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Оваа анализа е изработена согласно потребата да се направи пресек на законската
регулатива што се однесува на заштита на животната средина и законодавството за клима
со легислативата на ЕУ со истото во Република Северна Македонија. Со оглед дека се работи
за динамична тема, која во последните години станува сѐ поактуелна, особено во делот на
справување со климатските промени, потребно е анализирање на законските и другите акти
од овие области, како и подготвеност на институциите на централно и на локално ниво за
спроведување активности со цел постигнување на зацртаните цели.

РЕЗИМЕ
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Генералната перцепција е дека прашањата за заштита на животната средина и климатските
промени не беа доволно високо на агендата на централните и на локални власти, како што
тоа е случајот со преостанатите делови на континентот во изминатите години. Генерално,
прашањата беа околу загаденоста на воздухот и управувањето со отпад. Впечатокот е дека
постои недоволна посветеност и вложувања на надлежните институции за спроведување на
зададената законска регулатива и на други документи што се однесуваат на овие домени,
како и отсуството на видливи промени во доменот на животната средина.

Климатските промени и деградацијата на животната средина се егзистенцијална закана за
Европа и светот. За да се надминат овие предизвици, Европскиот зелен договор предвидува
да ја трансформира ЕУ во модерна, ефикасна за ресурсите и конкурентна економија,
обезбедувајќи:

0 нето-емисии на стакленички гасови до 2050 година

економскиот раст е раздвоен од користењето на ресурсите

Евроинтегративниот процес преставува сеопфатна трансформација на општеството и
институциите кој има за цел државата со сите капацитети и сегменти да ја подготви за
зачленување во ЕУ.

Главната цел на претпристапниот процес е државите преку преземање правни обврски и
процеси на реформирање да ги достигнат стандардите пропишани за приклучување кон
Унијата.

Новата методологија за пристапување за разлика од претходниот начин на кој се водеа
преговорите за пристапување ја потенцира и зајакнува во голема мерка меѓусекторската
соработка. Дополнително става поголем акцент на заштитата и природните ресурси,
справувањето со климатските промени, односно и новиот Зелен договор на ЕУ се темели на
посветеност на политиките на ЕУ кон овие теми.[1]

[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

никој и ниту едно место да не биде запоставено

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


Методологија за подготовка на анализа за политиките за животна средина и климатски
промени беше спроведена преку новата методологија на ЕУ за проширување и анализа на
кластер 4. Промените во процесот на преговори за интеграција подразбираат кредибилитет,
посилно политичко управување, динамичен процес и предвидливост за двете страни, чија
крајна цел е забрзано исполнување на критериумите и стандардите на ЕУ во одредените
области.

Методологија на истражување
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Процесот на приклучување кон Унијата, Република Северна Македонија го започнува пред
две децении, со Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и
Европските заедници и нивните земји членки [2],а потоа во 2004 со Националната
стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската Унија.[3]

Во процесот на подготовка на извештајот за напредок во Поглавје 27 ЕК како параметри за
одмерување на напредокот на земјата во процесот на евроинтеграциите го зема напредокот
во следниве сегменти:

[2] Спогодба за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членкиенки
[3] Национална стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската Унија

Интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија

Хоризонтално законодавство

Квалитет на воздух

Управување со отпад

Поважни настани кон ЕУ интеграциите на РСМ

Поднесување на барање
за членство во Унијата

од 22 март 2004

Извештај за мислењето
за барањето на РМ за

членствово ЕУ
09.11.2005

Безвизен режим 
19.12.2009

Пристапен дијалог на
високо ниво 2013

Договор со Бугарија 
2017

Договор со Грција 
2018

Новата методологија
на преговори 2019

https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/SSA(1)(2)%2013.04.01.pdf
https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Nacionalna_strategija%2006.09.04.PDF
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[4] до 2010 потоа овој сегмент е под областа заштита на природата

Квалитет на вода

Заштита на природата

Контрола на индустриско загадување и управување со ризици

Хемикалии

Бучава

Шумарство [4]

Цивилна заштита

Климатски промени

Административен капацитет.

Со оглед на тоа дека Унијата преку Зелениот договор како развојна цел го постави
амбициозниот план преку економските механизми што ги има на располагање да се вложат
стотици милијарди евра годишно во одржливи инвестиции, чија цел би била Европа да биде
првиот „климатски неутрален континент“ до 2050 година, неопходно е да се анализира каде
тука е Северна Македонија?

