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Поимник
De-NOX – Опрема за намалување на емисиите на азотни оксиди.
De-SOX – Опрема за намалување на емисиите на сулфурни оксиди.
EK – Европска комисија
ГВЕ – Гранична вредност на емисии. Тоа се дозволени количества на супстанцијата која се наоѓа во
отпадните гасови од постројката за согорување кои ќе бидат испуштени во воздухот во определен
временски период; се пресметуваат како маса по волумен отпадни гасови изразено во mg/Nm3.
ЕнЗ – Енергетска заедница
Спогодба за енергетска заедница – Спогодба потпишана во 2005 година, а кој стапи во сила во

2006 година, чија цел е да го прошири енергетскиот пазар на ЕУ на најблиските нејзини соседи, преку
примена на законодавството на ЕУ за енергетика, животна средина и конкуренција во нивните енергетски
сектори. Спогодбата во моментов ги вклучува Европската унија, Албанија, Босна и Херцеговина, Грузија,
Косово, Молдавија, Црна Гора, РС Македонија, Србија и Украина.

EУ – Европска унија
IED – Директива за индустриски емисии – Директива 2010/75/EU на Европскиот парламент и на Советот
од 24 ноември 2010 за индустриски емисии (интегрирано спречување и контрола на загадувањето).
LCP - Големи постројки за согорување –

Овие се дефинирани како технички апарат кој се
користи за оксидирање на горивото со цел да се користи топлината која се создава, а која има номинален
топлински влез која е еднаков на, или поголем од, 50 мегавати (MW). Ова вклучува постројки кои користат
фосилни горива или биомаса како гориво, како и согорувањата во нафтените рафинерии.

LCP BREF – Документ кој содржи упатувања кон најдобрите достапни техники за големите постројки за
согорување, чии заклучоци станаа законски задолжителни со Одлуката на Комисијата за имплементација
(ЕУ) 2017/1442 од 31 јули 2017 година за воспоставувањето најдобри достапни техники (BAT), согласно
Директивата 2010/75/EU на Европскиот парламент и на Советот за големи постројки за согорување
(известено согласно документот C(2017) 5225).

LCPD - Директива за големи постројки за согорување

– Директива 2001/80/EC за
ограничување на емисиите на одредени загадувачки супстанции во воздухот кои потекнуваат од големи
постројки за согорување.

MWe – Мегавати електрична моќност – Најчесто користен начин на изразување на капацитетот на
електричната централа.
MWth – Вкупен номинален топлински влез на една електрична централа – ова рангирање се користи
во законодавството на ЕУ за дефинирање на разни видови категории на електрични централи. Општо
земено, кај помалите електрични централи е потешко да се постигнат помали нивоа на емисии, така што
ограничувањата на загадувањето се поделени според големината.
НПНЕ – Национален план за намалување на емисии – флексибилен механизам за имплементација
согласно Директивата за големи постројки за согорување во Енергетската заедница каде емисиите
можат постепено да се намалуваат преку земање на вкупен збир на сите нивни емисии, и обезбедување
дека истите се пониски од намалените прагови утврдени за годините 2018, 2023, 2026 и 2027.
NOX – Азотни оксиди
Изземање – Флексибилен механизам за имплементација согласно Директивата за големи постројки

за согорување според кој постројките можат да го одложат инвестирањето во опрема за контрола на
загадувањето сè додека го ограничат своето работење на 20.000 часови во периодот од 1 јануари 2018
година до 31 декември 2023 година. Сите постројки кои ќе работат по овој краен рок ќе мора да ги
исполнат правилата за емисии од нови постројки, не за постојни постројки.

PM или прашина – Суспендирани честички прашина.
SO2 – Сулфур диоксид

Извршно резиме
Законската рамка за контрола на загадувањето во рамките на Спогодбата за енергетска
заедницa1 предвидува обврски за земјите од Западен Балкан2 да започнат да го намалуваат
загадувањето на воздухот предизвикано од нивните термоелектрични централи кои користат
јаглен, почнувајќи од 2018 година.
Потребата да се делува беше навистина голема. Во 2016 година овие шеснаесет постројки
заедно емитуваа вкупно сулфур диоксид и прашина колку што емитуваа вкупно 250 постројки
од ЕУ. Како резултат на тоа, се проценува дека тие се одговорни за околу 3.900 предвремени
смртни случаи годишно во регионот и во соседните ЕУ држави.3

Сепак, прелиминарните бројки за емисиите во 2018 година во овие држави
покажуваат дека неколку од постројките во Западен Балкан ги зголемија, а не
ги намалија, емисиите на прашина и SO2 во периодот од 2016 година досега.
Законската рамка која треба да се применува во овие земји (Директива за големи постројки
за согорување) беше вградена во Договорот за енергетска заедница во 2005 година кога овој
Договор беше потпишан, така што земјите од Западен Балкан имаа 12 години да инвестираат
во опрема за контрола на загадувањето пред крајниот рок од 2018 година.
Директивата за големи постројки за согорување веќе е заменета со други законски акти
во ЕУ4, каде се покажа како мошне успешна во намалувањето на загадувањето на воздухот
предизвикано од енергетскиот сектор. Така што, таа е само прв чекор кон исполнување на
актуелните стандарди на ЕУ за индустриски емисии,5 но дури и на тој начин ќе претставува
голем исчекор за земјите од Западен Балкан.

