
 
 

 

       PRILOGA 2 

Regionalna razsežnost 

 

I. RIZIČNA SKUPINA ALŽIRIJA 

 

Sporazumi o medsebojnem sodelovanju, ki so sklenjeni med operaterji prenosnih 

sistemov v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/703 z dne 30. aprila 2015 o 
vzpostavitvi kodeksa omrežja s pravili o medobratovalnosti in izmenjavi 
podatkov (UL L št. 113 z dne 1. 5. 2015, str. 13), določajo med drugim tudi 

komunikacijske postopke ob izrednih dogodkih.  
 

1. Ukrepi, ki se sprejmejo za vsako stopnjo krize 

Pojem izjemen dogodek ali situacija, ki se uporablja v zgoraj navedenih 

sporazumih o medsebojnem sodelovanju, ne določa jasno, ali taka situacija lahko 

privede do konkretne stopnje krize. Poleg tega ukrepi, ki jih je treba izvesti, niso 

določeni glede na stopnjo krize.  

Značilna definicija izjemnega dogodka ali situacije je: 

 izguba zmogljivosti v sistemu; 

 posledica točkaste napake pri dobavi, ki ogroža oskrbo ali povpraševanje 
po plinu; 

 zaznan je padec tlaka v regiji blizu meje zaradi koničnega odjema, ki 

sovpada s padcem temperature, kar ogroža oskrbo s plinom; 

 drugi dogodki, ki bi lahko vplivali na zanesljivost oskrbe v eni od podpisnic.  

Tržno neravnotežje ali načrtovani vzdrževalni posegi so izvzeti iz te definicije.  

Glede na določitev stopenj krize v Uredbi 2017/1938/EU mora biti tak izjemen 

dogodek označen s stopnjo pripravljenosti ali stopnjo izrednih razmer.  

V navedenih sporazumih je praviloma določen naslednji postopek: 

1. prizadeti operater prenosnega sistema nemudoma obvesti drugega 
operaterja o dogodku. Obvestilo mora vsebovati podatke o mestu, trajanju 

dogodka in predvideni potrebni količini plina;  

2. v nekaj urah po prvem obvestilu mora prizadeti operater prenosnega 
sistema posredovati drugo obvestilo, v katerem pojasni dogodek; 

3. hkrati s tem in v roku 24 ur morata oba operaterja prenosnih sistemov 
oceniti situacijo in izdelati skupni načrt pomoči. Nadaljnji postopek je 

odvisen od količine potrebnega plina:  

 če je ta količina plina pod določenim pragom, situacijo rešujeta 

operaterja prenosnih sistemov z uporabo operativnega izravnalnega 

računa (OBA); 

 če je ta količina plina nad določenim pragom, operaterja prenosnih 
sistemov situacije ne moreta rešiti samo z uporabo operativnega 
izravnalnega računa, zato v reševanje situacije vključita uporabnike 



 
 

sistema – nosilce bilančnih skupin in jih zaprosita, da prilagodijo 

nominacije.  

Nekateri sporazumi ne določajo praga iz prejšnjega odstavka, vendar se 

priporoča, da se v takih primerih pojasnijo odločitve.  

Na regionalni ravni se ne izvaja drugih ukrepov, kot so navedeni v tem poglavju, 

niti se ne zahteva dodatnega poročanja. 

 

2. Mehanizem za sodelovanje 

 

2.1.  Postopek v okviru »ReCo sistema za plin« 

»ReCo sistem za plin« pomeni regionalni koordinacijski sistemi za plin se nanaša 

na regionalno sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov, ki je namenjen 

sodelovanju in izmenjavi informacij med operaterji prenosnih sistemov. »ReCo 

sistem za plin« z vidika preventivnih ukrepov je opisan v Načrtu preventivnih 

ukrepov.  

V »ReCo sistemu za plin« je pripravljen tudi nabor ukrepov, kot so zamenjave ali 

dodatne zmogljivosti. Vsak od dodatnih ukrepov se lahko uporabi v odvisnosti od 

tega, v katero stopnjo krize je uvrščen dogodek.  

