
Joint statement on the result of the public consultation 

on the Business Rules and Communication Procedures in case of Exceptional 
Events to the Draft Interconnection Agreement for IP Medieşu Aurit / Tekovo, 

held between 01.07.-01.09.2017 

 

SNTGN Transgaz SA and PJSC Ukrtransgaz intend to conclude an Interconnection 
Agreement for IP Medieşu Aurit / Tekovo. According to Art. 4.2 of Commission 
Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on 
interoperability and data exchange rules, both TSOs invited the network users to 
comment on the proposed text of the business rules and communication procedures 
in exceptional events to the Draft Interconnection Agreement for IP Medieşu Aurit / 
Tekovo, between 1 July 2017 - 1 September 2017. 

The Parties would like to clarify the following conditions of current operation of the IP 
Medieşu Aurit / Tekovo: 

-  GMS Medieşu Aurit is operating as an import point for supply of natural gas from 
the Russian Federation, playing an important part in ensuring the security of supply 
for Romania, based on the Technical Agreement regarding the operation of the 
GMS Medieşu Aurit for the delivery – receiving of natural gas from the Russian 
Federation to Romania through Satu Mare, with unlimited validity, concluded 
between SNTGN Transgaz SA and Gazprom Export, with the commercial metering 
of gas at GMS Medieşu Aurit. 

- on the territory of Ukraine gas transmission is performed based on a legacy 
transmission contract between NJSC Naftogaz and Gazprom, with the commercial 
metering of gas at GMS Tekovo, valid until the end of 2019. 

Therefore, currently the transmission of natural gas via IP Medieşu Aurit / Tekovo is 
made under the agreements between the owner of natural gas and the TSO for both 
gas metering stations. There are no valid direct interconnection agreements between 
the TSOs of Ukraine and Romania for IP Medieşu Aurit / Tekovo, prescribed by 
national legislation of Ukraine and Romania, as well as the Regulations of Third 
Energy Package. The TSOs use their best endeavours in order to solve existing 

Спільна заява по результатам публічних консультацій 

щодо бізнес-правил та процесу зв’язку у випадку надзвичайних подій до 
проекту Угоди про взаємодію для точки з’єднання Медіашу-Ауріт –

Теково, проведених 01.07.2017 – 01.09.2017 

 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та SNTGN Transgaz SA збираються укласти Угоду про 
взаємодію по точці з’єднання Медіашу-Ауріт –Теково. Згідно з статтею 4.2. 
Регламенту Комісії 2015/703 від 30 квітня 2015 року про створення кодексу 
мережі з взаємодії та правила обміну інформацією, оператори ГТС України та 
Румунії запросили користувачів мережі надати свої коментарі щодо тексту 
положень Угоди про бізнес-правила та правила зв’язку на випадок надзвичайних 
подій у період проведення консультацій – з 1 липня 2017 року по 1 вересня 2017 
року.  

Сторони хотіли б відзначити   наступні умови поточного функціонування точки:  

- на сьогодні ГВС Медіаш Ауріт є точкою імпорту з Російської Федерації, граючи 
важливу роль у забезпеченні безпеки газопостачань в Румунію, на основі 
Технічної угоди щодо роботи ГВС Медіаш Ауріт для прийому/передачі газу з 
Російської Федерації до Румунії через Сату Маре,  укладеної між ПАТ «Газпром 
експорт» та SNTGN Transgaz SA щодо поставок газу на кордоні між Румунією 
та Україною, що має необмежений строк дії, з точкою комерційного 
вимірювання – ГВС Медіашу Ауріт.  

- транспортування природного газу на території України здійснюється на основі 
історичного транзитного контракту між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ 
«Газпром», що діє до кінця 2019 року, а комерційною ГВС згідно з контрактом 
є ГВС Теково.  

