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Меѓународен и регионален статус
UNFCCC

QELRC

Запис од
Копенхаген

• Не е во Анекс I

• Не е во Анекс B

• Поднесени неквантификувани
мерки за намалување

Договорот од Париз,
ратификуван во октомври 2017

Договорна страна на
Енергетска заедница

Доставен првиот национален
поднесок, 2015

Статус
ПРИНЦИПИ:

ЦЕЛИ:

Овозможување
стабилизација на
концентраациите на ГХГ
во атмосферата на нивои
кои ќе превенираат
опасните антропогени
влијанија врз
климатскиот систем

споделени но диференцирани
одговорностино Equality and shared, but
differentiated responsibilities
Признавање на потребите на земјите во
развој

Принцип на претпазливост

Промоција на принципот на
претпазливост
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Известување
Национални комуникации/планови
• Прв (поднесена во 2003)
• Втор (поднесена во 2008)
• Трет (поднесена во 2014)

Двогодишни извештаи
• Прв (доставен во 2015 како 11држава во светот)
• Втор (доставен во јануари 2018)

GHG инвентар
• Национален извештај (2006)
• Национален извештај (2013)
• НАционален извештај(2014)

РАНЛИВОСТ

ИНВЕНТАР

•
•
•
•
•

УБЛАЖУВАЊЕ

ДРУГО

• Енергетика
Сценарија
• Стратегија за
Водни ресурси
• Транспорт
комуникација
Земјоделство
• Земјоделство
• Трансфер на
Здравство
• Шумарство
технологии
Управување со
• Отпад
кризи
• Истражување
• Биодиверзитет
• Мониторинг
• Шумарство
• Иновации
• Туризам
Поглавја
во националните извештаи
• Културно
наследство

Енергетика
Индустрија
Земјоделство
Шумарство
Отпад

•
•
•
•
•

Национален план за климатски промени-содржина
согласно Закон за ж.ср

 национален инвентар на емисиите на стакленички
гасови,
 анализа и проекции на емисиите на стакленички
гасови
 процена на ранливоста и мерки за адаптација,
 истражување и систематско следење на климатските
промени,
 акционен план и мерки за ублажување на климатските
промени,
 економска анализа на предлогот на мерките за
спречување на причините и за ублажување на
климатските промени,

Национален план за климатски променисодржина согласно Закон за ж.ср
 надлежни органи, институции и други правни лица






за спроведување на националниот план,
опис на активностите и резултатите од учеството на
јавноста при подготвување на планот
опис на активностите и резултатите од учеството
на јавноста при подготвување на планот
информации за остварување на обврските
преземени со меѓународни договори кои се
однесуваат на климатските промени
други работи определени од министерот

Annex I UNFCCC countries

Non Annex I countries (including the

The Republic of Macedonia

Republic of Macedonia)

GHG Inventory Requirements
Frequency

Submit annual GHG inventories to the UNFCCC in an electronic format.

No set frequency; can be submitted in hard
copy. Upon availability of resources

Coverage

Trends in emissions of the six primary GHGs1, from 1990 to the most recent
year for which data is available; includes sectoral background data.

Trends in emissions for CO2, CH4, and N2O only, Trends in emissions of the six primary GHGs are
with estimates for other gases encouraged but reported for 1990-2012, including the sectoral
not required from 1990 or 1994 for the first
background data.
inventory and 2000 or later for the second;
sectoral background data is not required.

Kyoto inventory systems have additional structural detail.

Standards

Use both the IPCC Guidelines and Good Practice Guidance and thoroughly
document emissions estimation methods and data sources.

Use IPCC Guidelines; use of the Good Practice
Guidance encouraged but not required.
Documentation of methodologies is
encouraged.

GHG inventory submitted in electronic format
as part of the National Communication or
Biennial Update Reports.

The IPCC Guidelines and Good Practice
Guidance used for reporting and thoroughly
document emissions estimation methods and
data sources, as well as 2006 IPCC Guidelines for
National GHG Inventories.
Also, country specific emission factors have
been developed, adopted by IPCC and inserted
into their EF database.

Methods

Generally adopt higher-tier methods

Generally adopt lower-tier methods

Generally adopt higher-tier methods.

Review

Subject to annual review by expert teams following agreed upon review
guidelines. At least once every five years, inventory systems are subject to a
more detailed in-country review.

No subject to review

Subject to voluntary review by experts under
the Global Support Programme (GSP).

Parties to the Kyoto Protocol are subject to more rigorous review, and if

The review of the FBUR confirmed significant progress

review teams determine a Party’s inventory report or system is deficient, the

in improvement of the quality of the national GHG

Party may be judged to be out of compliance and subject penalties

inventory.
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Меѓународни
обврски
(i)NDCs

Страните на Рамковната конвенција на ОН за
климатски промени (UNFCCC) преговараат за
нов меѓународен договор за периодот по 2020
година, кој ќе се усвои на меѓународната
конференција која ќе се одржи во Париз кон
крајот на 2015 година.
Како подготовка за преговорите за новиот
глобален договор за климатски промени, сите
страни на УНФЦЦ во моментов ги
изработуваат и утврдуваат сопствените
„соодветни национални придонеси“ (iNDCs).

