
 
 
ОДЛУКА БР. 2007/06/MC-EnC 
 
од 18. децембра 2007. 
о примени Директиве 2005/89/ЕЗ, Директиве 2004/67/ЕЗ и Уредбe (ЕЗ) бр. 1775/2005 
 
 
Министарски савет Енергетске заједнице, 
 
Имајући у виду Уговор о оснивању Енергетске заједнице, а нарочито чланове 2, 
100 (ii) и 103 Уговора, 
 
С обзиром на то да је Министарски савет одлучио 29. јуна 2007. године да спроведе 
Директиву 2005/89/ЕЗ, Директиву 2004/67/ЕЗ и Уредбу (ЕЗ) бр. 1775/2005 и 
захтевао да Стална група на високом нивоу предложи неопходна правна акта, 
укључујући временску динамику спровођења, 
 
С обзиром на то да је Стална група на високом нивоу на састанку одржаном 17. 
октобра 2007. године разрадила и предложила усвајање садашње Одлуке, 
 
УСВАЈА ОВУ ОДЛУКУ: 
 
Члан 1. 
 

1. Свака уговорна страна је дужна да пре 31. децембра 2009 да спроводе 
Директиву 2005/89/ЕЗ у вези мера заштите сигурности снабдевања 
електричном енергијом и инвестирања у инфраструктуру.  

2. У сврху спровођења Директиве 2005/89/ЕЗ код Уговорних страна, изузев 
чланова 8. и 9, термин „Земље чланице“ према аналогији се односи на 
„Уговорне стране.“  

3. Секретаријат је дужан да прати и преиспитује како Уговорне стране 
примењују Директиву 2005/89/ЕЗ и да Сталној групи на високом нивоу до 
30. јуна 2010. године подносе извештај о напретку.  

 
Члан 2. 
 
 

1. Свака Уговорна страна је дужна да спроводе пре 31. децембра 2009 
Директиву 2004/67/ЕЗ у вези мера заштите сигурности снабдевања 
природним гасом. 

2. У сврху спровођења Директиве 2004/67/ЕЗ од стране Уговорних страна, 
изузев чланова 10. и 11, термин „Земље чланице“ се по аналогији односи на 
„Уговорне стране.“ 

3. У сврху спровођења Директиве 2004/67/ЕЗ од стране Уговорних страна, 
оформиће се Координациона група, која је поменута у свом члану 7, 
процедуралним актом који усваја Стална група на високом нивоу. 



4. Секретаријат прати и преиспитује примену Директиве 2004/67/ЕЗ од стране 
Уговорних страна и Сталној групи на високом нивоу подноси извештај о 
напретку до 30. јуна 2010. године. 

 
Члан 3. 
 

1. Свака Уговорна страна је дужна да спроводе Уредбу (ЕЗ) бр. 1775/2005 о 
условима приступа мрежи природног гаса пре 31. децембра 2008. 

2. У сврху спровођења Уредбе (ЕЗ) бр. 1775/2005 од стране Уговорних страна, 
термин „Земље чланице“ се по аналогији односи на „Уговорне стране.“ 

3. Секретаријат прати и преиспитује примену Уредбе (ЕЗ) бр. 1775/2005 од 
стране Уговорних страна и Сталној групи на високом нивоу подноси 
извештај о напретку до 30. јуна 2009. године. 

 
 
Члан 4. 
 
 
Ова Одлука ступа на снагу на дан њеног усвајања и односи се на Уговорне стране.  
 
Београд, 18. децембар 2007. 
 
За Министарски савет: 
 
 
Председник 
 
 
 


