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PRIEDAS
Pasirengimo valdyti riziką plano šablonas
Dokumentai pagal toliau pateiktus šablonus rengiami anglų kalba.
BENDROJI INFORMACIJA
–

Už šio plano rengimą atsakingos kompetentingos institucijos pavadinimas

–

Regiono valstybės narės

1.

ELEKTROS ENERGIJOS SEKTORIAUS KRIZĖS SCENARIJŲ SANTRAUKA
Trumpai aprašykite pagal 6 ir 7 straipsnius nustatytus regioninius ir nacionalinius
rizikos scenarijus, įskaitant taikytų prielaidų apibūdinimą.

2.

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS VAIDMUO IR ATSAKOMYBĖS SRITYS
Nustatykite kompetentingų institucijų ir įstaigų, kurioms buvo pavestos užduotys,
vaidmenis ir atsakomybės sritis.

3.

PROCEDŪROS

3.1.

Nacionalinės procedūros ir priemonės

3.2.

IR PRIEMONĖS, TAIKYTINOS SUSIDARIUS ELEKTROS ENERGIJOS
SEKTORIAUS KRIZEI

(a)

Aprašykite procedūras, taikytinas susidarius elektros energijos sektoriaus
krizei, įskaitant atitinkamas informacijos perdavimo sistemas.

(b)

Aprašykite prevencines ir parengiamąsias priemones.

(c)

Aprašykite krizinės elektros energijos sektoriaus padėties švelninimo
priemones, visų pirma pasiūlos ir paklausos valdymo priemones, ir nurodykite,
kokiomis aplinkybėmis šias priemones galima naudoti, ir įvykį, dėl kurio
galima pradėti taikyti kiekvieną priemonę. Jei svarstoma galimybė taikyti ne
rinkos priemones, jos turi būti tinkamai pagrįstos atsižvelgiant į 15 straipsnyje
nustatytus reikalavimus.

(d)

Pateikite išsamų apkrovos sumažinimo planą ir nurodykite, kada ir kokiomis
aplinkybėmis apkrova turi būti mažinama, apkrovos, kurią reikia mažinti, vertę
ir kieno apkrova turi būti mažinama. Nurodykite, kurios kategorijos elektros
energijos vartotojai turėtų būti specialiai saugomi nuo atjungimo, ir
paaiškinkite, kodėl tokia apsauga yra būtina norint užtikrinti asmenų saugumą.

(e)

Aprašykite mechanizmus, kurie naudojami visuomenei informuoti apie elektros
energijos sektoriaus krizę.

Regioninės procedūros ir priemonės
(a)
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Aprašykite sutartus regioninio bendradarbiavimo mechanizmus, kuriais
užtikrinamas tinkamas koordinavimas prieš susidarant elektros energijos
sektoriaus krizei ir jai vykstant, įskaitant sprendimų priėmimo tinkamai
reaguojant regioniniu lygmeniu tvarką.
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4.

(b)

Aprašykite sutartas priemones, taikytinas susidarius vienalaikei krizei, be kita
ko, pirmenybės teikimą tam tikriems vartotojams, regioninius apkrovos
sumažinimo planus ir finansinius susitarimus dėl pagalbos siekiant užkirsti
kelią elektros energijos sektoriaus krizei arba jos padariniams sušvelninti.
Aprašydami tokius susitarimus įtraukite tokius aspektus, kaip įvykio, dėl kurio
teikiama pagalba, apibrėžtis, apskaičiavimo formulė arba suma, mokančios ir
gaunančios šalys ir arbitražo taisyklės. Nurodykite, kada ir kaip pradedami
taikyti regioniniai apkrovos sumažinimo planai.

(c)

Aprašykite taikomus bendradarbiavimo ir veiksmų prieš susidarant elektros
energijos sektoriaus krizei ir jai vykstant koordinavimo su regionui
nepriklausančiomis valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, kurios
priklauso atitinkamai sinchroninei zonai, mechanizmus.

KRIZIŲ VALDYTOJAS ARBA KRIZIŲ VALDYMO GRUPĖ
Nurodykite, kas yra krizių valdytojas arba krizių valdymo grupė, ir apibrėžkite jo
(jos) vaidmenį. Nurodykite kontaktinius duomenis.

5.

KONSULTACIJOS SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS
Aprašykite konsultavimosi pagal 10 straipsnio 1 dalį mechanizmą ir konsultacijų,
atliktų rengiant šį planą, rezultatus, gautus konsultuojantis su:

6.

(a)

elektros energijos ir dujų įmonėmis;

(b)

atitinkamomis
interesams;

(c)

atitinkamomis organizacijomis, atstovaujančiomis
energijos vartotojų, įskaitant dujų įmones, interesams;

(d)

nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

organizacijomis,

atstovaujančiomis

buitinių

vartotojų

pramoninių

elektros

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ BANDYMAI
(a)

Nurodykite kasmet vykdomo regioninio (jei taikoma, ir nacionalinio)
tikralaikio reagavimo susidarius krizinei elektros energijos sektoriaus padėčiai
modeliavimo tvarkaraštį.

(b)

Nurodykite pagal 12 straipsnio 1 dalies d punktą sutartas procedūras ir jų
vykdytojus.

Atnaujindami planą: trumpai aprašykite testus, atliktus nuo paskutinio plano
priėmimo, ir svarbiausius rezultatus. Nurodykite, kokios priemonės priimtos
atsižvelgiant į šių bandymų rezultatus.
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