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Izvzetje 

 

 

 Nova plinska infrastruktura večjega obsega 

 Znatno povečanje zmogljvosti obstoječe infrastrukture 

 

 AGEN-RS na zahtevo investitorja 

 

 Posamezni primeri 

 Omejeno časovno obdobje 

 

 Vlagatelj zahteve nosi dokazno breme 
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Izvzetje 

 

Področje: 

 

 ločevanje prenosnih sistemov in operaterjev prenosnih sistemov 

 dostop tretjih strani do sistema 
 dostop do skladišč 

 dostop do pridobivalnih cevovodnih omrežij 

 določitve ali potrditve metodologij za izračun in same določitve 

pogojev  

 spodbud sistemskim operaterjem za povečanje učinkovitosti 

 zagotavljanja sorazmernosti in nepristranske uporabe 

 

Postopek odločanja o izvzetju nove večje infrastrukture 
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Izvzetje 

 

Pogoji: 

 nova večja infrastruktura zemeljskega plina, vključno s čezmejnimi 

zmogljivostmi, znatnega povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture 

ali v primeru sprememb v infrastrukturi, ki omogočajo uporabo novih virov 

zemeljskega plina, 

 povečanje konkurence pri dobavi zemeljskega plina in povečanju 

zanesljivosti dobav, 

 veliko tveganje investicije (brez izvzetja ne bi bila izvedena),  

 pravna ločitev lastnika omrežja od sistemskih operaterjev omrežij, v 

okviru katerih se bo gradila infrastruktura, 

 uporabniki omrežja plačajo stroške za njegovo uporabo in  

 da izvzetje ne omejuje konkurence ali učinkovitega delovanja 

notranjega trga z zemeljskim plinom v Evropski uniji. 

 

Postopek odločanja o izvzetju nove večje infrastrukture 
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Postopek odločanja 

 

AGEN - RS   

 Splošni upravni postopek (ZUP) 

 4 mesece 

 Slovenski jezik 

 Posvetovalni postopek 

 V celoti / delno / pogojno soglasje 

 Aktivno sodelovanje z zadevnimi regulatornimi organi 

 

ACER (6 mesecev) 

 

 

 

 Postopek odločanja o izvzetju nove večje infrastrukture 

 



Postopek odločanja 

Odločba 

 

 Pogoji izvajanja izvzetja 

 

 Plinovod/del plinovoda 

 

 Čas trajanja izvzetja 

 

 Pravila in pogoji dostopa 

• Pogoji glede trajanja izvzetja in nediskriminatornega dostopa do infrastrukture 

(kadar potrebno) 

• Pravila in mehanizmi za upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti 
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Postopek odločanja 

 

Odločitev AGEN-RS 

 

 Opis razlogov (odobritev, zavrnitev) 

 

 Analize o vplivu odobritve izvzetja na konkurenco / delovanje notranjega trga 

 

 Razlogi za časovno obdobje in delež zmogljivosti 

 

 Rezultat posvetovanja z zadevnimi regulatornimi organi 

 

 Prispevek infrastrukture k raznolikosti oskrbe 

 

 

 Objava - Uradni list RS 
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Postopek odločanja 

 

Evropska komisija 

 

 Posredovati v odobritev 

 

 Ravnati v skladu z odločitvijo 

 

 2 leti - izgradnja infrastrukture 

 5 let - pričetek obratovanja 
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Primeri iz prakse 
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Primeri iz prakse 

NABUCCO 

   

 Vlagatelj:  Nabucco Gas Pipeline International GmbH 

 Odloča:  E-Control Komission  (15. 6. 2012 - 21. 1. 2013)  

   in drugi zadevni organi 

 Izvzetje -  dostop tretjih strani do sistema, 

   -  določitev/potrditev metodologij za izračun in določitev pogojev, 

   -  spodbude sistemskim operaterjem za povečanje učinkovitosti, 

   -  zagotavljanja sorazmernosti in nepristranske uporabe. 

 

 Odobritev za obdobje 25 let  

 določeni pogoji  

 začetek obratovanja avstrijskega dela omrežja najkasneje 5 let od 

dodeljenega zadnjega izvzetja oz. do 31. 12. 2014 
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Primeri iz prakse 

GAZELLE I. in II. 

 

 Vlagatelj:  NET4GAS  

 Odloča:  Energy Regulatory Office ERU  

 Izvzetje: -   dostop tretjih strani do sistema 

- določitev/potrditev metodologij za izračun in določitev 

pogojev 

- ločitev sistema in operaterja 

 

Odločitev Komisije  

 obdobje iz 23 let na 22 let 

 dovolj dvosmerne zmogljivosti za   

 zanesljivost oskrbe 

 dostop do/iz virtualnih točk  

 uporabniki lahko trgujejo na  

 sekundarnem trgu 
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       Hvala za pozornost 