И покрај ова, ниту една од земјите на Западен Балкан сè уште ги нема целосно
усогласено своите постројки со Директивата.6
Босна и Херцеговина, Косово, РС Македонија и Србија користат механизам за имплементација
кој се нарекува Национален план за намалување на емисиите (НПНЕ),7 и кој овозможува
постројките постепено да се доведуваат во состојба на усогласеност како група, со тоа што
оние постројки кои работат подобро балансираат со тие кои работат со полош учинок.
Пресметани се националните плафони за SO2, NOX и прашина за 2018, 2023, 2026 и 2027
година, при што збирните емисии од постројките треба да бидат помали од овој севкупен
плафон. При крајот од овој процес, сите постројки треба поединечно да бидат усогласени
со граничните вредности за емисии т.е. со оние кои важат за постојните постројки согласно
Директивата на ЕУ за индустриски емисии.
Ниту една од државите која има изготвено национални планови за намалување на емисиите8
се немаше усогласено со националните плафони за емисии во 2018 година.

Во 2018 година, вкупните SO2 емисии од четирите држави со национални
планови за намалување на емисиите изнесуваа 603.988 тони, што е повеќе
од 6 пати поголемо од вкупниот плафон кој изнесува 98.696 тони.
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Усогласи или затвори

1
Спогодбата за енергетска
заедница стапи на сила во 2006
година и негова цел е проширување
на енергетскиот пазар на ЕУ на
нејзините јужни и источни соседи.
За повеќе информации види www.
energy-community.org
2
Босна и Херцеговина, Косово*, Црна
Гора, РС Македонија и Србија. Албанија
нема големи постројки за согорување
во функција. *Според ОН, Косово е “под
привремена административна мисија
на Обединетите нации (УНМИК)
формирана согласно Резолуцијата
1244 на Советот за безбедност“.
Во оваа публикација го нарекуваме
“Косово”.
3
HEAL, CAN Europe, Sandbag, CEE
Bankwatch Network and Europe Beyond
Coal: Chronic coal pollution - EU action
on the Western Balkans will improve
health and economies across Europe,
February 2019
4

Директивата за големи постројки
за согорување и неколку други
Директиви беа обединети во
единствената Директива за
индустриски емисии (2010/75/
EC) според која беше донесен
референтниот документ за најдобри
достапни техники во 2017 година
(BREF). Постојните постројки треба
да се усогласат со овие стандарди
до 2021 година при што дозволите
за нови постројки кои се издадени по
објавувањето на новите стандарди
треба веднаш да се усогласат со
BREF за големите постројки за
согорување.
5
Commission Implementing
Decision (EU) 2017/1442 of 31 July
2017 establishing best available
techniques (BAT) conclusions, under
Directive 2010/75/EU of the European
Parliament and of the Council, for large
combustion plants (notified under
document C(2017) 5225)
6
Црна Гора е најблиску до
усогласување затоа што го користи
временото изземање во текот на
животниот век за постројката
Пљевља. Ова значи дека постројката
може да продолжи со работа до
2023 година без да се инвестира во
контрола на загадувањето сè додека
не работи повеќе од вкупно 20.000
часови. Ако во овој период Црна Гора
ја затвори или ја рехабилитира
постројката, истата нема да ги
прекрши барањата од Директивата.
7, 8
Црна Гора не може да има
Национален план за намалување на
емисиите затоа што има само една
голема постројка за согорување, а
Албанија нема постројки во функција.

Слика 1. и Табела 1.: Надминувања на плафон за емисии во 2018 година - вкупни регионални бројки

Плафон
Плафон за SO2
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Емисии на SO2

603987,58

Плафон за
прашина
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Емисии

600000

500000

400000

Емисии во тони

300000

200000

100000

SO2

Прашина

NOX

Супстанција
Термоелектричните централи во Србија кои користат јаглен, а се дел од Националниот план
за намалување на загадувањето, се најголем придонесувач кон загадувањето, со 336.373 тони,
а по нив следат оние во БиХ со 202.028 тони емисии на SO2. Овие две држави поединечно
емитуваат три пати (Србија) т.е. два пати (БиХ) повеќе од SO2 емисиите кои се вкупно дозволени
за четирите држави заедно.

Само една од постројките во Србија, Костолац Б, емитува повеќе SO2
отколку што се вкупните дозволени емисии за четирите држави заедно.
Иронично е тоа што ова е единствената постројка која вгради опрема за
десулфуризација во годините кои претходеа на крајниот рок – 2018 година.
Иако останува нејасно кој бил проблемот со оваа инвестиција, имплементирана од Кинеската
корпорација за механизација и инженеринг (CMEC) и финансирана од кинеската EximBank,
регионот и понатаму се потпира на овие субјекти за ремонт на постојните постројки кои
користат јаглен, па дури и на градење нови постројки.
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Последни податоци за емисиите
се од 2017 година, но со оглед на
тоа дека во периодот 2017 – 2018
година не беа направени инвестиции,
бројката е најдобра проценка за
емисиите во 2018 година.