Соодветните национални придонеси (INDCs)
се придонесите со кои сите земји - развиени и
земји во развој - ќе учествуваатво идниот
режим за климатски промени.

Целни
сектори

Цел

Снабдување со енергија, згради и транспорт

Емисиите од секторите земјоделство, шумарство и други користења на
земјиште, како и индустриски процеси и отпад не се анализирани
поради нивниот релативно мал удел во вкупните емисии на
стакленички гасови.
Отстапување од рефернтно сценарио: Во 2030 година да се постигне
намалување на емисиите за 30%, односно за 36% при повисоко ниво
на амбиција, во однос на референтното сценарио.
Цел во крајна година (ЕУ тип на цел ): Емисиите во 2030 година ќе
пораснат за 31%, односно за 20% при повисоко ниво на амбиција, во
однос на нивото на емисии во 1990 година.
Година со максимални емисии: Емисиите ќе имаат растечки тренд, но
својот максимум ќе го постигнат помеѓу 2030 и 2032 година, за потоа
да почнат да опаѓаат.
Сценариото со постојни мерки, преведено во сценариото за
квантификувани обврски за редукции на емисиите на стакленички
гасови, (QELRC-quantified emission limitation reduction commitment), за
периодот 2021-2028 кореспондира со 7% зголемувања на емисиите на
стакленичките гасови споредено со нивото од 1990 година, што оди во
прилог на реалистичноста на сценариото.

Потребни
инвестиции

Потребните дополнителни инвестиции за реализација на
сценариото за ублажување на климатските промени за периодот
2015-2030 (во однос на референтното сценарио), се проценети на
4,2-4,5 милиони евра.
Покрај од сопствените вложувања, релизацијата на
националните политики и мерки за ублажување на климатските
промени ќе зависи од вклучувањето на приватниот сектор
(домашен и странски) и од пристапот до нови извори на
финасирање и зголемена меѓународна поддршка кои би се
мобилизирале преку нови финасиски механизми за климатските
промени, како што е Зелениот климатски фонд (Green Climate
Fund). Република Македонија ги следи преговорите во
Помошното тело за научни и технолошки совети при УНФЦЦЦ
(SBSTA) за рамката за воспоставување на Нов пазарен механизам
(New Market Mechanism - NMM) како и на не-пазарни пристапи
(Non-Market Approaches - NMA). Откако истите ќе бидат усвоени,
Република Македонија ќе ги разгледа можностите за нивно
користење за реализација на своите цели за ублажување на
климатските промени.

Ко-бенефити

EU обврски
Изработка на
ToCs and IQs

+обврски од ЕнЗ

Комитет за
стабилизација
и асоцијација

следење на
напредокот

Главни цели на ЕУ до 2020
20% намалување на
емисиите на GHG
во однос на 1990 г.
(преку механизмите
на EU ETS и ESD)

20%
зголемување на
енергетската
ефикасност

20% од вкупната
потрошувачка
да потекнува од
обновливи
извори

Главни цели на ЕУ до 2030
Намалување на
емисиите на GHG за
најмалку 40%
споредено со нивото
од 1990 г.

Пораст на
енергетската
ефикасност за
најмалку 27%

Најмалку 27% од
вкупната
потрошувачка на
енергија да
потекнува од
обновливи извори
на енергија

Долгорочни цели на ЕУ
Намалување на емисиите на GHG за
80-95% споредено со нивото од 1990
за развиените држави како група

Високо енергетски ефикасна и
ниско-јаглеродна Европа, создавање
на работни меса и зголемување на
Европската компетитивност

According to the new rules laid out in the governance regulation, EU countries are also
required to develop national long-term strategies by 1 January 2020, and consistency between
long-term-strategies and NECPs has to be ensured.
In November 2018, the Commission presented its strategic long-term vision for a prosperous,
modern, competitive and climate-neutral economy by 2050. An EU-wide informed debate
should allow the EU to adopt an ambitious strategy by early 2020.

Области за постигнување на
целите
Европскиот систем за тргување со емисии на стакленички гасови
Национални цели во други сектори

Национални цели за обновливи извори на енергија
Иновативност и финансирање
Енергетска ефикасност

EU ETS
EU ETS е главната алатка за намалување на емисиите
на GHG од капацитети од голем обем во секторите
производство на струја и индустрија и од авијацијата
Со EU ETS се опфатени околу 45% од емисиите на
стакленички гасови во ЕУ
Целта е емисиите на стакленичките гасови од овие
сектори до 2020 година да бидат 21% пониски од
нивото во 2005 г

Национални цели во други сектори
На останатите сектори (кои не се опфатени со
EU ETS ) отпаѓаа околу 55% од вкупните емисии
во ЕУ.
Подцелта е -10% намалување до 2020 споредено
со 2005 година на ниво на ЕУ во секторите:
•
•
•
•

домување
земјоделство
отпад
Транспорт (без авијација)

