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HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 310-03/18-02/3 
URBROJ: 371-04-18-1 
Zagreb, 18. prosinca 2018.

Na temelju članka 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017., o uspostavljanju 
mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (eng. Commission Regulation 
(EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff 
structures for gas), Hrvatska energetska regulatoma agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća 
održanoj 18. prosinca 2018. donijela sljedeću

ODLUKU
o pokretanju savjetovanja o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima u skladu s 

člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017., o uspostavljanju mrežnih 
pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

1. Hrvatska energetska regulatoma agencija pokreće savjetovanje o popustima, množiteljima i 
sezonskim faktorima u skladu s člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 
2017., o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin, u 
trajanju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019.

2. Dokumentacija za savjetovanje iz točke 1. ove Odluke objavit će se na internetskoj stranici 
Hrvatske energetske regulatorne agencije, na hrvatskom i engleskom jeziku.

3. Dokumentacija za savjetovanje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se nacionalnim regulatomim 
tijelima svih izravno povezanih država članica.

4. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Obrazloženje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA), kao nacionalno regulatorno tijelo, u skladu 
s člankom 28. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017., o uspostavljanju mrežnih pravila 
o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (dalje: Uredba 2017/460), pokreće savjetovanje 
o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima (dalje: savjetovanje) s nacionalnim regulatomim 
tijelima svih izravno povezanih država članica i relevantnim dionicima, u trajanju od 18. prosinca 
2018. do 18. veljače 2019.

Predmet savjetovanja su popusti, množitelji i sezonski faktori koji su opisani u konzultacijskom 
dokumentu koji sadrži sve informacije u skladu s člankom 28. Uredbe 2017/460 potrebne za 
provođenje savjetovanja. Dokumentacija za savjetovanje iz točke 2. i 3. izreke ove Odluke sastoji se 
od navedenog konzultacijskog dokumenta i modela za izračun rezervnih cijena za negodišnje 
standardne kapacitetne proizvode za stalni kapacitet u skladu s člankom 15. Uredbe 2017/460.

Savjetovanje se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2021. godine, koje predstavlja novo tarifno 
razdoblje u odnosu na važeću Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina za godine drugog 
regulacijskog razdoblja 2019. - 2021., klasa 310-03/18-28/4, urbroj 371-04-18-3, koju je HERA 
donijela 7. prosinca 2018., a s obzirom na planirani početak rada terminala za ukapljeni prirodni plin 
na Krku od 1. siječnja 2021.

Nakon završetka savjetovanja HERA će, temeljem članka 28. stavka 1. Uredbe 2017/460, donijeti i 
objaviti utemeljenu odluku u skladu s člankom 41. stavkom 6. točkom (a) Direktive 2009/73/EZ, i to 
o razini množitelj a, razini sezonskih faktora i izračuna iz članka 15. Uredbe 2017/460, te razini 
popusta iz članka 9. stavka 2. i članka 16. Uredbe 2017/460. Pri donošenju utemeljene odluke HERA 
će razmotriti stajališta i odgovore primljene u okviru savjetovanja od nacionalnih regulatomih tijela 
svih izravno povezanih država članica, kao i aspekte prema članku 28. stavku 3. Uredbe 2017/460.

Naknadna savjetovanja provode se u svakom tarifnom razdoblju od datuma donošenja utemeljene 
odluke iz članka 28. stavka 1. Uredbe 2017/460.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
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