Забележани беа и значителни надминувања на плафоните за прашина. Сите четири земји кои
имаат национални планови за намалување на загадувањето заедно не требаше да емитуваат
повеќе од 11.018 тони прашина во 2018 година, но тие го надминаа овој плафон за повеќе
од 60 проценти со вкупно 18.144 тони. Само придонесот од Србија и Косово беше доволен
да се надмине вкупниот плафон. Косово Б е постројка која емитувала најмногу прашина –
5.261 тони9, што е околу половина од вкупните количества дозволени за четирите држави со
национални планови за намалување на загадувањето.
Единствени емисии во регионот кои беа пониски од вкупните прагови беа емисиите на NOX.
Вкупните NOX емисии од термоцентралите на јаглен во сите четири држави беа 77.691 тони
т.е. 74 проценти од прагот кој е утврден на 105.464 тони.

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Слика 2 и Табела 2.: Надминувања на емисиите во 2018 година - Босна и Херцеговина
Плафон
Плафон за SO2

22195
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Супстанција

Слика 3 и Табела 3.: Надминувања на емисиите во 2018 година - Косово
Плафон
Плафон за SO2

11057

Емисии на SO2

11733
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прашина
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Супстанција
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Слика 4 и Табела 4.: Надминувања на емисиите во 2018 година - РС Македонија
Плафон
Плафон за SO2
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Емисии на SO2
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Супстанција

Слика 5 и Табела 5.: Надминувања на емисиите во 2018 година - Србија
Плафон
Плафон за SO2

54575,33

Емисии на SO2

336372,6

Плафон за
прашина
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Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Имајќи ги предвид алармантните констатации во врска со SO2 и прашината, извештајот
препорачува удвојување на напорите за инвестирање во опрема за десулфуризација во
целиот регион. За да може да се постигне ефикасност на инвестициите и да се постигнат
максимални бенефити за здравјето на луѓето, новата опрема за контрола на загадувањето
треба да обезбеди постигнување на најновите ЕУ стандарди за постројките – таканаречените
LCP BREF,10 наместо само задолжителните минимални стандарди.
За оние постројки кои постигнуваат најлоши резултати, проектната документација,
тендерирањето и финансирањето мора да бидат завршени најдоцна до крајот на 2020 година.
До моментот на целосно реализирање на инвестицијата, работните часови мора да бидат
намалени за да се испочитуваат праговите на емисии. Со оглед на искуството од Костолац Б, од
суштинска важност е да се обезбеди дека опремата има соодветен квалитет и дека навистина
се користи. Објавувањето податоци за емисиите во реално време, добиени преку континуиран
мониторинг, ќе помогне во градењето на доверба кај јавноста дека ова навистина е така.
Прекршувањата на Директивата за големи постројки за согорување во земјите од Западен
Балкан ја потенцираат потребата од тоа Енергетската заедница да има на располагање
посилни механизми за извршување, а во корист на здравјето на луѓето и на животната
средина. Во таа смисла, извештајот препорачува Европската комисија и земјите членки на ЕУ
да го поддржат зајакнувањето на механизмот за решавање спорови од Спогодбата.
ЕУ и Енергетската заедница исто така треба да развијат механизми, како што е данок на
CO2 или граничен јаглероден данок кој беше предложен неодамна, за да се обезбеди дека
големите загадувачи нема да можат лесно да го искористат неинвестирањето во контрола на
загадувањето како пазарна предност при извозот на електрична енергија во ЕУ.

Вовед
Директивата за големи постројки за согорување11 стапи на сила во 2001 година и во Европската
унија беше во примена сè до 31 декември 2015 година. Станува збор за инструмент од голема
важност во европското законодавство кој воспостави солиден механизам за следење на
емисиите на сулфур диоксид (SO2), азотни оксиди (NOX) и прашина, сето тоа изразено преку
годишни извештаи на инвентари на емисии и енергетски внес од страна на постројките за
согорување, и исто така воведе јасни гранични вредности за емисиите, национални плафони
и рокови до кога истите треба да се постигнат.
Извештајот од евалуацијата на оваа Директива, објавен од Европската агенција за животна
средина оваа година, констатира дека: „емисиите на клучните загадувачи од големите
постројки за согорување бележат значително намалување во последниве години. Во периодот
опфатен со овој извештај (2004-2015 година), емисиите на сулфур диоксид (SO2 ) се намалија
за 81%, на азотни оксиди (NOX ) за 49% и на прашина за 77%.” 12 Извештајот исто така укажува
дека “се забележува нагло намалување на емисиите во периодот 2007-2009 година, што може
делумно да се објасни со лимитите на емисии кое се воведени од Директивата (2001/80/
EC), а кои се задолжителни од 2008 година”, што значи дека сите изземања применливи во
периодот 2002-2008 година дојдоа до својот краен датум. Ова е навистина импозантно,
затоа што намалувањето на емисиите се случи во време во кога Унијата поминуваше низ
значителен процес на проширување и државите имаа изразено различни стартни позиции во
усогласувањето со законодавството за животна средина.
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10
Commission Implementing
Decision (EU) 2017/1442 of 31 July
2017 establishing best available
techniques (BAT) conclusions, under
Directive 2010/75/EU of the European
Parliament and of the Council, for large
combustion plants (notified under
document C(2017) 5225)
11
Директива 2001/80/EC за
ограничување на емисиите на
одредени загадувачки супстанции
во воздухот кои потекнуваат од
големи постројки за согорување.
12
European Environmental Agency,
Assessing the effectiveness of EU policy
on large combustion plants in reducing
air pollutant emissions,
https://www.eea.europa.eu/publications/
effectiveness-of-eu-policy-on/

