
 
 
 
- Здружение на металургијата -  

 24.4.2017 година 
 Скопје 
       

Предмет: Регулатива за индустриски емисии 
 
Обраќање на претставниците на индустријата до Министерството за 

животна средина и просторно планирање на Р. Македонија и до експертот за 
екологија од Австриската агенција за екологија со барањето подготовка и 
донесување практично применлива законска регулатива за индустриските емисии.  

 
Донесувањето на новата регулатива за индустриските емисии, којашто се 

изготвува во рамките на Твининг проектот “ Зајакнување на административните 
капацитети на централно и локално ниво за транспонирање и имплементација на 
новата Директива за Индустриски Емисии 2010/75/EU”, претставува голем интерес за 
индустријата, како засегната страна, во насока на изнаоѓање најсоодветни и практично 
применливи законски решенија. 

 
 Претставници на репрезентативен број индустриски капацитети во рамките на 
работните средби организирани од Здружението на металургијата при Стопанската 
комора на Македонија со особен интерес ги разгледаа решенијата во понудениот текст 
на Законот за индустриски емисии. Поаѓајќи од потребата за заштита на животната 
средина, а имајќи ги предвид и економските и социјални аспекти од оваа регулатива, 
стопанствениците дадоа забелешки и коментари во насока на успешна примена на 
новите законски решенија за индустриски емисии. 
 
 Покрај одредени позитивности кои се очекуваат од примената на новата 
законска и подзаконска регулатива има низа отворени прашања, како што се 
прашањата поврзани со најдобрите достапни технологии, усогласеноста на Законот со 
Националниот план за емисии, еднаквиот однос на законските решенија во однос на 
сите индустриски инсталации, а едно од суштествените прашања се однесува на 
транзициониот период за којшто стопанствениците едногласно сугерираа подолги 
рокови за усогласување со барањата од новата регулатива, дотолку повеќе што 
најголем дел од А интергираните еколошки дозволи се од периодот 2014-2015 година. 
Забелешките се доставени до претставниците на Проектот и на Министерството за 
животна средина и просторно планирање во писмена форма (согласно заклучок од 
состанокот одржан на 29.3.2017 година). 

  Македонската индустрија јасно ја покажува подготвеноста да ги спроведе 
правилно Европските еколошки станарди. Со оглед дека на состанокот не беше 
добиен аргументиран одговор на сите доставени забелешки и сугестии, а имајќи го 
превид знечењето на оваа регулатива за непречено работење на инсталациите во 
Република Македонија, ви се обраќаме со молба активностите да продолжат во 
следните фази од донесување на законската и подзаконска регулатива, со активна 
партиципација на претставниците на индустријата и на другите засегнати страни, 
вклучително и експертската јавност. 
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