Зелена агенда и одржлива поврзаност

Анализа на состојбите во делот на животната средина
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Придобивки од Европскиот Зелен договор

Акции



Законот за животната средина[5] како носечки документ од областа ги опфаќа речиси сите
аспекти на заштита и унапредување на животната средина и со корпусот на другите закони
треба да овозможи заштита на средината и нејзино унапредување.
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Со оглед на комплексноста и постојаните промени што се случуваат на технолошко ниво,
овие закони се подложни на постојани дополнувања како би се регулирале прашањата
поврзани со заштита на средината и би се изработиле мерки за заштита од можни
настанувања на штети во животната средина. Во последните години, во голема мера се
донесени сите законски акти што се однесуваат на заштита на животната средина, заштита
на природата, водите, заштита од бучава, управување со отпад и слично.

[5] https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakonot-za-zhivotnata-sredina-22-06-2005.pdf

Како едно од поновите позитивни дополнувања може да го наведеме дополнувањето на
Законот со кое се дефинира статус на контаминирано подрачје. Имајќи предвид дека
прашањата поврзани со заштитата на средината во изминатите години се актуелни (линдан
во „Охис“ како еден од најескпонираните), дополнувањето оди во насока на дефинирање,
воспоставување методологија за идентификување и систем за управување со
контаминираните подрачја заради надминување на негативните влијанија врз животната
средина и здравјето на луѓето.

СВЕТСКО

ПРИРОДНО И

КУЛТУРНО

НАСЛЕДСТВО

КВАЛИТЕТ НА

АМБИЕНТАЛНИОТ

ВОЗДУХ

ЗАШТИТА НА

ПРИРОДАТА

ЗАШТИТА ОД

БУЧАВА

ВОДИ  УПРАВУВАЊЕ

СО ОТПАД

ПРОСТОРНО

ПЛАНИРАЊЕ

ЖИВОТНА

СРЕДИНА

БАТЕРИИ И

АКУМУЛАТОРИ

Национално законодавство за животна средина

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakonot-za-zhivotnata-sredina-22-06-2005.pdf


Паралелно со потребата од дополнувања на законодавството во оваа сфера, потребни се и
административни капацитети кои би биле спремни да ги спроведат и на централно и на
локално ниво. Земајќи го предвид досегашниот апсорпционен капацитет во користењето на
расположливите средства на Унијата, неопходно е да се зајакнат капацитетите за апсорпција
на средствата што се на располагање. Неопходно е да се започне со забрзано исполнување
на стандардите во делот на животната средина и климата. За ова е потребно да се
реорганизираат институциите и во смисла на пополнување и ангажирање на соодветен
кадар, особено на локално ниво, бидејќи голем дел од програмите што ќе се спроведуваат ќе
бараат голем ангажман од ЕЛС.
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Исто така новата методологија јасно го дефинира патот што треба да се помине за да се
постигнат критериумите на ЕУ од Кластерот 4 Зелена агенда и одржлива поврзаност -
неопходно е зајакнување на меѓусекторската соработка како на централно, така и на
локално ниво. Односно, со оглед на тоа дека поглавјата се класифицирани по теми, се
упатува на неопходноста од меѓусекторска соработка на различни институции кои при
проектирањето активности, проекти и политики се упатени на тесна соработка, што во
минатото не беше случај. Како пример може да се наведе давањето дозволи на мали
хидроцентрали во подрачја во кои живеат загрозени видови животни или ја загрозуваат
хидролошката состојба на водотеците. При изготвувањето на овие проекти не било земено
предвид негативното влијание што тие го имаат врз природата, но и врз животот на
локалното население.

[6] https://bit.ly/3bCQUYA
[7] https://aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_lokalnata_samouprava.pdf

Ова се наметнува како потреба врз основа на направена анализа на административните
органограми на официјалните страници на општините во југозападниот и северозападниот
плански регион, при што само Општина Струга има формирано Одделение за меѓународна
соработка и европски фондови, како посебна единица во склоп на Секторот за туризам, ЛЕР
и меѓународна соработка[6]. Ваков тип одделенија што би биле формирани на ниво на
општини или на ниво на меѓуопштинска соработка согласно Законот за локалната
самоуправа[7] во голема мерка би ја подобриле ефикасноста во искористувањето на ЕУ
-фондовите што ѝ се на располагање на РСМ.