Значителниот придонес на емисиите од големите постројки за согорување, особено од
оние кои произведуваат електрична енергија, кон вкупните емисии на SO2, NOX и прашина
предизвикани од човекот, но исто така и нивните прекугранични негативни ефекти, бараа
воведување на сет од мерки на ниво на ЕУ за да може Унијата да се справи со проблемот на
ефективен и ефикасен начин, без притоа да го наруши внатрешниот енергетски пазар.13
Токму поради оваа причина, Директивата за големи постројки за согорување беше составен
дел од Спогодбата за енергетска заедница кога истата беше потпишана во 2005 година, иако
таа влезе во сила во земјите потиснички на 1 јануари 2018 година. Целта на Спогодбата е
да ги отвори и обедини енергетскиот пазар на ЕУ со пазарот на нејзините директни соседи
од Југоисточна и Источна Европа,14 вклучително и законска рамка за ограничување на
емисиите од загадувачи од постројки кои користат фосилни горива, така што вклучувањето
на Директивата во рамките на Спогодбата беше свесна одлука за изедначување на теренот
за игра и спречување на „протекување“ на емисиите. Земјите од Западен Балкан15 кои и
понатаму се членки на Спогодбата за енергетска заедница имаа 12 години да се подготват
и да насочат инвестиции кон усогласување и кон подобрување на состојбата со животната
средина во нивните енергетски сектори.
Во 2013 година, Секретаријатот на енергетската заедница објави студија16 за да направи
проценка на потребните инвестиции во страните потписнички за да се овозможи нивна
усогласеност со Директивата за големи постројки за согорување, вклучувајќи ги и земјите од
Западен Балкан. Таа испрати јасна порака каде треба да се преземат итни и скапи мерки пред
крајниот рок во 2018 година, и покажа дека таквите инвестиции ќе донесат многу поголеми
бенефити отколку трошоци, имајќи ги предвид високите екстерни трошоци од загадувањето
на воздухот.

13

idem.

14
Кога Спогодбата стапи на сила,
договорни страни беа и Бугарија,
Романија и Хрватска пред секоја од
нив да станат членки на ЕУ во 2007 и
во 2013 година.
15

Босна и Херцеговина, Косово, Црна
Гора, РС Македонија и Србија. Албанија
нема голема постројка за согорување
во функција, но има електрична
централа од 98 MW која користи гас/
нафта во Валона, финансирана од
Светската банка, ЕБРД и Европската
инвестициска банка, која никогаш не
профункционира поради технички
проблеми.

16

Southeast European Consultants:
Study on the Need for Modernization
of Large Combustion Plants in the
Energy Community, Energy Community,
November 2013

17

HEAL: The Unpaid Health Bill:
How coal power plants in Bosnia and
Herzegovina make us sick, March 2016

До ден денес, ниту една од земјите од Западен Балкан нема остварено позначителен
напредок во оваа смисла. А сепак, целиот тој период одреден дел од електричната енергија
произведена во термоелектричните централи кои користат јаглен во земјите од Западен
Балкан, а кои немаа соодветна контрола на загадувањето, се извезуваше во ЕУ. Ако ги земеме
резултатите од студијата спроведена од Сојузот за здравје и животна средина, која проценува
дека трошоците за здравје предизвикани од емисиите од постројките кои користат јаглен
во земјите од Западен Балкан во 2013 година17 и ги споредиме со емисиите од 2018 година
цитирани во овој извештај, ќе дојдеме до алармантно сознание дека нивоата на SO2 кај некои
конкретни електрични централи не само што не се намалиле, туку и се зголемуваат, а со тоа
се зголемуваат и ефектите врз здравјето (на пример: Костолац Б и Никола Тесла Б во Србија).
Малкуте намалувања кои беа утврдени се од маргинален карактер.
Имплементацијата на Директивата за големи постројки за согорување во ЕУ имаше важна
улога во намалувањето на загадувањето предизвикано од производство на електрична
енергија од фосилни горива и во обезбедувањето заеднички нивоа на здравствена заштита
и заштита на животната средина од аспект на емисии на SO2, NOX и прашина од големите
постројки за согорување. Намалувањата на емисии на загадувачи благодарение на овие
политики се јасна успешна приказна на која е добро понатаму да се надградуваме. Секако
дека и понатаму се присутни предизвиците во енергетскиот сектор, во смисла на потреба од
негова брза трансформација за да може да ги исполни актуелните здравствени цели и целите
за декарбонизација кои се бараат со последните научни и долгорочни политички цели на ЕУ,
при што ЕУ продолжува да ги подобрува своите стандарди за контрола на загадувањето кај
големите постројки за согорување.

