Obrazložitev Akta o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije
Uveljavitev Akta o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije (v nadaljevanju
akt) je Agenciji za energijo (v nadaljevanju agencija) naložena v sedmem odstavku 368.
člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20 in 158/20 – ZURE, v nadaljevanju EZ-1). Z aktom se urejajo vodenje registra s
strani agencije, rokovanje z registrom za uporabnike ter odnos med uporabniki in
agencijo pri njegovi uporabi.
Agencija je s 366. členom EZ-1 pooblaščena za izdajo potrdil o izvoru električne
energije, s katerimi proizvajalci in dobavitelji električne energije dokazujejo izvor
električne energije, ki jo proizvedejo in prodajo na trgu. Hkrati je agencija na podlagi
prvega odstavka 368. člena EZ-1 pooblaščena tudi za vodenje registra potrdil o izvoru,
v okviru katerega se opravlja izdaja potrdil o izvoru za proizvedeno električno energijo,
in za izvajanje vseh transakcij s potrdili v okviru registra. Izdaja potrdil o izvoru in
možne transakcije s potrdili ter opredelitev registra so urejeni z novo, pravkar
uveljavljeno Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru
električne energije (Uradni list RS, št. 182/20, v nadaljevanju uredba). Navedena
uredba poleg izdaje POI za električno energijo iz obnovljivih virov energije in v
soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom na novo omogoča tudi
izdajo potrdil o izvoru za električno energijo, proizvedeno iz neobnovljivih virov energije
(jedrska, termoelektrarne), s čimer je na ravni podzakonskega akta urejena sprememba
ureditve izdaje potrdil o izvoru, uveljavljena s spremembo EZ-1 z dne 13. 7. 2019 (EZ1B). Namen te spremembe je predvsem omogočiti pregledno sledenje in dokazovanje
porekla električne energije, s tem pa posledično večjo preglednost na trgu, kar pa hkrati
omogoča potrošnikom pregled nad izvorom dobavljene električne energije.
Zaradi soodvisnosti vsebine uredbe in akta je treba sprejeti nov akt, ki bo skladen z
uredbo, kar bo omogočilo izdajo potrdil o izvoru ter izvajanje transakcij s potrdili o
izvoru skladno z uredbo in EZ-1. Z aktom se urejajo predvsem:
- dostopnost do registra za uporabnike in s tem povezane aktivnosti agencije ter
družbe Borzen d.o.o. kot operaterja trga, ki je skladno s prvim odstavkom 368.
člena EZ-1 odgovoren za tehnično upravljanje in vzdrževanje registra;
- pogoji za odprtje in zaprtje računa v registru, vsebine zahtev za odprtje in zaprtje
računa;
- vodenje in upravljanje z računom ter dostop do računa za uporabnike;
- vsebine zahtev;
- reševanje morebitnih napak, vezanih na izdajo potrdil o izvoru, in transakcije v
registru;
- vsebina zahtev za izdajo potrdil o izvoru in za posamezne transakcije s potrdili o
izvoru ter tudi za njihovo razveljavitev in
- način in oblika posredovanja podatkov proizvajalcev, potrebnih za izdajo potrdil
o izvoru.
Z navedenim so v aktu opredeljene določbe skladne z opredelitvijo vsebine akta v
sedmem odstavku 368. člena EZ-1.
Akt bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