Како сублимат на анализата во делот на политиките за животната средина можеме да ги
издвоиме позитивните промени во последните години:

Прогласување на Осоговските Планини за заштитен предел (заштитено подрачје од
категорија V) и прво поголемо заштитено подрачје прогласено по Националниот парк
Галичица во 1958 година;

Прогласување на дел од Шар Планина за национален парк во јуни 2021 година;

Отпочнување процес за прогласување на заштитено подрачје на планината
Јабланица како преодна фаза до прогласување за национален парк;

Трансформација на ТЕЦ „Осломеј“ во соларна централа;

Впишување на Студенчишко Блато во листа на Рамсар подрачја;

Раскинување концесии со рудници во Источна Македонија;

https://bit.ly/3bCQUYA
https://aa.mk/WBStorage/Files/Zakon_lokalnata_samouprava.pdf
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[8] https://climateaction-ipaproject.mk/mk/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8/
[9]  https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/887dd265aaf7878b2141835fcdefe4d13e2391f8eee2adf666f16e9fa2326240.
pdf

Отпочнување процес на регионална депонија во Југозападниот и Пелагонискиот
плански регион.

Како отворени еколошки предизвици остануваат:

Загадувањето на воздухот;

Испуштањето нетретирани води од индустријата во водотеци;

Заштита од бучава;

Заштита од индустриско загадување и менаџмент со ризици;

СЕВЕСО III директива и воспоставување систем за превенирање индустриски и
хемиски несреќи;

Потреба од имплементирање на препораките на УНЕСКО со забрзано темпо.

Што се однесува на делот на климатските промени во однос на регулативата е донесена
Стратегија за животна средина и климатски промени (2014-2020) и во изработка е закон за
климатска акција чија цел е ублажување на климатските промени и прилагодување на
нивните негативни ефекти и преку ефективни програми и политики да се   намалат емисиите
на стакленички гасови.

Анализа на состојбите во делот на прилагодување кон климатските промени

Како надоврзување на законот, и Акцискиот план за климатски промени се фокусира на
идентификување на активностите што треба да се спроведат во првата фаза од
имплементацијата на Долгорочната стратегија за климатска акција. Како резултат на
спроведувањето на зацртаните активности „до 2050 година, Северна Македонија треба да е
просперитетна, да има ниско ниво на јаглерод диоксид, да следи одржливи и климатски
отпорни развојни патеки, да ја зголемува конкурентноста и да ја промовира социјалната
кохезија преку акција за борба против климатските промени и нивните влијанија“[8].

Вака поставените цели имаа и свој економски и родов аспект, кој во последните две години
е предмет на интерес и работа на институциите на централно ниво. Неопходно е голем дел
од поставените цели да се преточат во енергетски програми преку кои ќе се намали
емисијата на штетни гасови, од една, а ќе се заштеди и енергија, од друга страна. За таа цел
во подготовка е Национален акциски план за енергија и клима. Во делот на род и клима
МЖСПП во 2019 го изготвува националниот Акциски план за вклучување на родовиот аспект
во климатските промени[9], во кој се предвидени мерките преку кои родовиот аспект се
внесува како еден од аспектите преку кои се потребни акции за прилагодување кон
климатските промени. Ова во голема мера се однесува во делот на земјоделството,
туризмот, управувањето со природните ресурси.

https://climateaction-ipaproject.mk/mk/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8
https://klimatskipromeni.mk/data/rest/file/download/887dd265aaf7878b2141835fcdefe4d13e2391f8eee2adf666f16e9fa2326240.pdf
http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf


Дополнително, како и во делот на животната средина, ќе биде потребна меѓусекторска
соработка со цел промовирање на зелената транзиција преку градење институционални
капацитети, образование, како и дополнителни и континуирани обуки за нови вештини и
подигање на свеста за значењето на прашањата за климатските промени што имаат
директно влијание не само врз економијата и екологија, туку и врз секојдневниот живот.
Односно, климатските промени со себе носат и потреба од промени на начинот на кој
секојдневно функционираме и на индивидуално, и на колективно и на институционално
ниво.
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Намалувањето на последиците од влијанијата на климатските промени во Северна
Македонија ќе бара креирање и спроведување широк сет мерки вклучувајќи различни
сектори, почнувајќи од заштитата на здравјето на луѓето, културното наследство и
биолошката разновидност.