18

Директива 2010/75/EU на
Европскиот парламент и на
Советот од 24 ноември 2010
година за индустриски емисии
(интегрирана контрола и
спречување на загадувањето).

19

Commission Implementing Decision
(EU) 2017/1442 of 31 July 2017
establishing best available techniques
(BAT) conclusions, under Directive
2010/75/EU of the European
Parliament and of the Council, for large
combustion plants (notified under
document C(2017) 5225).

Во 2010 година, Директивата за големи постројки за согорување беше заменета, заедно со
уште неколку други директиви, со Директивата за индустриски емисии.18 Ова подразбираше
обврска за изготвување на нови технички стандарди наречени LCP BREF, со цел сведување
на минимум на загадувањето и обезбедување дека големите постројки за согорување ги
применуваат таканаречените најдобри достапни техники. LCP BREF стандардите беа одобрени
во 2017 година, а стапија во сила за новите големи постројки за согорување веднаш откако
беа објавени во Службен весник.19 Постојните постројки треба да се усогласат до 2021 година.
Ако земјите од Енергетската заедница сакаат да учествуваат на заедничкиот пазар за електрична
енергија со ЕУ, тие исто така ќе треба да ги применат овие правила во наредните години. За
сега, да ги погледнеме само нивните тековни обврски во врска со контрола на загадувањето.

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Правна рамка
Директивата за големи постројки за согорување - LCPD (2001/80/EC) веќе е составен дел
од acquis communautaire кое се однесува на животната средина, согласно Спогодбата за
енергетска заедница, и тоа уште од неговото влегување во сила во 2006 година, при што
краен рок за имплементација беше утврден 31 декември 2017 година.
Во овој конкретен случај, имплементација значеше дека секоја постројка ќе се усогласи со
граничните вредности на емисии посочени во анексите од Директивата.
Сепак, Директивата исто така содржи и некои пофлексибилни механизми за имплементација,
но Спогодбата за енергетска заедница тогаш сè уште не ги имаше дефинирано конкретните
детали за нивно усвојување од договорните страни.
На 24 октомври 2013 година, министерскиот Совет на енергетската заедница ја донесе
Одлуката D/2013/05/MC-EnC20 која ја прилагоди Директивата за големи постројки за
согорување на конкретните потреби на Енергетската заедница.
Директивата воведе конкретни датуми за имплементација на Членовите 4(3), 4(4) и 4(6) на
Директивата. Членот 4(3) од Директивата 2001/80/EC прочитан заедно со точката 3 од Анексот
II на Договорот за енергетска заедница, како и со Членот 3 од Одлуката D/2013/05/MC-EnC
бара од договорните страни да остварат значителни намалувања на емисиите кај постојните
постројки на согорување21и тоа до 1 јануари 2018 година. Одлуката исто така им дава можност на
договорните страни да користат, до 31 декември 2027 година, Национален план за намалување
на емисии (НПНЕ), како алтернативно решение на поставувањето гранични вредности
за емисии од Директивата 2001/80/EC за секоја постројка за согорување поединечно.
Изготвувањето на ваков Национален план за намалување на емисиите е доброволно, и тој
не бара од постројките за согорување секоја од нив поединечно да мора да се усогласи со
граничните вредности на емисии зацртани за постојните постројки во Анексот V, дел 1, пред
2027 година. Наместо тоа, Националниот план воведува периодични годишни плафони (2018,
2023, 2026 и 2027) кои не смеат да бидат надминати од сите постројки заедно, без разлика на
нивното поединечно ниво на емисии:
“Националниот план за намалување на емисии ќе обезбеди дека вкупните годишни емисии на
азотни оксиди (NOX ), сулфур диоксид (SO2 ) и прашина од постројките за согорување опфатени
со Планот нема да ги надминат нивоата кои би биле постигнати со примена на граничните
вредности на емисии наведени во Директивата 2001/80/EC или Директивата 2010/75/EU (за
подетално види подолу), и тоа за постојните постројки за согорување кои се во функција
во 2012 година (вклучувајќи ги и постојните постројки за согорување кои се опфатени со
план за рехабилитација во 2012 година, одобрен од надлежен орган, со цел да ги исполнат
намалувањата на емисии кои се бараат со националното законодавство), врз основа на
реалното време на работење во текот на годината на секоја од постројките за согорување,
горивото кое се користи и топлинскиот влез, земени како просек во последните пет години
од работењето и сè до (и вклучувајќи ја) 2012 година.”22
Во замена за подолгиот период на имплементација, постројките мора да се усогласат со
значително построгиот Дел 1 од Анексот V од Директивата за индустриски емисии (Директива
2010/75/EU) до 2027 година, наместо само со граничните вредности на емисии на Директивата
за големи постројки за согорување.
Уште еден механизам за дерогација им овозможува на постојните постројки времено
изземање од обврската да се усогласат со новите барања за емисии, во случаи кога не е
возможно дополнително да се направи надградба на постојката (на пример, ако има планови
за затворање на постројката и сл.).
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20
Види: https://www.energycommunity.org/dam/jcr:2bcb48d9b35b-49c4-b6b2-b116f201937d/
Decision_2013_05_MC_ENV.pdf
21

