vor intra în vigoare începând cu data de 01.02.2019. Consultarea publică 
are ca scop colectarea opiniilor tuturor potențialilor utilizatori de rețea privind 
transportul gazelor naturale prin PI Negru Vodă 1 / Kardam, în ambele direcții. 

Conform prevederilor articolului 4, alineatul 2 al Regulamentului (UE) 2015/703 
de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de 
date, SNTGN TRANSGAZ SA și BULGARTRANSGAZ EAD invită toți potențialii utilizatori 
de rețea să prezinte comentariile proprii privind procedurile menționate mai sus, până la 
data de 15 Decembrie 2018. Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră 
ambilor OST în limba engleză la următoarele adrese de e-mail: 
consultation_ia@transgaz.ro și info@bulgartransgaz.bg.  

Vă rugăm să indicați în mod clar dacă răspunsurile conțin informații confidențiale 
privind terțe părți. 

Prevederile relevante ale proiectului Actului Adițional la Acordul de 
Interconectare dintre SNTGN TRANSGAZ SA și BULGARTRANSGAZ EAD, care fac obiectul 
modificării, sunt disponibile aici. 

 

Așteptăm opiniile dumneavoastră. 
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