Effort Sharing Decision
Одлука за поделени одговорности
Државите од EU преземаа задолжителни годишни цели до
2020 за намалување на емисиите во овие сектори (во однос
нa 2005 г.)
Целите се разликуваат согласно можностите на државите,
од намалување за -20% (за најбогатите држави) до маx. 20%
зголемување за најслабо развиените
Прогресот се мониторира секоја година од страна на
Комисијата на ЕУ, преку извештаи од земјите членки

Акции за постигнување на ЕУ
целите
Регулатива

Адаптација кон
климатски промени
Финансиска
поддршка

EU aquies, del
 Regulation on the governance of the energy union and

climate action ((EU)2018/1999); Integrated National
Energy and Climate Plans (NECPs)
 Revised Energy efficiency directive (2018/2002)
 Revised Renewable energy directive (2018/2001)
 Revised Energy performance of buildings directive
(2018/844)

 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and

of the Council of 13 October 2003 establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading
within the Community

ЕУ aquies-del
 Regulation No 525/2013 of the European Parliament

and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for
monitoring and reporting greenhouse gas emissions
and for reporting other information at national and
Union level relevant to climate change and repealing
Decision No 280/2004/EC
 Decision No 406/2009/EC of the European Parliament
and of the Council of 23 April 2009 on the effort of
Member States to reduce their greenhouse gas
emissions to meet the Community’s greenhouse gas
emission reduction commitments up to 2020
 ……………………………

Адаптација кон климатските
промени
ЕК усвои Стратегија за адаптација на ЕУ и бара секоја од
државите да усвои национални планови за справување со
негативните влијанија од климатските промени до 2017. Голем
број држави членки на ЕУ усвоија такви планови.
Плановите вклучуваат мерки, како:
-Употреба на помалку вода
-Усогласување на регулативата за згради
-Заштита од поплави
-Развој на видови кои подобро се справуваат со суша
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Меѓународен
контекст
Договорот од
Париз
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Намалување на климатските промени
За долгорочна цел за задржување на глобалната средна
температура значително под 2оЦ споредено со прединдустрискиот период
Да помогнат да го ограничат порастот за 1,50Ц со што
значително би се намалиле ризиците и негативните последици
од климатските промени
За потребата да се постигне пикот на порастот н аглобалите
емисии што поскоро, препознавајќи дека истото ќе трае подолго
за земјите во развој
Да превземат рапидни редукции во согласност со најдобрите
технилогии веднаш потоа во согласност со научните
постигнувања

Транспарентност и глобален придонес
владите се договорија:
На секои 5 години да поставуваат поамбициозни
цели во склад со научните докази

Да известуваат до јавноста и помеѓу себе за
начините како ги постигнуваат целите
Да го следат прогресот кон постигнувањето на
долгорочната цел преку сеопфатен и
транспарентен систем

Адаптација и загуби и штети
владите се договорија:
Да ја зголемат способноста за постапување со влијанијата од
климатските промени

Да се обезбеди континуирана и зголемена помош за поддршка на
адаптацијата кон климатските промени за земјите во развој

Ја препознава важноста од минимизирање на загубите и штетите
кои се придружни на негативните ефекти од климатските промени
Ја признава потребата за соработка и разбирање и поддршка во
различни области како системите за брзо предупредување и
осигурување од ризици

Финансиска поддршка
ЕУ и другите развиени држави ќе
продолжат со поддршка на акциите за
намалување на емисиите и градење на
отпорноста кон влијанијата од
климатските промени во земјите во
развој. Другите држави се охрљбруваат
да го прават истот на волонтерна
основа

Развиените држави ќе продолжат со
остварување на својата колективна цел
за мобилизација на 100 бил УСД на
годишно ниво до 2025 година кога ќе се
постави новаколективна цел

 Проценки на ранливост и
адаптација

Зошто некои региони и сектори се повеќе ранливи
од климатски промени од останатите?
Влијанието врз индивидуалните сектори и региони варира зависно од од
сензитивноста на системите и нивниот т.н. адаптивен капацитет.

Сензитивност на системот е нивото до кое промените во климата ќе
влијаат врз системот во неговата постојна состојба.
Адаптивен капацитет на системот е капацитетот за промена на
системот на начин кој резултира со подобра реакција на системот кон
надворешните влијанија. Двете влијаат на тоа колку системот е ранлив кон
промената на климата.
Ранливост е степен на ,,неможност,, да се справи системот со негативните
ефекти од климатските промени, вклучително климатска варијабилност и
екстреми.

Проценка на ранливоста, МК
Основа: сценаријата за климатските промени до
2100 г.
Покачување на просечната температура до 3.80Ц
Опаѓање на врнежите за 13% (во однос на 1961-1990)
Поранливи југоисточниот и централниот дел

Обврски
Известувања по UNFCCC
• Изработка на национални комуникации
• Изработка на БУР

Ревизија на национални придонеси
Изработка на интегрирани енергетски и
климатски планови

www.klimatskipromeni.mk
t.grncarovska@moepp.gov.mk
www.grncarovska.com