Според членот 1 од Одлуката
D/2013/05/MC-EnC, „постојна
постројка“ значи секоја постројка
за согорување на која првично и
била доделена градежна дозвола
пред 1 јули 1992 година или, во
отсуство на таква постапка, и
била доделена дозвола за работа
пред 1 јули 1992 година.
22

https://www.energy-community.
org/dam/jcr:28533205-abe9-4f9399db-c7802d0160fe/PG_03_2014_
ECS_NERPs.pdf

23

Збунувачки е тоа што
дефинициите за „постојна
постројка“ се разликуваат од оние во
Директивата за големи постројки за
согорување и од имплементацијата
на Директивата за индустриски
емисии. Според Одлуката D/2013/05/
MC-EnC, "за целите на Енергетската
заедница, членовите 2(9) и 2(10)
од Директивата 2001/80/EC ќе се
читаат на следниов начин:
“(9) „нова постројка“ значи секоја
постројка за согорување на која
првично и била доделена градежна
дозвола на или по 1 јули 1992 година
или, во отсуство на таква постапка,
и била доделена дозвола за работа на
или по 1 јули 1992 година;
(10) „постојна постројка“ значи секоја
постројка за согорување на која
првично и била доделена градежна
дозвола пред 1 јули 1992 година или,
во отсуство на таква постапка, и
била доделена дозвола за работа
пред 1 јули 1992 година“.
Сепак, за целите на примена на
Поглавјето III и Анексот 4 од
Директивата за индустриски емисии
на новите постројки, во упатствата
за политиките 02/2014-ECS за
дефиницијата на „нови“ и „постојни“
постројки, во контекст на Одлуката
2013/06/MC-EnC на министерскиот
Совет, се вели следново:
„постројки за согорување“ на кои
им била дадена дозвола пред 1
јануари 2018 година, или оператори
кои доставиле целосно барање за
доделување дозвола пред тој датум
(под услов тие постројки да биле
ставени во функција не подоцна од
1 јануари 2019 година), треба да
се сметаат за постојни постројки
согласно членот 1(2) од Одлуката
на министерскиот Совет 2013/06/
MC-EnC. Сите други постројки треба
да се сметаат како нови постројки
според членот 1(2) од Одлуката на
министерскиот Совет D/2013/06/
MC-EnC."

Ова се трите опции за постојните постројки за согорување да можат да се усогласат со барањата
од Директивата 2001/80/EC, онака како што е усвоено со Одлуката D/2013/05/MC-EnC:

Опција 1:

Усогласеност со граничните вредности на емисии (ГВЕ) (член 4(3)(a))
Според овој пристап, емисиите на сите постојни постројки за согорување мора да бидат во
рамките на граничните вредности на емисии наведени во Делот А од Анексите III и VII од
Директивата за големи постројки за согорување а во однос на SO2, NOX и прашина, и тоа до 1
јануари 2018 година. Онаму каде што е соодветно, се применуваат членовите 5(1) (дерогации),
7 (дефекти или хаварија на опремата за ублажување) и 8 (постројки за согорување кои
користат повеќе горива).
Во 2015 година беше донесена уште една Одлука од страна на министерскиот Совет на
Енергетската заедница, D/2015/06/MC-EnC, која потенцираше дека постојните постројки23
исто така треба да се усогласат со Анексот V, Дел 1 од Директивата за индустриски емисии до
1 јануари 2028 година.24 Ова првенствено беше наменето за постројки кои беа премногу нови
за да можат да се квалификуваат за Националниот план за намалување на емисиите но кои
истовремено се и премногу стари за да бидат опфатени со Одлуката 2013/06/MC-EnC со која
се имплементираат одредени одредби од Директивата 2010/75/EU за индустриски емисии од
новите постројки. 25
Ова значи дека постојните26 електрични централи кои не се „изземени“ (види подолу) и кои не
се опфатени со националните планови за намалување на емисиите сега ќе треба поединечно
да се усогласуваат со граничните вредности на емисии содржани во Директивата за големи
постројки за согорување. Овие постројки имаа период од влегувањето на сила на Договорот
за енергетска заедница (1 јули 2006 година) до крајниот рок предвиден со Директивата за
големи постројки за согорување (31 декември 2017 година) да ги исполнат следниве гранични
вредности на емисии:

Табела 1: Гранични вредности на емисии согласно Директивата за големи постројки за согорување
Загадувач
Номинален топлински влез
(MWth)
Гранична вредност на емисии (ГВЕ)
mg/Nm3

SO2

50-100

2000

100-300

Прашина

NOX

300-500

2000-400
Линеарно намалување

> 500

50-500

> 500

≤ 500

> 500

400

600

200

100

50

24

Decision 2015/06/MC-EnC on
Implementation of Chapter III, Annex
V and Article 72(3-4) of the Directive
2010/75(EC) on industrial emissions.
Во пракса, ова се однесува само на
постројката Станари во Босна и
Херцеговина која започна со работа
во септември 2016 година.

