
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Датум:  20 ноември 2018  

 

ЗА МЕДИУМИ  
 

16ти Министерски совет на Енергетската заедница  
 

четврток, 29 ноември 2018 

 
хотел „Александар Палас“, ул.„8 септември“ бр. 15, 1000 Скопје 

Република Македонија 

 
Шеснаесеттиот Министерски совет на Енергетската заедница ќе се одржи на 29 
ноември во Скопје, Република Македонија, која е актуелна земја - претседавач на 
Енергетската заедница. Со Советот ќе претседава Н.Е. Крешник Бектеши, 
министер за економија и г-ѓа Меган Ричардс, директор за енергетска политика во 
Европската Комисија. Воведни говори ќе одржат Н.Е. Зоран Заев, претседател на 
Владата на Република Македонија и Н.Е. Кочо Анѓушев, заменик на 
претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со 
економските ресори. 
 
Советот ќе се одржи од 9:15 до 12:15 и е затворен за медиумите, согласно 
вообичаената практика за секој состанок на Советот. По затворањето на 
состанокот на Советот, претставниците на медиумите ќе бидат поканети на 
групното фотографирање на Советот, по што ќе следи прес конференција. 
 
Прес конференцијата ќе се одржи во +/- 12:20 со Н.Е. Кочо Анѓушев, Н.Е. 
Крешник Бектеши, г-ѓа Меган Ричардс и г-дин Јанез Копач, директор на 
Секретаријатот на Енергетската заедница. По состанокот ќе биде издадено 
соопштение за медиумите. 
 
Сите претставници на медиумите кои сакаат да присуствуваат на прес 
конференцијата треба да се регистрираат до понеделник, 26 ноември 2018, со 
наведување на нивното име, работно место, име на организацијата и целосни 
податоци за контакт во е-пошта до barbora.poyner@energy-community.org.  
 
За дополнителни информации, ве молиме контактирајте ја Барбора Појнер, 
службеник за комуникации, Секретаријат на Енергетската заедница; Тел: +43 1 535 
2222 15 или +43 (0) 664 849 80 73, маил: barbora.poyner@energy-community.org. 
 
Прес-беџовите ќе бидат достапни за подигање на 29 ноември во хотелот 
„Александар Палас“. 
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Основни информации  
 

Енергетската Заедница1 е меѓународна организација која ги обединува Европската 
Унија и нејзините соседи за да создаде интегриран и одржлив паневропски 
енергетски пазар. Шеснаесеттиот Министерски совет на Енергетската заедница, 
во рамките на македонското претседателство, ќе ги собере министрите одговорни 
за енергетика на деветте договорни страни од Договорот за Енергетска заедница 
(Албанија, Босна и Херцеговина, Грузија, Косово2, Република Македонија, 
Молдавија, Црна Гора, Србија и Украина) и Европската Унија. 
 
Енергетска инфраструктура  
 
По донесувањето на Регулативата 347/2013 за Упатства за трансевропска 
енергетска инфраструктура во Енергетската заедница, беше спроведен вториот 
избор на Проекти од интерес за Енергетска заедница (ПЕЦИ) и Проекти од 
взаемна корист (ПМИ) во инфраструктурата за електрична енергија, гас и нафта 
во текот на 2018 година. Се очекува Министерскиот совет во Скопје да ја одобри 
конечната листа на проекти од ПЕЦИ и ПМИ. 
 
Етикетата ПЕЦИ може да биде доделена на проекти кои вклучуваат најмалку две 
договорни страни или договорна страна и земја-членка на ЕУ; во вториот случај, 
исто така, се бара проектот веќе да има добиено етикета за заеднички интерес на 
ЕУ (ПЦИ). Етикетата ПМИ се доделува на проекти што се признати како важни од 
една договорна страна и земја-членка на ЕУ која не ја добила етикетата ПЦИ. 
 
Избраните ПЕЦИ и ПМИ можат да имаат корист од рационализирање на дозволи, 
регулаторни стимулации, прекугранични процедури за распределба на трошоците 
и финансирање, според Инструментот за претпристапна помош на ЕУ и 
Инвестициониот фонд за соседство. 
 
Методологијата за избор на проектите е во согласност со процесот на ЕУ за избор 
на Проекти од заеднички интерес. Критериумите за избор ги земаат предвид 
општествените трошоци и придобивки од секој проект, како и нивните зрелост и 
влијание врз интеграцијата на регионалниот пазар. 
 
Енергетски и климатски политики по 2020 година 
 
Целите за зголемување на учеството на енергија од обновливи извори и 
подобрување на енергетската ефикасност до 2020 година, преземени од 
Договорните страни на Енергетската заедница, наскоро ќе истечат и ќе биде 
потребна нова климатска и енергетска рамка до 2030 година за да се обезбеди 

                                                 
1
 За повеќе информации погледнете на; https://www.energy-community.org/. 

2
 Ова назначување не е во спротивност со ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 

на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за косовската декларација за независност. 
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сигурност за инвеститорите и да придонесе за намалување на емисиите според 
глобалниот Париски Договор за климатски промени. 
 
