Obrazložitev:
Agencija za energijo (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi prvega odstavka 408.
člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v nadaljevanju:
EZ-1) in za izvajanje 4. člena Uredbe (EU) št. 994/20101 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s
plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta št. 2004/67/ES (UL L št. 295 z dne 12.
11. 2010, str. 1) zadolžena za izdajo Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri
oskrbi z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: akt).
Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) je v skladu z Uredbo (EU) št. 994/2010
pregledala navedene načrte držav članic. Na slovenske načrte se nanaša Mnenje
komisije z dne 6. 7. 20172, v katerem ta ugotavlja, da je Preventivni načrt ukrepov
v neskladju z navedeno uredbo. Po njenem mnenju bi bilo treba eksplicitno navesti
količine in zmogljivosti, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji zaščitenim odjemalcem
v treh mejnih primerih, določenih v aktu. Pri tem pa je mogoče tudi, da agencija
na svoji spletni strani objavi letne potrebne količine in zmogljivosti v posebnem
dokumentu, ki ima podlago v aktu in je ta v njem tudi navedena. Glede na to, da
v slovenskem plinovodnem sistemu ni omejitev zmogljivosti za količine, potrebne
za oskrbo zaščitenih odjemalcev, je treba objavljati le morebitne omejitve, ki bi jih
imeli dobavitelji pri zakupu teh zmogljivosti na vstopnih točkah.
Poleg tega EK zahteva, da pristojni organ pri določanju količin plina, potrebnih za
oskrbo zaščitenih odjemalcev in ukrepih za njihovo uresničevanje, upošteva dve
dodatni vrsti odjemalcev, in sicer proizvajalci električne energije in proizvajalci
oziroma distributerji toplote za daljinsko ogrevanje odjemalcem, ki bi po definiciji
iz Uredbe (EU) 994/2010 in EZ-1 ustrezali zaščitenim odjemalcem, ne glede na to,
ali imajo v posamezni državi članici status zaščitenih odjemalcev. Agencija je
nameravala razširiti obveznost poročanja dobaviteljev na to področje. Po javni
obravnavi in skupnem sestanku z dobavitelji plina je agencija odločila, da bo
potrebne informacije pridobila drugače. Ne glede na to bo agencija po izdelavi nove
ocene tveganj in ob prilagoditvi akta zahtevam iz nove Uredbe (EU) 2017/1938
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje
zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L št.
280 z dne 28. 10. 2017, str. 1) vključila tudi navedeni vrsti odjemalcev.
Neskladja, ki jih je ugotovila EK, agencija odpravlja s predlaganimi spremembami
in dopolnitvami 6. in 7. člena akta. Poleg tega odpravlja nenatančne formulacije v
drugem, tretjem in četrtem odstavku 6. člena akta, s čimer postaja besedilo tudi
jasnejše.
Akt bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Uredbo (EU) št. 994/2010 je razveljavila nova Uredba (EU) 2017/1938 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe
s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L št. 280 z dne 28. 10. 2017, str.
1), ki pa določa, da načrti preventivnih ukrepov in ukrepov za izredne razmere, sprejetih
po prejšnji uredbi, ostanejo veljavni do uveljavitve novih, ki bodo pripravljeni v skladu z
novo uredbo. Agencija bo to storila, ko bo izdelana nova ocena tveganj, ki je podlaga za
ta akta, pri tem pa bo upoštevala tudi novo metodologijo;
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Mnenje Komisije z dne 6. 7. 2017 v skladu z Uredbo (EU) št. 994/2010 o preventivnem
načrtu ukrepov in načrtu za izredne razmere, ki ju je Evropski komisiji predložil pristojni
organ Republike Slovenije, C(2017) 4585 final;