25

ODecision 2013/06/MC-EnC
implementing certain provisions of
Directive 2010/75/EU on industrial
emissions.
26

Секоја постројка за согорување
на која првично и била доделена
градежна дозвола пред 1 јули 1992
година или, во отсуство на таква
постапка, и била доделена дозвола за
работа пред 1 јули 1992 година.

Опција 2:

Имплементација на Национален план за намалување на емисии
(НПНЕ) (член 4(3)(b) и член 4(6))
Ова се однесува само на „постојни постројки“ кои, согласно членот 1 од Одлуката D/2013/05/
MC-EnC, се сите постројки за согорување на кои првично им била дадена градежна дозвола
пред 1 јули 1992 година или, во отсуство на таква постапка, им била доделена дозвола за
работа пред 1 јули 1992 година.

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Договорните страни кои ја избираат оваа опција имаат обврска да изготват и имплементираат
Национален план за намалување на емисиите, онака како што е наведено во членот 4(6)
од Директивата 2001/80/EC и прилагодено со членот 5 од Одлуката D/2013/05/MC-EnC.
Ваквото прилагодување подразбира постепено намалување на емисиите на постројките за
согорување опфатено со Националниот план во периодот 1 јануари 2018 – 31 декември 2027
година, кон плафоните за емисии засновани на граничните вредности на емисии утврдени во
Директивата 2010/75/EU за индустриски емисии за постојните постројки за согорување. Во
националните планови за намалување на емисиите, договорите страни исто така треба да ги
наведат мерките предвидени за остварување на потребните намалувања на емисиите, со цел
усогласување со националните планови.
Постојните постројки27, од кои повеќето се опфатени со националните планови за намалување
на емисиите, треба да остварат усогласеност со граничните вредности на емисии утврдени
во Директивата за индустриски емисии најдоцна до 1 јануари 2028 година. Граничните
вредности на емисии се годишна просечна концентрација изразена во mg/Nm3.

Табела 7: Гранични емисии на вредности кои треба да бидат достигнати од постројките опфатени со
националните планови за намалување на емисиите до 1 јануари 2028 година

Загадувач
Номинален топлински влез
(MWth)
Гранична вредност на емисии (ГВЕ)
mg/Nm3

SO2

Прашина

NOX

50-100

100-300

> 300

50-100

100-300

> 300

500-100

100-300

> 300

400

250

200

450

200

200

30

25

20

Опција 3:

Ограничено изземање во текот на животниот век (член 4(4))
Постојните постројки за согорување можат да бидат изземени од граничните вредности на
емисии утврдени во Директивата 2001/80/EC, или од нивно вклучување во Националниот
план за намалување на емисиите, ако операторот се одлучи за ограничено изземање во
текот на животниот век согласно членот 4(4) од Директивата 2001/80/EC, онака како што е
прилагодено со членот 4 од Одлуката D/2013/05/MC-EnC.
Ова изземање може да се примени во следните случаи:
• Операторот на постојна постројка за согорување има преземено заложба, изразена во вид
на писмена декларација доставена најдоцна до 31 декември 2015 година до надлежниот
орган, дека постројката за согорување нема да работи повеќе од 20.000 работни часа,
почнувајќи од 1 јануари 2018 година и најдоцна до 31 декември 2023 година;
• Министерскиот Совет на Енергетската заедница го одобрил таквото изземање.

27
Постројки за согорување на кои
првично им била доделена градежна
дозвола пред 1 јули 1992 година или,
во отсуство на таква постапка, им
била доделена дозвола за работа
пред 1 јули 1992 година (постројки
кои имаат право да видат вклучени
во националните планови за
намалување на емисиите). Освен
тоа, се мисли и на оние постројки
на кои им била доделена дозвола по
1 јули 1992 година но пред 1 јануари
2018 година, или постројки за
согорување кои доставиле целосно
барање за добивање дозвола пред
тој датум, под услов тие постројки
да почнале со работа не подоцна од
1 јануари 2019 година. Тие постројки
немаат право да бидат опфатени
во националните планови за
намалување на емисиите, и во пракса
ова се однесува само на постројката
Станари во Босна и Херцеговина.
28

Конечната листа на постројки кои биле изземени е достапна на интернет страницата на
Енергетската заедница.28
Почнувајќи од 1 јануари 2018 година, страните на Спогодбата за енергетска заедница мора
исто така да имплементираат повеќе барања за мониторинг и известување:29
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Energy Community Secretariat:
Report on the final list of
opted-out plants, April 2018.

29
Energy Community Secretariat:
Policy Guidelines 03/2014-ECS on
preparation of National Emission
Reduction Plans, December 2014.