Да се воспостават системи за континуирано собирање податоци што ќе служат за
создавање и ширење на научно и техничко знаење;

Зголемување на отпорноста на клучните социо-економски сектори и екосистеми кон
влијанијата на климатските промени;

Дефинирање дополнителна меѓусекторска цел за промовирање на зелената
транзиција преку градење капацитети, образование, обука за нови вештини и
подигање на свеста;

Изготвување стратегии на климатско прилагодување на локално и на регионално
ниво;

Зајакнување на административниот капацитет на општините со определување
службеник за клима и климатските акции во склоп на одделенијата за животна
средина (по примерот на службеник за млади).

ЗАКЛУЧОК

За да се постигнат зацртаните цели, кои се во корелација со целите поставени во другите
земји од континентот, ќе биде неопходно:

Документите што беа предмет на анализа упатуваат на континуирано надградување на
актите што се однесуваат на областите животна средина и климатски промени. Делумното
напредување во спроведувањето на потребните промени за исполнување на критериумите
од Поглавјето 27 е пракса во Извештаите на ЕК. Ако се земе првичниот документ -
Аналитичкиот извештај, не може да се каже дека напредокот во делот на заштитата и
подигањето на квалитетот на животната средина се на задоволително ниво. Ако на тоа се
додадат и климатските акции за справување со последиците од климатските промени, може
да заклучиме дека ни претстои тежок процес за спроведување комплексни промени во овие
домени во наредниот период, независно од официјалниот почеток на преговорите и
отворањето на Кластерот 4.
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Институционалната подготвеност како еден од клучните фактори за спроведување на
поставените цели не може да остане само на декларативна заложба, туку на реално видливи
акции што ќе придонесат за подобрување на состојбите во овие две области во догледно
време.

Од сето анализирано, а во истиот контекст во анекс 1 се издвоени главните поенти на
извештаите на ЕК за периодот 2006 - 2021 година што се однесуваат на животната средина
и климата, нема да се задржуваме подробно на секоја година, туку како сублимат на сите
нив, кои не само што се повторуваат речиси во сите извештаи туку и во првичните
документи со кои се потврдува нашата определба за реформирање на институциите,
државата и, како крајна цел, општествово според ЕУ-стандарди, како главни проблеми што
може да се идентификуваат од Поглавјето 27 - Животна средина и климатски промени во
периодот на отпочнувањето на претпристапните преговори може да ги издвоиме следниве:

Транспонирањето на правото на ЕУ за животната средина и климатските промени
оди со бавно темпо;

Има недостаток на административен капацитет на централно и на локално ниво во
двете области;

Одредени единици на локална самоуправа немаа одделенија за животна средина;

Голем број општини немаа функционални ЛЕАП;

Недостаток од инвестиции во доменот на животната средина на централно и на
локално ниво.
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ПРЕПОРАКИ

Климатските промени не се доволно застапени во развојните политики на централно и на
локално ниво и треба да се развијат согласно политиките на ЕУ;

Зголемување на бројот на инспекторите и подобрување на функционалноста на
Инспекторатот за животна средина;

Принципот „загадувачот плаќа“ да биде целосно функционален;

Потребни се дополнителни напори за вклучување на ЕЛС за транспонирање и изработка
на документи што се однесуваат на животната средина и климата;

Регионално или меѓуопштинско окрупнување на административните капацитети и
потенцијали за спроведување проекти од доменот на животната средина;

Воведување обврска за редовно креирање на ЛЕАП од страна на сите ЕЛС;

Подготовки на документи за управување со последици од климатските промени на
локално или регионално ниво;

Потреба од зголемување на јавната свест за последици од климатските промени, особено
што во последните години се очигледни периоди на суши, зголемени периоди на високи
температури, нерамномерен распоред на врнежи и сл.;

Зајакнување на надлежностите на Државниот инспекторат за животна средина;

Потребни се промени во образовниот процес во врска со едукација за животната средина
и климатските промени;

Потребна е поголема меѓусекторска соработка на хоризонтално и вертикално ниво;

Поголеми вложувања на централно и локално ниво во заштитата и подигањето на
квалитетот на животната средина, а на подолг рок и фондови за справување со
климатските промени (истражувањата одат во насока на тоа дека климатските промени
ќе се одразат негативно врз туризмот и земјоделието)[10];

 

Целосно спроведување на Планот за управување со светското природно и културно
наследство на Охридскиот Регион со Акциски план.