Poleg tega »ReCo sistem za plin« vsebuje shemo pretoka informacij. 

 

Ta diagram poteka je združljiv z bilateralnimi diagrami poteka, ki so vključeni v 

»sporazume o povezovanju«. 

 

2.2. Postopek med povezanimi operaterji prenosnih sistemov 



 
 

Kot je navedeno v 1. oddelku I. poglavja te priloge, so sosednji operaterji 

prenosnih sistemov dogovorjeni o postopkih v primerih »izjemnih dogodkov ali 

situacij«.  

Ključna je odločitev o tem, ali bosta operaterja prenosnih sistemov rešila izjemen 

dogodek ali situacijo z uporabo operativnega izravnalnega računa, ali pa bosta 

zahtevala od uporabnikov omrežja – nosilcev bilančnih skupin prilagoditev 

nominacij. 

Na tehnični ravni je pomembno, da so določene kontaktne osebe s pooblastili, da 

v primerih krize sprejemajo hitre odločitve. Operaterja prenosnih sistemov si 

izmenjata telefonske številke in elektronske naslove kontaktnih oseb. 

 

2.3. Izboljšave mehanizma za sodelovanje 

Pristojni organi članov Rizične skupine (angl. Regional Group, v nadaljnjem 

besedilu RG) Alžirija zahtevajo od svojih operaterjev prenosnih sistemov: 

 izmenjavo diagrama poteka v okviru ReCo skupine ter uporabo primerov 
dobre prakse in 

 posodobitev »sporazumov o medsebojni pomoči« v okviru »sporazumov o 

povezovanju«, pri čemer se upošteva veljavna zakonodaja s področja 
zanesljivosti oskrbe s plinom, in določitev ukrepov, ki se izvedejo na 

določeni stopnji krize. 
 

II. RIZIČNI SKUPINI UKRAJINA IN LIBIJA 
 

Rizični skupini Ukrajina in Libija se obravnavata skupaj, ker imata enako vsebino 

skupnih poglavij, saj se članstvo prekriva: v RG  Libija sodelujejo države članice, 

ki sodelujejo tudi v RG Ukrajina.  

 

V tem aktu se prvič določa tudi regionalna razsežnost, zato se v tem poglavju 

določajo skupni ukrepi, ki državam članicam v tej RG omogočajo isto raven 

informacij v vsaki od držav članic v tej RG med krizo.  

 

1. Ukrepi, ki se sprejemajo na vsaki stopnji krize 

Spodaj navedeni ukrepi so po vsebini zahteve za informiranje, ki je koristno za 

vse države članice v rizični skupini. S tem se države članice ustrezno odzivajo na 

nepričakovane situacije z namenom, da preprečijo širjenje krize in pomagajo 

državam članicam v krizi, kolikor je v njihovi moči.  

 

1.1. Stopnja zgodnjega opozarjanja 

Ko pristojni organ ene od držav članic v RG razglasi stopnjo zgodnjega 

opozarjanja, to sporoči v roku enega dneva vsem ostalim državam članicam v RG 

skupaj z uvedenimi ukrepi. 



 
 

Pristojni organ, ki je razglasil stopnjo krize, mora preostale članice v RG redno 

obveščati vsake štiri dni o situaciji in stopnji zgodnjega opozarjanja, skupaj z 

morebitnimi uvedenimi ukrepi.  

 

1.2. Stopnja pripravljenosti 

Ko pristojni organ ene od držav članic v RG razglasi stopnjo pripravljenosti, to 

sporoči v roku enega dneva vsem ostalim državam članicam v RG skupaj z 

uvedenimi ukrepi.  

Pristojni organ, ki je razglasil stopnjo krize, mora preostale članice v RG redno 

obveščati vsak drugi dan o situaciji in stopnji pripravljenosti, skupaj z 

morebitnimi uvedenimi ukrepi.  

