Obrazložitev:
Agencija za energijo (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi drugega in petega
odstavka 169. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v
nadaljevanju: EZ-1) zadolžena za izdajo Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z
zemeljskim plinom (v nadaljevanju: akt).
Akt je bil pripravljen v skladu z Uredbo (EU) 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),
ki zahteva od držav članic, da pripravijo načrte preventivnih ukrepov in načrte za
izredne razmere, v katerih določijo med drugim ukrepe za odpravo razlogov in blaženje
posledic motenj v oskrbi z zemeljskim plinom. Ti načrti določajo tudi ukrepe za oskrbo
zaščitenih odjemalcev v različnih stopnjah izrednih razmer pri oskrbi z zemeljskim
plinom.
Evropska komisija je v skladu z isto uredbo pregledala navedene načrte držav članic.
Na slovenske načrte se nanaša Mnenje komisije z dne 6. 7. 20172, v katerem ugotavlja,
da bi Načrt za izredne razmere v osmem odstavku 3. člena in sedmem odstavku 5. člena
tega akta lahko bil v neskladju z navedeno uredbo. Po njenem mnenju ukrepi in
aktivnosti krizne skupine, ki jih omenjata ta člena, niso navedeni niti omejeni.
Neskladje, ki ga je ugotovila Evropska komisija, agencija odpravlja s predlaganimi
spremembami in dopolnitvami 3. in 5. člena akta. V njih določa zlasti omejitev, da v
zgodnjih stopnjah izrednih razmer pri oskrbi z zemeljskim plinom krizna skupina ne
preprečuje delovanja trga. Formulacija obeh spremenjenih odstavkov je tako tudi
jasnejša.
Osnutek Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o preventivnem načrtu ukrepov pri
oskrbi z zemeljskim plinom je bil v javni obravnavi od 17. novembra do 8. decembra
2017. Poleg tega je agencija organizirala tudi skupen sestanek z dobavitelji zemeljskega
plina. Agencija v javni obravnavi ni prejela pisnih pripomb zainteresirane javnosti. Tudi
udeleženci sestanka niso izrazili pomislekov v zvezi s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami.
Akt bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Mariboru, 18. maja 2018

Uredbo (EU) 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;
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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;
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