Відповідно, на сьогодні постачання природного газу через точку з’єднання 
Теково – Медіаш Ауріт здійснюється на основі угод між власником природного 
газу та оператором ГТС по обом ГВС. Діючі прямі угоди між операторами ГТС 
України та Румунії по точці Теково – Медіаш Ауріт, передбачені національним 
законодавством України та Румунії, а також Регламентами Третього 
Енергетичного Пакету, відсутні. З метою вирішення ситуації, що склалася, 



situation, inter alia, the contract for natural gas transit via Ukraine is currently under 
arbitration procedure in Stockholm Arbitration. 

Therefore, the Interconnection Agreement envisages entry into force conditional 
either by the expiration of the historical contract mentioned above, or by the decision 
of the Stockholm arbitration court regarding the cancellation or amending of the 
conditions of the same contract, which will enable SNTGN Transgaz SA and PJSC 
Ukrtransgaz, as neighbouring TSOs, to meet all obligations established under an 
Interconnection Agreement. Until the occurrence of one of the conditions mentioned 
above, Transgaz and Ukrtransgaz will use all endeavours to agree all the provisions 
of the Interconnection Agreement. 

SNTGN Transgaz SA and PJSC Ukrtransgaz received observations and comments 
from a number of market participants. Following analysis of the comments received 
from the network users, SNTGN Transgaz SA and PJSC Ukrtransgaz would like to 
provide below the results of the public consultation based on the main topics of 
interest of potential network users: 

1) Restricting the re-nomination within the matching procedure (paragraphs h) and 
i)): the restrictions related to the re-nominations of the network users will be 
eliminated from the draft Interconnection Agreement. 

2) Physical transmission in the RO-UA direction: at the moment, because of the 
current operating pressures of the transmission systems the physical gas 
transmission through the IP Medieşu Aurit / Tekovo in the Romania-Ukraine 
direction cannot be ensured. Currently virtual transmission of natural gas through 
IP Medieşu Aurit / Tekovo in the RO-UA direction can be ensured. Considering 
the network user’s interest in the physical flows in the RO-UA direction, SNTGN 
Transgaz SA will initiate in the forthcoming period a market survey in order to 
quantify the level of the capacity request and depending on the outcome it will 
analyse the necessary investments to remove the current technical limitations. 
When such limitations are removed the transmission system operators will 
amend the Interconnection Agreement accordingly. 

3) OBA account limits: the limits of the OBA account cannot be specified as it has 
to be further on evaluated by the neighbouring TSOs after operation of the IA in 
test mode. 

оператори докладають всіх можливих зусиль, зокрема, у Стокгольмському 
арбітражі проходять слухання щодо внесення змін до контракту на транзит 
природного газу територією України.  

Таким чином, вступ в дію угоди про взаємодію буде залежати або від 
завершення дії історичного контракту, про який йшла мова вище, або від 
рішення Стокгольмського арбітражу щодо відміни або зміни умов цього 
контракту, що дозволить SNTGN Transgaz SA та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» як 
суміжним операторам ГТС, виконати всі вимоги згідно з Угодою про взаємодію. 
До виконання однієї з зазначених вище умов, Transgaz та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
докладуть всіх зусиль для погодження умов Угоди про взаємодію. 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та SNTGN Transgaz SA отримали відповіді та коментарі від 
ряду учасників ринку. Після аналізу всіх коментарів, отриманих від користувачів 
мережі, Transgaz та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» надають нижче результати публічних 
консультацій на основі основних тем, що цікавлять учасників ринку:  

 

1) Обмеження реномінацій в рамках процедури метчингу (пункти h) та i): 
обмеження до реномінацій користувачів будуть прибрані з проекту Угоди. 

2) Фізичне транспортування  у напрямку Румунія-Україна: на сьогодні, у зв’язку 
з діючими тисками ГТС фізичне транспортування через точку  Медіашу-
Ауріт –Теково у напрямку Румунія-Україна наразі не може бути забезпечене. 
Оператори можуть забезпечити віртуальне транспортування природного 
газу у напрямку Румунія-Україна за наявності фізичного потоку по напрямку 
Україна-Румунія. Щодо зацікавленості користувачів мережі у фізичному 
транспортуванні у напрямку Румунія-Україна, Transgaz буде ініціювати 
ринкове опитування з метою визначення рівня попиту на потужності з боку 
учасників ринку, та залежно від результату цього опитування, проаналізує 
необхідність в інвестиціях для усунення існуючих технічних обмежень. Після 
усунення всіх обмежень, опертори внесуть необхідні зміни в угоду.  