 

1.3. Stopnja izrednih razmer 

Ko pristojni organ ene od držav članic v RG razglasi stopnjo izrednih razmer, to 

sporoči v roku enega dneva vsem ostalim državam članicam v RG skupaj z vsemi 

uvedenimi ukrepi.  

Pristojni organ, ki je razglasil stopnjo krize, mora preostale članice v RG redno 

obveščati vsak dan, po potrebi tudi večkrat, o situaciji in o uvedenih in končanih 

ukrepih.  

Jasno je, da se bo pojavilo še več možnosti in ukrepov za blaženje učinkov krize 

v tako velikem sistemu, kakršnega sestavljajo države članice v RG. 

V tem smislu lahko države članice v RG in druge države, ki so z njimi povezane, 

uporabijo tudi druge pobude, ki bi ublažile pomanjkanje.  

 

2. Mehanizem za sodelovanje 

 

2.1.  Postopek v okviru »ReCo sistema za plin« 

»ReCo sistem za plin« pomeni regionalni koordinacijski sistemi za plin, ki se 

nanaša na regionalno sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov in je 

namenjen sodelovanju in izmenjavi informacij med operaterji prenosnih 

sistemov. »ReCo sistem za plin« z vidika preventivnih ukrepov je opisan v Načrtu 

preventivnih ukrepov.  

V »ReCo sistemu za plin« je pripravljen tudi nabor ukrepov, kot so zamenjave ali 

dodatne zmogljivosti. Vsak od dodatnih ukrepov se lahko uporabi v odvisnosti od 

tega, v katero stopnjo krize je uvrščen dogodek.  

Poleg tega »ReCo sistem za plin« vsebuje shemo pretoka informacij. 

 



 
 

 

Ta diagram poteka je združljiv z bilateralnimi diagrami poteka, ki so vključeni v 

»sporazume o povezovanju«.  

 

2.2. Postopek med povezanimi operaterji prenosnih sistemov 

Kot je navedeno v 1. oddelku II. poglavja te priloge, so se sosednji operaterji 

prenosnih sistemov dogovorili o postopkih v primerih »izjemnih dogodkov ali 

situacij«.  

Na tehnični ravni je pomembno, da so določene kontaktne osebe s pooblastili, da 

v primerih krize sprejemajo hitre odločitve. Operaterja prenosnih sistemov si 

izmenjata telefonske številke in elektronske naslove kontaktnih oseb. 

 

2.3. Izboljšave mehanizma za sodelovanje 

Pristojni organi članov RG Ukrajina in RG Libija zahtevajo od svojih operaterjev 

prenosnih sistemov: 

 izmenjavo diagrama poteka v okviru ReCo skupine ter uporabo primerov 
dobre prakse in 

 posodobitev »sporazumov o medsebojni pomoči« v okviru »sporazumov o 

povezovanju«, pri čemer se upošteva veljavna zakonodaja s področja 
zanesljivosti oskrbe s plinom, in določitev ukrepov, ki se izvedejo na 

določeni stopnji krize. 
 



 
 

3. Solidarnost med državami članicami 

Države članice RG Ukrajina in RG Libija pripravijo tehnične, pravne in finančne 

dogovore, potrebne za implementacijo solidarnostnih mehanizmov, opisanih v 

13. členu Uredbe 2017/1938/EU. 

 

4. Predlog za ovrednotenje pred naslednjim Načrtom za izredne 
razmere 

Za naslednji načrt predlagamo, da se sodelovanje okrepi tako, da bi se redno 

letno pred začetkom naslednjega plinskega leta srečali predstavniki držav članic, 

operaterjev prenosnih sistemov v regiji, operaterjev skladišč v regiji in 

operaterjev terminalov za utekočinjen zemeljski plin in tudi predstavniki državnih 

regulativnih organov.  

To bi bila nekakšna Koordinacijska skupina za plin, vendar omejena na 

posamezno rizično skupino.  

 

 