[10] http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/Climate%20Change%20Scenarios%20Macedonia%20summary.pdf

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2020/03/Plan-za-upravuvanje-so-Ohridskiot-region-2019-2028.pdf
http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/Climate%20Change%20Scenarios%20Macedonia%20summary.pdf
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Значителен напредок во областа на хоризонталното законодавство.2006

Новиот закон за животната средина, септември 2005 година.

Извештај за статусот на спроведувањето на Архуската конвенција.

Изготвен е регистар на загадувачки материи и загадувачи, којшто содржи
податоци за 2005 година. Не е донесен национален план за управување со
отпад.

Република Македонија е во почетна фаза на решавање на своите големи
проблеми со дивите депонии.

Не може да се забележи позначаен развој во областите хемикалии, ГМО,
бучава или шумарство. Потребни активности за донесување законска
регулатива, со цел да му се овозможи на Државниот инспекторат за
животна средина непосредно да изрекува казни.

Потребни се големи напори и инвестиции, како и зајакнување на
административниот капацитет, за примена и за спроведување на
законската регулатива.

Климатски промени: донесена е национална стратегија за спроведување
чисти развојни механизми според Протоколот од Кјото.

2007

Законот за животната средина е изменет и дополнет со цел казнените
одредби да се усогласат со Законот за прекршоците.

Донесени се и измени и дополнувања на Законот за квалитетот на
амбиентниот воздух.

Во областа контрола на индустриското загадување и управување со ризици
е постигнат одреден напредок. Транспонирањето на Директивата ИСКЗ
(Интегрирано спречување и контрола на загадувањето).

Донесен е Законот за бучавата во животната средина.

Министерството за животна средина и просторно планирање е
преструктурирано и сега се состои од 7 сектори и 3 регулаторни тела.
Неговите капацитети треба да се засилат.

Административниот капацитет е слаб, особено на општинско ниво, каде
што има недостаток од обука.

Анекс 1  Преглед на досегашните Извештаи за напредок на

Република Северна Македонија за Поглавјето 27 период 2006 - 2021
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Усвоена е Стратегијата за апроксимација со и имплементацијата на acquis
во животната средина.

2008

Административниот капацитет во однос на човечки и финансиски ресурси
е недоволен и на национално и на локално ниво и неговото зајакнување
останува приоритет за подобрување на спроведувањето и извршувањето
на законодавството.

Донесена е Национална стратегија за инвестиции во животната средина.

Административниот капацитет е слаб и на национално и на локално ниво,
каде што има недостаток од обука.

Донесен е Законот за пакувањето и управувањето со отпад.

Конвенција за прекугранични последици од индустриски несреќи.

Инвестициите во секторот се ниски во однос на потребите.

2011 Конвенција за оцена врз животната средина во прекуграничен контекст.

Подобрен административен капацитет за спроведување барања за оцена
на влијанието врз животната средина ОВЖС и стратешка оцена на
животната средина СОЖС.

Донесен е Законот за управувањето со батерии и акумулатори и отпадни
батерии и акумулатори.

Ратификувана е Конвенцијата од Ротердам за увоз/извоз на опасни
хемикалии.

Транспонирана е Директива за бучава.

Инвестициите во секторот остануваат ниски.

2009

2010

Административниот капацитет е недоволен, особено на локално ниво.

Втора Национална комуникација кон Рамковна конвенција за климатски
промени на ОН.

Административниот капацитет за спроведување и извршување на
законодавството од животната средина е несоодветен на централно и на
локално ниво.

Административниот капацитет е недоволен на централно и на локално
ниво.
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Ограничен напредок во областа на животната средина и климатски
промени.

2012

Напредок во транспонирање на acquis во националното законодавство,
(области на управување со отпад, квалитетот на воздухот и хемикалии)

Поголемиот дел од системот за мониторинг на квалитетот на воздухот е
ставен во функција.

Нема напредок во примената на принципот „загадувачот плаќа“ или во
воспоставувањето соодветен систем за одредување на цената на водата.

Постигнат е добар напредок во областа на цивилната заштита со учество во
ИПА-проектот за соработка во областа на цивилната заштита.

Усогласување со Директивата за инфраструктура на просторни
информации во Европската заедница.

Законот за ратификација на протоколот за стратешка оценка на животната
средина. Јавната консултација и координација со граѓанското општество
остануваат недоволни. Пристапот до информациите за животната средина
сè уштетреба да се подобрува.

Постигнат е само ограничен напредок во спроведувањето на националниот
план за заштита на квалитетот на воздухот.

