Преглед директива и уредби ЕУ од значаја за ЕМС
Мрежна правила која су донета у складу са Трећим енергетским пакетом и коју је потребно
адаптирати и транспоновати у наше законодавство:
1. Уредбa Комисије (ЕУ) 2017/1485 од 2.августа 2017.године о успостављању смерница за
управљање преносним системом електричне енергије - SOGL 2017/1485
[Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity
transmission system operation]
2. Уредбa Комисије (ЕУ) 2017/2196 од 24.новембра 2017.године о успостављању мрежних
правила за поремећени погон и поновно успостављање електроенергетских система - E&R
2017/2196
[Commission Regulation (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on
electricity emergency and restoration]
3. Уредба Комисије (ЕУ) 2015/1222 од 24.јула 2015.године о успостављању смерница за
расподелу капацитета и управљање загушењима - CACM 2015/1222
[Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity
allocation and congestion management]
4. Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1719 од 26.септембра 2016.године о успостављању смерница за
дугорочну расподелу капацитета - FCA 2016/1719
[Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on
forward capacity allocation]
5. Уредба Комисије (ЕУ) 2017/2195 од 23.новембра 2017.године о успостављању смерница за
балансирање електричне енергије - GLEB 2017/2195
[Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on
electricity balancing]
6. Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1388 од 17.августа 2016.године о успостављању мрежних
правила за прикључак купца - DC 2016/1388
[Commission Regulation (EU) 2016/1388 of 17 August 2016 establishing a Network Code on
Demand Connection] – адаптирана крајем 2017.године
7. Уредба Комисије (ЕУ) 2016/631 од 17.августа 2016.године о успостављању мрежних
правила за захтеве за прикључење произвођача електричне енергије на мрежу - GC 2016/631
[Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on
requirements for grid connection of generators] – адаптирана крајем 2017.године
8. Уредба Комисије (ЕУ) 2016/1388 од 26.августа 2016.године о успостављању мрежних
правила за захтеве за прикључење система за пренос једносмерном струјом виског напона и
једносмерно прикључених модула електронерегтског парка - HVDC 2016/1447
[Commission Regulation (EU) 2016/1447 of 26 August 2016 establishing a network code on
requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct currentconnected power park modules] – адаптирана крајем 2017.године

Остала регулатива коју је потребно адаптирати и транспоновати у наше законодавство:
1. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2011/1227 од 25.октобра 2011.године о целовитости и
транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије - REMIT 1277/2011
[Regulation (EU) No. 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October
2011 on wholesale energy market integrity and transparency]
2. Уредба (ЕУ) бр. 347/2013 Европског парламента и Савета од 17.априла 2013.године о
смерницама за трансевропску енергетску инфраструктуру и стављању ван снаге Одлуке бр.
1364/2006/ЕЗ и измени уредби (ЕЗ) бр. 713/2009, (ЕЗ) бр. 714/2009 и (ЕЗ) бр. 715/2009 - TEN
347/2013
[Regulation (EC) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council on guidelines for
trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending
Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009]
Регулатива која је већ адаптирана и транспонована у наше законодавство:
1. Директива 2009/72/ЕЗ Европског парламента и Савета од 13.јула 2009.године о заједничким
правилима за унутрашње тржиште електричне енергије и стављању ван снаге Директиве
2003/54/ЕЗ – IEM 2009/72
[Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning
common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC]
2. Директива 2005/89/ЕЗ Европског парламента и Савета од 18.јануара 2006.године о мерама
заштите сигурности снабдевања електричном енергијом и улагања у инфраструктуру - SоS
2005/89
[Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006
concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment]
3. Уредба (ЕЗ) бр. 714/ 2009 Европског парламента и Савета од 13.јула 2009.године о условима
за приступ мрежи за прекограничну размену електричне енергије и стављању ван снаге
Уредбе (ЕЗ) бр. 1228/2003 - Cross Border Exchanges 714/2009
[Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on
conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing
Regulation (EC) No 1228/2003]
4. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 838/2010 од 23.септембра 2010.године о утврђивању смерница
које се односе на механизам накнаде између оператора преносних система и заједнички
регулаторни приступ наплати преноса - ITC 838/2010
[Commission Regulation (EU) No. 838/2010 of 23 September 2010 on laying down guidelines
relating to inter-transmission system operator compensation and a common regulatory approach
to transmission charging]
5. Уредба Комисије (ЕУ) бр. 543/2013 од 14.јуна 2013.године о достављању и објављивању
података на тржиштима електричне енергије и о измени Прилога I Уредбе (ЕЗ) бр. 714/2009
Европског парламента и Савета - Transparency 543/2013
[Commission Regulation (EU) No. 543/2013 of 14 June 2013 on submission and publication of
data in electricity markets and amending Annex I to Regulation (EC) No 714/2009 of the European
Parliament and of the Council]