3) Ліміти OBA: ліміти ОВА не можуть бути наразі прописані, адже вони ще 
мають бути визначені операторами при роботі згідно з угодою у тестовому 
режимі.  



4) The rules and conditions underlying the application of a pro-rata allocation 
regime instead of OBA: in line with article 9 para (4) of the INT-NC `The adjacent 
transmission system operators may agree to maintain or implement an allocation 
rule other than the operational balancing account, provided that this rule is 
published and network users are invited to comment on the proposed allocation 
rule within at least two months after publication of the allocation rule`. Therefore, 
the OBA allocation regime will be applied as a primary application rule while the 
pro-rata principle is applied only in certain conditions. As for the description of 
the events and of the valid circumstances for passing from the OBA allocation 
regime to the pro-rata allocation principle, they are included in the Allocation 
section (gas quality and pressure parameters non-compliant with the 
specifications of the Interconnection Agreement, exceeding the OBA limit). 
Detailed information on such parameters will be published on the website of the 
TSO before the application of the provisions of the Interconnection Agreement. 
The shift to the OBA allocation regime is performed `in the following Gas day 
D+1 after the Gas day D in which the above mentioned conditions are no longer 
applicable, except for the situation in which both Parties mutually agreed to 
postpone the OBA application for a certain period`. 

5) The request to add a section about rules and schedule of maintenance: the 
adjacent transmission system operators will publish on their own webpages the 
planned maintenance works for the following calendar year. The maintenance 
works will be executed in a timely manner and with a minimum impact on the 
technical capacity, by notifying the network users accordingly in this respect. 

6) The request related to the transmittal by the network user of the nomination in 
KWh/day and in m3 at 20°C in case information regarding the GCV value is 
missing (the volume unit is not used for commercial purposes): the network user 
will own the information on the forecasted GCV necessary for sending the 
nomination for the following day in energy units, such information will be 
published on the website of the adjacent TSOs before the effective date of the 
Interconnection Agreement. Currently, the expression in volume units at 20°C is 
used for the completion of the customs formalities in Ukraine and Romania. 

7) The types of capacities offered and the applicable energy unit: as mentioned in 
the Public Consultation Announcement the draft of the Interconnection 

4) Правила та умови застосування пропорційної алокації замість ОВА: 
відповідають пункту 4 статті 9 INT-NC «Оператори суміжних систем 
можуть погодитись застосовувати інше правило алокації замість ОВА, 
якщо таке правило було опубліковано, а користувачі мережі отримали 
змогу надати свої коментарі щодо запропонованого правила принаймні 
протягом двох місяців після публікації такого правила.» Таким чином, ОВА 
буде застосовуватися як основне правило, а пропорційна алокація буде 
використовуватись лише за певних умов. Якщо ж говорити про події та 
обставини, що призводять до того, що замість режиму ОВА 
використовується пропорційна алокація, то вони описані в частині 
«Алокація» (параметри тиску та якості газу, що не відповідають умовам 
угоди про взаємодію, перевищуючи ліміт ОВА). Детальна інформація про 
такі параметри буде опублікована на веб-сайті оператора перед 
виконанням положень Угоди. Перехід на режим ОВА здійснюватиметься у 
день Д+1 після дня Д, протягом якого зазначені умови більше не 
застосовуються, окрім випадків, коли сторони погоджуються відкласти 
застосування режиму ОВА на певний період.» 

 

5) Запит про додання розділу про правила та графік ремонтів:  оператори 
суміжних ГТС публікують на своїх сторінках планові ремонтні роботи для 
наступного календарного. Планові ремонти виконуються у стислі терміни з 
мінімальним можливим впливом на технічну потужність, про що 
повідомляється користувачам мережі.  

