Obrazložitev Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom
Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) je na podlagi drugega in petega odstavka
169. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo)
zadolžena za izdajo Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom (v nadaljevanju
akt).
Z aktom agencija kot pristojni organ podrobneje določa vlogo in odgovornost podjetij
plinskega gospodarstva, po potrebi operaterjev prenosnih sistemov za električno
energijo, distributerjev toplote za daljinsko ogrevanje ter industrijskih odjemalcev plina,
vključno s proizvajalci električne energije. Akt določa postopke in ukrepe za posamezne
stopnje krize, izvajalce ukrepov in zaporedje ukrepov. Podrobneje so določene tudi
obveznosti poročanja, obveščanja in izdelave načrtov nujnih ukrepov. Akt določa
sestavo in delovanje krizne skupine, katere naloga je zlasti izmenjava informacij in
koordinacija obvladovanja krize.
Akt izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) 2017/1938 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe s plinom, ki v 10. členu in Prilogi VII uredbe predpisuje za vse države EU
poenoteno vsebino in strukturo načrta za izredne razmere.
Uredba 2017/1938 zahteva, da se v načrtu za izredne razmere opiše dogovorjena
ureditev solidarnostne pomoči. Glede na dejstvo, da se bo solidarnost med Slovenijo in
drugimi državami članicami urejala z – meddržavnimi dogovori o solidarnostnih ukrepih,
ki v času priprave akta še niso dogovorjeni, je agencija v aktu uredila le določene
vsebine prejemanja in nudenja solidarnostne pomoči ter razmerja med člani krizne
skupine v tem času. Po sprejemu navedenih dogovorov bo agencija akt dopolnila s
potrebno vsebino.
Predloženi akt skladno s Prilogo VII Uredbe 2017/1938 določa sodelovanje na regionalni
ravni v rizičnih skupinah, imenovanih po državah, iz katerih prihaja plin (Alžirija, Libija
in Ukrajina). Regionalni razsežnosti je namenjena tudi priloga akta. Predvideni so tudi
solidarnostni ukrepi za prejemanje in nudenje solidarnostne pomoči sosednjim
državam, če bi prišlo do največjega pomanjkanja plina in bi ga zagotavljali le še
solidarnostno zaščitenim odjemalcem. Za izvajanje solidarnostnih ukrepov in postopkov
bodo potrebni še meddržavni dogovori. Med novostmi v aktu je tudi, da je treba
postopke in ukrepe redno preverjati in ugotovitve upoštevati pri posodobitvah akta.
Z dnem uveljavitve tega akta bo prenehal veljati Akt o načrtu za izredne razmere pri
oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 43/14, 2/15 in 41/18).
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