Република Македонија стана полноправна членка на Гетеборшкиот
протокол.

Почеток на интегрираниот систем за управување со отпад. Беа формирани
регионални тела.

Заштита на природата - нема постигнат напредок во областа на
идентификација на идните места од Натура 2000.

2013

2014

Во однос на климатските промени, земјата сè уште нема сеопфатна
национална политика или стратегија за клима. Потребни се значителни
напори за да се интегрираат климатските промени во другите секторски
политики и стратегии.

Постигнат е мал напредок за зајакнување на административниот
капацитет за имплементација и спроведување на законодавството за
животната средина и климатски промени, но и понатаму е недоволен и на
национално и на локално ниво.

Потребни се поголеми напори во примената на начелото „загадувачот
плаќа“.
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Развојот и спроведувањето на стратешките карти на бучава заостануваат.

Национална стратегија за заштита и спасување 2014-2018.

Земјата треба да развие сеопфатна политика и стратегија за климатските
промени, во согласност со очекуваната рамка 2030 на ЕУ за политиките во
областа на климата и енергетиката.

Постигнат е напредок во развојот на националниот план за
приспособување:  Показатели за ранливост од климатските промени.

Координацијата меѓу соодветните тела и понатаму е неефективна.

Стратегијата за животна средина и климатски промени е подготвена.

Подобрени се комуникацијата со јавноста и пристапот до информации од
животната средина.

Постигнат одреден напредок во усогласувањето со правото на ЕУ за
квалитетот на воздухот.

Транспонирање на правото на ЕУ за контрола на емисиите од испарливи
органски соединенија од употреба на горива.

Потребни се соодветни финансиски ресурси за поддршка на мрежата за
автоматско следење на квалитетот на воздухот.

Јавните консултации со заинтересирани остануваат несоодветно
применети.

2015

Административните капацитети треба да се зајакнат во сите области и
Владата треба повеќе да соработува со граѓанското општество и другите
заинтересирани страни.

Инвестирањето треба значително да се зголеми, особено во секторите за
отпад и вода.

Задоцнето е транспонирањето на правото на ЕУ за природни живеалишта и
дива фауна и флора. Спроведувањето на правото на ЕУ за заштита на
природата и означување на мрежата Натура 2000 (не е започнато).

Подготовките во областа на климатските промени се во рана фаза.

Донесен е Националниот план за намалување и елиминација на постојани
органски загадувачи.

Не е постигнат напредок во областа бучава.

Република Македонија не е поврзана со Заедничкиот систем на итна
комуникација на Механизмот за цивилна заштита.
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Земјата е во рана фаза на транспонирање и спроведување на правото на ЕУ
за климата.

Одреден напредок во зајакнувањето на административниот капацитет на
земјата за спроведување и примена на законодавството за животна
средина и климатски промени.

Останува да се подобри процесот на оцена на влијанието врз животната
средина за да се обезбеди ефикасна заштита на националните заштитени
подрачја, областите со висока природна вредност и потенцијалните
области од Натура 2000.

Националната стратегија за животна средина и климатски промени сè уште
не е донесена.

Потребна е понатамошна работа за транспонирање и спроведување на
другите хоризонтални директиви за животната средина, како што се
Директивата за одговорност за животната средина, ИНСПИРЕ и
Директивата за еколошки криминал.

Потреба од подобрување на координацијата помеѓу владата, институциите
на централно ниво и општините за активно да работат на подобрување на
квалитетот на воздухот.

Интензивирање на напорите за имплементација на усвоените регионални
планови за управување со отпад и воспоставување интегриран регионален
систем за управување со отпад.

Административните капацитети на структурите на централно и на локално
ниво остануваат слаби и недоволни.

Ратификација и спроведување на Спогодбата од Париз.

Развој на сеопфатна стратегија за активностите поврзани со климата во
согласност со рамката на ЕУ за политиката за клима и енергија 2030.

Потреба од развивање сеопфатна стратегија за акции поврзани со климата,
во согласност со рамката на ЕУ 2030 година.

Потребни се дополнителни напори за имплементација на директивите за
одговорност за животната средина, INSPIRE и криминал од животната
средина.

Во областа на транспарентноста на климатските активности, недостасува
одржливо финансирање.

2016



19

Земјата треба сериозно да ги засили напорите за транспонирање и
започнување на имплементацијата на acquis за климата, особено за
следење и известување за емисиите.