6) Запит про подання користувачами мереж номінацій у КВт/д та куб.м. у 
випадку відсутності інформації щодо GCV (обсяги газу у куб.м. не 
використовуються для комерційних цілей): у користувача мережі буде 
інформація про прогнозний рівень GCV, що необхідна для відправки 
номінацій на наступний день в енергетичних одиницях, ця інформація буде 
публікуватися на вебсайтах суміжних операторів  до вступу в дію угоди. На 
сьогодні, одиниці обсягу при 20°C використовуються для митних 
формальностей в Україні та Румунії.  

7) Тип потужності, що пропонується та відповідні одиниці вимірювання: як 
зазначається в документі для консультацій, угода передбачає фізичний 



Agreement in question envisages the physical gas flow in the Ukraine – Romania 
direction and the virtual gas flow in the Romania –Ukraine direction. Therefore, 
the capacity products offered on the territory of Romania will be both firm, in the 
Ukraine-Romania direction, and interruptible, in the Romania-Ukraine direction. 
In line with the provisions of art 10 of Regulation (EU) no 459/2017 (CAM-NC) 
on the applied capacity unit, the TSO has the obligation to offer capacity in the 
interconnection points in energy units, either in kWh/day or in kWh/h. The energy 
unit for capacity trading in the IP Medieşu – Aurit / Tekovo will be agreed with the 
adjacent TSO within the Joint Methodology for the calculation of the technical 
capacity related to the IP Medieşu – Aurit / Tekovo (according to art 6 of CAM-
NC). 

8) Definition of the hydrocarbon dew point and the applicable quality conditions; the 
point where the quality conditions are declared in the situation of the virtual gas 
flow: the gas quality specifications related to the gas physically transmitted 
through the IP Medieşu – Aurit / Tekovo in the Ukraine-Romania direction, 
including the ones related to the hydrocarbon dew point are subject to the 
cooperation between the two adjacent TSOs in order to avoid the restrictions to 
cross border trade due to differences in gas quality, taking into account the 
national regulations. In the case of virtual gas transmission in the Romania-
Ukraine direction the point where such quality conditions are declared is the IP 
Medieşu – Aurit / Tekovo. 

9) Planning the project for ensuring physical gas flow in the Romania-Ukraine 
direction: the deadline for the implementation of the project for ensuring physical 
gas flow in the Romania-Ukraine direction is conditional upon the capacity 
demand in the IP Medieşu – Aurit / Tekovo. 

 

 

потік Україна-Румунія та віртуальний потік РУмунія-Україна. Відповідно, 
потужність буде як гарантованою (для фізичного потоку), так і 
переривчастою (для віртуального). У відповідності з положеннями ст.10 
Регламенту 459/2017 (CAM-NC) щодо одиниці вимірювання потужності, 
оператор зобов’язаний надавати потужність на точці з’єднання в 
енергетичних одиницях, або у КВтгод/день, або КВтгод/год. Енергетична 
одиниця для торгівлі потужностями у точці Медіашу Ауріт/Теково буде 
погоджена з суміжним оператором в рамках спільної методології для 
розрахунку технічної потужності по точці Медіашу Ауріт/Теково (згідно зі ст. 
6 CAM-NC).  

 

8) Визначення  точки роси по вуглеводням і відповідні умови щодо якості; 
точка, де визначаються параметри якості у випадку віртуального потоку:  
якість газу, що фізично перетинає точку у напрямку Україна-Румунія, 
зокрема, ті, що стосуються точки роси по вуглеводням, визначаються в 
рамках співпраці між операторами з метою уникнення обмежень для 
торгівлі через різницю в якості газу, беручи до уваги національне 
законодавство. У випадку віртуальної передачі природнього газу точкою 
передачі вважатиметься точка з’єднання Медіешу Ауріт/Теково. 

 
  

9) Планування проекту для забезпечення фізичного транспортування по 
напрямку Румунія-Україна. Часові рамки проекту залежать  від попиту на 
потужність в точці Медіешу Ауріт/Теково. 

 

 

 