Препознавајќи ја завршената темелна подготвителна работа од последниот 
состанок, се очекува Министерскиот совет во Скопје да постигне политички 
консензус за Општите политички насоки за целите до 2030 за договорните страни 
на Енергетската Заедница, за потребата од воспоставување на цели до 2030 за 
енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија и намалување на емисиите 
на стакленички гасови. Овие цели треба да бидат во согласност со целите на ЕУ 
за 2030 година, да претставуваат еднакви амбиции за Договорните страни и да ги 
земат предвид релевантните социо-економски разлики, технолошкиот развој и 
обврските според Парискиот договор за климатски промени. 
 
Исто така, се очекува Советот да се согласи и за временската рамка за 
одобрување на ревидираната Директива за енергетска ефикасност и Директивата 
за обновлива енергија и новата регулатива за управување со цели до 2030 за 
Договорните страни во Енергетската заедница. 
 
Регулатива за означување на енергетската ефикасност 
 
Подобрувањето на енергетската ефикасност е една од главните цели на 
Енергетската заедница. Годинешниот Министерски совет се очекува да усвои нова 
регулатива за енергетска ознака (ЕУ) 2017/1369, заменувајќи ја Директивата 
2010/30/ЕУ и новите делегирани акти. Новата регулатива ја редизајнира сегашната 
шема за енергетско означување во Енергетската заедница, докажува 
поедноставна А-Г скала за категоризација на енергетски производи за да им 
помогне на потрошувачите да избираат поефикасни производи. Потрошувачите, 
исто така, ќе имаат директен пристап до ажурирани информации за енергетска 
ефикасност преку база на податоци на веб-базирани производи. 
 
Правилник за интегритетот и транспарентноста на пазарот на енергија на 
големо 
 
Од Министерскиот совет се очекува да донесе Регулатива (ЕУ) бр. 1227/2011 за 
интегритет и транспарентност на енергетскиот пазар на големо (РЕМИТ). РЕМИТ 
ќе воспостави правила со кои ќе се забрануваат навредливи практики кои влијаат 
врз големопродажните енергетски пазари. Предвидениот предлог не ги вклучува 
сите РЕМИТ правила, но е ограничен на деловите на РЕМИТ во врска со 
забраните и овластувањата за спроведување на националните регулаторни 
органи (т.н. REMIT "light"). Другите аспекти на РЕМИТ може да се донесат во 
иднина. 
 
 
Решавање на спорови 
 
Имајќи предвид дека не е постигнат вистински напредок во усвојувањето на 
усогласената законска регулатива за гас со што се исправаат прекршувањата 
утврдени во минатите одлуки на Министерскиот совет, се очекува Советот да го 



продолжи траењето на мерките за неспроведување на Договорот против Босна и 
Херцеговина за една година и да ги суспендира дополнителните права на земјата 
според Договорот (случај ECS-8/11 S). 
 
Во друг случај (ECS-9/13 S), се очекува Министерскиот совет да наметне мерки 
против Србија, поради непочитување на правилата за одвојување на правото на 
гас во рамките на Вториот енергетски пакет. Се очекува мерките да се состојат од 
губење на одредени гласачки права во Енергетската заедница и суспендирање на 
правилата за надомест за претставниците на Србија за сите состаноци 
организирани од Енергетската заедница. 
  
Покрај тоа, се очекува Министерскиот совет да донесе одлуки за утврдување на 
сериозна и перманентна повреда според член 92 од Договорот во следните случаи 
за решавање спорови: 
 
- Случај ECS-3/08 S против Србија, поради непочитување на Регулативата 

1228/2003 за условите за пристап до мрежата за прекугранична размена на 
електрична енергија; 

- Случаи против Босна и Херцеговина (ECS-2 / 13S), Србија (ECS-4 / 13S) и 
Украина (ECS-5 / 13S), за непочитување на Директивата за сулфур во горива; 

- Случај ЕЦС-6/16 во врска со неуспехот на Босна и Херцеговина да го 
транспонира Третиот енергетски пакет. 
 

Конечно, следејќи ги мислењата на Советодавниот Комитет што ги поддржуваат 
аргументите на образложените барања од страна на Секретаријатот, од 
Министерскиот совет се очекува да донесе одлуки за утврдување на прекршување 
на acquis (законодавство) во согласност со член 91 од Договорот во следниве 
случаи: 
 
- Случај ЕЦС-1/15 против Босна и Херцеговина поради непочитување на 

Директивата за оцена на влијанието врз животната средина; 
- Случај CS-8/15 против Украина за неусогласен и дискриминаторски третман на 

транзит на електрична енергија и прекршување на acquis за електрична 
енергија; 

- Случај ECS-1/18 во врска со неуспехот на Украина да ја транспонира 
Директивата за енергетска ефикасност; 

- Случаи против Албанија (ECS-2/18), Босна и Херцеговина (ECS-3/18) и Украина 
(ECS-4/18) поради нетранспонирање на Регулативата за насоки за 
трансевропската енергетска инфраструктура. 


