Bendrosios naftos produktų kaupimo ir tvarkymo paslaugų teikimo kitiems ūkio subjektams sąlygos
Naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutarties objektas – valstybės atsargų kaupimo,
tvarkymo ir saugojimo (laikymo) Paslaugos. Paslaugos teikėjas įsipareigoja už Paslaugos pirkėją kaupti,
tvarkyti ir saugoti (laikyti) naftos produktų valstybės atsargas, kurias Paslaugos pirkėjas pagal Lietuvos
Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymą privalo kaupti ir tvarkyti.
Valstybės atsargų laikymo vieta:
nuosavybės teise priklausančiame
naftos produktų terminale – specialiai įrengtame pakrovimo ir iškrovimo įrenginių, talpyklų, kitų įrenginių
bei statinių komplekse, naudojamame naftos produktams priimti ir iškrauti, saugoti, maišyti ir pakrauti į
geležinkelio vagonus cisternas ir/arba benzinvežius, toliau tekste vadinamas Terminalu, esančiame adresu
.
Terminale laikomos Prekės kokybė atitinka LST EN 228:2013 ir/ar LST EN 590:2009+A1:2010
reikalavimus, bet gali neatitikti privalomųjų kokybės rodiklių reikalavimų, t.y. Atsargos savo sudėtyje gali
neturėti biologinės kilmės medžiagų.
Paslaugų teikėjas garantuoja Atsargų kiekio buvimą ir palaikymą naftos produktų valstybės atsargų kaupimo
ir tvarkymo sutarties galiojimo laikotarpiu.
Priskiriant Prekę Paslaugos pirkėjo Atsargoms, Prekės kiekis fiziškai Paslaugos pirkėjui nėra perduodamas
ir nuosavybės teisė jam nepereina.
Paslaugos pirkėjas neįgyja nuosavybės teisės į Atsargas, kaupiamas ir tvarkomas pagal naftos produktų
valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartį, išskyrus atvejus, kai šalyje paskelbiama ekstremali
energetikos padėtis.
Atsargos gali būti panaudojamos tik ekstremaliosios energetikos padėties laikotarpiu arba Lietuvos
Respublikos valstybės rezervo įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka.
Paskelbus šalyje ekstremalią energetikos padėtį, Paslaugos pirkėjas įgyja teisę Atsargas, laikomas Terminale
įgyti nuosavybės teise, o Paslaugos teikėjas privalo Atsargas parduoti Paslaugos pirkėjui. Šiuo atveju
Atsargų kaina nustatoma atsižvelgiant į Šiaurės Vakarų Europos rinkos arba Roterdamo regiono naftos
produktų kainas, jei teisės aktais (paskelbus ekstremalią energetikos padėtį) nebus nustatyta kitaip.
Terminale pagal naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartį laikomų Atsargų kiekis gali
kisti dėl natūralių netekčių (nugaravimo, praradimų vamzdynuose ir kt.) ar dėl Paslaugos teikėjo ar
Terminalo veiksmų ar neveikimo saugant ir aptarnaujant Atsargas bei dėl trečiųjų asmenų padarytų
veiksmų.
Neatsižvelgiant į netekčių atsiradimo priežastis, netektys priskiriamos Paslaugos teikėjo sąnaudoms:
Paslaugos teikėjas negali reikalauti Paslaugos pirkėjo padengti nuostolius dėl Atsargų netekčių.
Dėl netekčių sumažėjus laikomų Atsargų kiekiui ir Paslaugos teikėjui nekompensavus prarasto kiekio iš
papildomų perteklinių Atsargų, Paslaugos pirkėjas Paslaugos teikėjui apmoka tik už faktinį Terminale
laikomų Atsargų kiekį.
Nuostoliai, susidarę dėl ėminių, kurių reikia kokybės kontrolės laboratoriniams bandymams, nurašomi teisės
aktų nustatyta tvarka ir yra priskiriami Paslaugos teikėjo išlaidoms.
Paskelbus šalyje ekstremalią energetikos padėtį ir Atsargoms perėjus Paslaugos pirkėjui nuosavybės teise,
Atsargos iš Terminalo išgabenamos pagal Paslaugos pirkėjo Terminalui pateikiamus nurodymus naftos
produktų krovai – išgabenimui iš Terminalo, kuriuose turi būti visi tinkamam dokumentų įforminimui būtini
rekvizitai.
Išgabenant atsargas iš Terminalo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Vartotojų
aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarkos nuostatomis.
