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Na temelju članka l7. Uredbe Komisije (EU) 20l5l1222 od24. sľpnja 2015. o uspostavljanju
smjemica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (engl. Commission Regulaton (EU)
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion
managemenŕ) Hrvatska energetska regulatorna agenclja je na 13. sjednici Upravnog vijeća
odrŽanoj l l. svibnja 2017. donijela

ODLUKU
o davanju odobrenja na

Prijedlog Metodologĺje svih operatoľa prijenosnih sustava
zajednĺčkogmodela mreže

l.

Daje se odobrenje na Pľijedlog Metodologije svih operatora prijenosnih sustava zajedničkog
modela mľeŽe u skladu s Uredbom Komisije (EU) 201511222 od 24. srpnja 2015. o
uspostavljanju smjemica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (engl. AlI TSos'
proposal foru common grid model methodologł in accordance with Article 17 of
Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on
capaciý allocation and congestion management) kojeg je Hľvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatoľnoj agenciji l'
srpnja 2016. i 3. ožujka 2017. putem elektľoničkepošte.

2.

NalaŽe se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, u skladu s
člankom 9. stavkom |4. Uredbe Komisije (EU) 201511222 od 24. srpnja 2015. o
uspostavljanju smjemica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, Metodologiju svih
operatora prijenosnih sustava zajedniěkog modela mreŽe objavi na svojoj internetskoj
stľanici.

3.

ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske ľegulatorne agencije.

4.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U3

obrazloženje
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HOPS) dostavio je l. srpnja
2016. i 3. oŽujka 2017. Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: HERA)
putem elektroničke pošte Prijedlog Metodologije svih operatora pľijenosnih sustava zajedničkog
modela mreže u skladu s Uľedbom Komisije (EU) 20l5ll222 od 24' srpnja 2015. o
uspostavljanju smjeľnica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (engl. All TSos'
proposalfor a common grid model methodologt in accordance with Article 17 of Commission
Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 20I5 establishing a guideline on capaciý allocation and
congestion management) (u daljnjem tekstu: Prijedlog CGM Metodologije).
Članak l7. Uredbe Komisije (EU)20l5ll222 odŻ4. srpnjaz}ls. o uspostavljanju smjernica za
dodjelu kapaciteta i upľavljanje zagušenjima (engl. Commission Regulation (EU) 20I5/I222 of
25 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management)
(dalje: CACM) pľopisuje:

l. Do deset mjeseci od stupanja na snagu CACM-a svi operatoľi pľijenosnih sustava zajednički
razvijaju prijedlog metodologije zajedničkog modelamreže. Prijedlog podlijeŽe savjetovanju u
skladu s člankom l2'
2. Metodologijom zajedničkog modela mręŽe omogućuje se uspostavljanje zajedniěkog modela
mreže. ona sadľŽava najmanje sljedeće elemente:
(a)

definiciju scenarija u skladu s člankom l8';

(b) definicÜu pojedinaěnih modela mreže u skladu s člankom l9.;
(c) opis postupka za spajanje pojedinačnih modela mręže u zajednički model mreŽe'

(a) navodi da međuodredbe i uvjete ili metodologije
podlijeŽu
koje
odobrenju svih regulatomih tijela pripada metodologija zajedničkog modela

CACM u ělanku 9. stavku ó. podstavku

mľeŽe.

U skladu s člankom 9. stavkom l0. CACM-a ako je za odobľenje odľedaba i uvjeta ili
metodologija potrebna odluka više od jednog regulatornog tijela' nadleŽna regulatorna tijela
usko suľađuju,razmjenjuju mišljenja i usklađenodjeluju s ciljem postizanja dogovora. Ako je to
primjenjivo, nad|ežna regulatorna tijela uzimaju u obzir mišljenje ACER-a. Regulatoľna tijela
odlučuju o dostavljenim odredbama i uvjetima ili metodologijama u skladu sa stavcima 6.,7. i 8.
članka 9. CACM-a, u roku od šest mjeseci nakon što od regulatoľnog tijela ili, ako je to
primjenjivo , zadnjegpredmetnog ľegulatoľnog tijela zaprime odredbe i uvjete ili metodologÜe.
Dodatno, članak 9. stavak l2. CACM-a propisuje da ukoliko ľegulatorno tijelo ili nekoliko
ľegulatornih tijela zahtijeva izmjenu odredaba i uvjeta ili metodologija podnesenih u skladu sa
stavcima 6., 7. i 8. istoga članka, odgovarajući opeľatori prijenosnih sustava ili nominiľani
operatori tržištaelektrične energije podnose prijedlog izmijenjenih odredaba i uvjeta ili
metodologija za odobrenje, u roku od dva mjeseca nakon zahtjeva ľegulatoľnih tijela.

Sva nadleŽna ľegulatoma tijela su u sklopu Foľuma eneľgetskih regulatora odobrila Prijedlog
CGM Metodologije.
Slijedom svega navedenog odluěeno je kao u točki l. i 2. izreke ove odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donosi u
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obavljanju javnih ovlasti objavljuju na intemetskoj stľanici te je stoga odlučeno kao u točki 3.
izreke ove Odluke.
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