Административниот капацитет во голема мера остана недоволен и
активностите за подигање на свеста треба значително да се зајакнат.

Животна средина

Административните капацитети на структурите на централно и на локално
ниво

Посветеноста и координацијата помеѓу владата, институциите на
централно ниво и општините за активно да работат за подобрување на
квалитетот на воздухот треба да се зајакнат.

Директиви за квалитетот на подземните води остануваат во рана фаза на
транспозиција.

Конечно започна подготвителната работа за изработка на стратешки карти
за бучава и соодветни акциони планови.

Не е постигнат напредок во областа на цивилната заштита.

Не е постигнат напредок во донесувањето на Законот за инспекција на
животната средина и еколошка одговорност.

2018

Законот за инспекција на животната средина сѐ уште не е донесен.
Понатамошни напори се потребни за транспозиција и имплементација на
еколошката одговорност, INSPIRE и Директиви за еколошки криминал.

Усогласувањето на законодавството за квалитетот на воздухот е речиси
завршено, но неговата имплементација останува слаба.

Земјата продолжува активно да учествува во Механизмот за цивилна
заштита на ЕУ, но нема координирано и ефикасно воспоставен систем за
ублажување и одговор на катастрофи на сите нивоа. Земјата сѐ уште не е
поврзана со заедничкиот систем за итна комуникација.

Директивите за INSPIRE и еколошки криминал сѐ уште не се целосно
усогласени и имплементирани.

Иако законодавството за квалитетот на воздухот е усогласено, неговата
имплементација останува слаба.

Недостатокот на доволно административни и финансиски ресурси сѐ уште
е главната пречка за воведување мерки за подобрување на квалитетот на
воздухот.

2017

2019
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Усогласувањето на националните правила со Директивата СЕВЕСО III,
Регулативите за еколошка етикета на ЕУ и Ревизорскиот систем за
управување со животната средина е сѐ уште во рана фаза. Земјата
продолжува да учествува во Механизмот за цивилна заштита на Унијата, но
нема рационализирани, координирани и ефикасни акции за ублажување и
одговор на катастрофи на сите нивоа.

Земјата започна да развива сеопфатна стратегија за климатско
дејствување, во согласност со рамката на ЕУ 2030 година. Техничкиот,
институционалниот и административниот капацитет останува слаб и треба
да се зајакне на сите нивоа.

Законот за еколошка инспекција допрва треба да се донесе. Постигнат е
одреден напредок во насоките INSPIRE и криминалот во животната
средина, но не е постигнат во областа на еколошката одговорност.

Националната мрежа за мониторинг на квалитетот на воздухот е обновена
со замена на неколку анализатори, но бара значително засилување.

Преземени се чекори за спроведување на заклучоците на УНЕСКО за
природното и културното наследство на Охридскиот Регион.

Во извештајниот период не е постигнат напредок во загадувањето со
бучава.

2020

Постои континуиран дијалог со граѓанското општество, но потребни се
дополнителни напори за подобрување на пристапот до информации,
учеството на јавноста и консултациите во процесите на донесување
одлуки.

Потребни се напори за усогласување со Директивата Севесо III, прописите
за еколошка ознака на ЕУ и системот за ревизија на управување со
животната средина.

Национална платформа за намалување на ризикот од катастрофи беше
формирана за да се подобри ублажувањето и одговорот при катастрофи.

Сѐ уште се потребни значителни напори за усогласување со правото на ЕУ
за климата и за зајакнување на техничкиот и административниот
капацитет.

КЛАСТЕР 4: ЗЕЛЕНАТА АГЕНДА И ОДРЖЛИВА ПОВРЗАНОСТ

Умерено е подготвено за транспортна политика и енергија и како некое
ниво на подготовка за животна средина и климатски промени.

Административните капацитети на сите нивоа остануваат слаби, а
финансиските ресурси сè уште се недоволни за спроведување на
постојното законодавство.
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Административните капацитети треба да се зајакнат во сите сектори.

Постигнат е ограничен напредок во заштитата на природата и во
климатските промени.

2021

Повеќето препораки од минатата година не беа имплементирани.

Подобрување на меѓусекторската координација и зголемување на
финансиските средства за намалување на загадувањето на воздухот на
локално и на национално ниво;

да направи значајни чекори за воспоставување регионален систем за
управување со отпад

 

Земјата треба суштински да ја засили својата амбиција за правилно
спроведување на acquis на поглавјата 14 и 27
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