Už naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartyje nustatytą atlyginimą Paslaugos teikėjas
įsipareigoja užtikrinti, kad Atsargos bus kaupiamos, tvarkomos ir saugomos (laikomos) tinkamai bei
naudojant tinkamą įrangą, kurios reikia tokiai operacijai atlikti.
Pasikeitus Terminale saugomų Atsargų kiekiui (sumažėjus dėl natūralių ar kitokių netekčių, ėminių
paėmimo) ir Paslaugos teikėjui prarasto kiekio nekompensavus iš papildomų perteklinių atsargų, Paslaugos
teikėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Atsargų kiekio pasikeitimo nustatymo informuoja Paslaugos
pirkėją apie Terminale apskaitomą naują Atsargų kiekį.
Apskaičiuodamas gautiną atlygį už per mėnesį Paslaugos pirkėjui suteiktas paslaugas, Paslaugos teikėjas
privalo įvertinti sumažėjusį Atsargų kiekį.
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Paslaugos teikėjas atsako už visas ir bet kokias išlaidas ar nuostolius, patirtus dėl jo įsipareigojimų
nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei tokios išlaidos ir/ar nuostoliai ar bet kokie kitokie praradimai yra
patiriami dėl Paslaugos teikėjo ar dėl Terminalo kaltės, jei Atsargų kaupimą, tvarkymą, saugojimą
kontroliuojančios institucijos nubaus Paslaugos pirkėją dėl netinkamo Atsargų kaupimo ir tvarkymo arba dėl
Atsargų kokybės, neatitinkančios teisės aktų reikalavimų.
Gavęs atitinkamą Paslaugos pirkėjo reikalavimą Paslaugos teikėjas privalo nedelsiant informuoti Terminalą,
kad būtų sudaryta galimybė Paslaugos pirkėjo atstovui bet kuriuo metu patikrinti Paslaugos teikėjo vedamą
kaupiamų Atsargų apskaitą, jų kiekį ir kokybę Terminale.
Paslaugos teikėjas patvirtina, jog jo veikla ir Terminalas Sutarties sudarymo metu atitinka teisės aktais
keliamus reikalavimus ir jam nėra žinomos jokios aplinkybės, kurių pagrindu galima būtų pagrįstai tikėtis,
kad Paslaugos teikėjo veikla ar Terminalas neatitiks keliamų reikalavimų.
Už kaupiamų, tvarkomų bei saugomų Atsargų kokybę atsako Paslaugos teikėjas.
Paslaugos teikėjas užtikrina, kad pagal naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartį
kaupiamos ir tvarkomos atsargos bus kaupiamos, tvarkomos, laikomos (saugomos) ir apskaitomos
vadovaujantis „Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos
taisyklėmis“, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2011 m.
sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16.
Nei Paslaugos teikėjas, nei Terminalas neturi įtraukti Atsargų, kaupiamų, tvarkomų bei saugomų pagal
naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartį, į atitinkamą ataskaitą, teikiamą Statistikos
departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Nustatytos formos ataskaitas apie pagal naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartį
Terminale kaupiamas, tvarkomas bei saugomas atsargas teikia Paslaugos pirkėjas Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už naftos
produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą arba netinkamą
įvykdymą, jeigu įrodo kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį ar reiškinį, kurių Sutarties Šalys negali kontroliuoti, ir
kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“, patvirtintose 1996-07-15
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis bus taip pat
pripažįstami ir bet kokie tiek Lietuvos, tiek ir užsienio valstybės ar savivaldos institucijos veiksmai
(pasireiškiantys draudimų, naftos produktų rinkos reguliavimo ar kitokių ekonominių veiksmų forma, kurie
nebuvo taikomi pasirašant šią Sutartį), ar jų negebėjimas tinkamai veikti, valstybės ar savivaldos institucijų
arba trečiųjų asmenų neteisėtai inicijuotas Šalies turto areštas, ar kitoks Šalies teisės valdyti, naudoti ar
disponuoti savo turtu neteisėtas apribojimas.
Šalis, teigianti esant nenugalimos jėgos aplinkybei ar aplinkybėms privalo apie tai raštu informuoti kitą Šalį
per 7 (septynias) dienas po tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių atsiradimo momento,
nurodant tokios nenugalimos jėgos aplinkybės ar aplinkybių prigimtį ir tikėtiną tokios aplinkybės tęstinumo
laiką.
Naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo sutartyje nustatytų Paslaugos pirkėjo prievolių
vykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiais) ir (ar) kitais prievolių užtikrinimo būdais.
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