• Во врска со инвентарот на емисии кој треба да биде воспоставен согласно Анексот VIII.B од
Директивата 2001/80/EC, операторите имаат обврска да направат проценка на вкупните
емисии на SO2, NOX и прашина, на начин кој е задоволителен за надлежниот орган; да ја
потврдат применливоста на скратениот број на работни часови за NOX и да го пријават
времето кое било или не било искористено за постројките за согорување кои се предмет
на ограничено изземање во текот на животниот век;
• Договорните страни ќе обезбедат дека емисиите на SO2, NOX и прашина од постројките
за согорување кои се опфатени со националните планови за намалување на емисиите се
сведени само до степен кој овозможува усогласеност со граничните вредности на емисиите.
Во случај на ризик за неусогласеност со граничните вредности на емисии, договорните
страни ќе ги преземат потребните мерки за спречат било која од емисиите да ги надмине
тие гранични вредности;
• Надлежните органи треба да ги следат емисиите на SO2, NOX и прашина на секоја постројка
за согорување која е опфатена со националните планови за намалување на емисиите, така
што ќе ги проверуваат податоците на операторите кои произлегуваат од мониторингот или
од пресметувањето на емисиите од постројките за согорување; и
• Договорните страни мора исто така да обезбедат дека постојат механизми со кои претходно
се одобруваат сите измени на мерките кои првично биле предвидени за усогласување со
обврските за намалување на емисиите утврдени во националните планови за намалување
на емисиите.

30

Член 12 од Директивата за
големи постројки за согорување:
https://www.energy-community.org/
dam/jcr:5e192ac5-b370-48b3-9eaad5bf3f93349f/Directive_2001_80_
ENV.pdf

Директивата за големи постројки за согорување прилагодена за Енергетската заедница исто
така им налага обврска на договорните страни да инсталираат и постојано да одржуваат во
функција опрема за мерење на емисиите на сите нивни големи постројки за согорување:
“Договорните страни ќе ги преземат потребните мерки за да се обезбеди мониторинг,
согласно Анексот VIII(A), на емисиите од постројките за согорување опфатени со оваа
Директива и на сите други вредности кои се бараат за имплементација на оваа Директива.
Договорните страни е можно да побараат таквиот мониторинг да биде направен на трошок
на операторот.”30

Станари, Босна и Херцеговина

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Регионален преглед
на резултатите
Сите земји од Западен Балкан кои имаат изготвени национални планови за намалување на
емисиите31 се соочуваат со проблем во запазувањето на нивните национални горни граници
за емисии. Исто така, регионот во целост не е ниту блиску до постигнување на збирните
плафони за тие загадувачи.
Иако официјално не постојат регионални збирни плафони, анализата на овие податоци дава
некои интересни заклучоци, за кои во исто време може да се каже дека се вознемирувачки.
Вредностите на емисии во ова поглавје потекнуваат само од постројките кои користат јаглен
и се опфатени во националните планови за намалување на емисиите, така што вкупните
емисии од сите постројки за согорување во земјите од Западен Балкан се дури и поголеми.
Пред да преминеме на бројките, важно е да потенцираме дека речиси половина од постројките
кои користат јаглен во земјите од Западен Балкан немаат воспоставено континуиран
мониторинг. Поради тоа, податоците за емисии од сите држави барем делумно се базираат на
проценки изведени од периодични едномесечни мерења, а понекогаш и на мерења кои се
вршат еднаш на три месеци.
За 2018 година, вкупните емисии на SO2 од четирите земји од Западен Балкан кои имаат
изготвени национални планови за намалување на емисиите (Босна и Херцеговина, Косово, РС
Македонија и Србија се 603.988 тони т.е. шест пати повеќе во споредба со збирниот плафон
од 98.696 тони.
Србија е најголем придонесувач со 336.373 тони, а по неа следи БиХ со 202.028 тони емисии
на SO2. Овие две држави поединечно емитуваат три пати (Србија) т.е. два пати (БиХ) повеќе од
емисиите на SO2 кои големите постројки за согорување треба вкупно да ги емитуваат во сите
четири држави заедно.
Можеби најфрапантен е фактот што само еден оџак (од блоковите „Костолац“ Б1 и Б2) ги
надминува регионалните плафони. Иронично е тоа што ова е единствената постројка која
вгради опрема за десулфуризација во последниве години. Иако останува нејасно кој бил
проблемот со оваа инвестиција, имплементирана од Кинеската корпорација за механизација
и инженеринг (CMEC) и финансирана од кинеската EximBank, регионот и понатаму се потпира
на овие субјекти за ремонт на постојните постројки кои користат јаглен, па дури и на градење
нови постројки.
Ситуацијата со емисии на прашина не е толку драматична како кај емисиите на SO2, но сепак
се забележуваат значителни надминувања и на овој плафон. Сите заедно, четирите земји кои
имаат национални планови за намалување на емисиите не требало да емитуваат повеќе од
11.018 тони прашина, но тие го надминале овој плафон за повеќе од 60 проценти, со вкупно
18.065 тони прашина. Само придонесот од Србија и Косово беше доволен да се надмине
збирниот плафон. Во врска со поединечниот придонес на постројките за согорување кон
вкупните емисии, двата блока на Косово Б се предводници со 5.261 тони32, што е половина од
вкупното количество дозволено за регионот.
Единствени емисии во регионот кои беа пониски од збирните плафони беа емисиите на NOX.
Вкупните NOX емисии од термоцентралите на јаглен во сите четири држави беа 77.691 тони
т.е. 74 проценти од плафонот кој е утврден на 105.464 тони. Главна причина за ова би можеле
да бидат мошне неамбициозните плафони за емисии на NOX во Србија и во Македонија.
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31

Босна и Херцеговина, Косово, РС
Македонија и Србија. Црна Гора не
може затоа што има само една
голема постројка за согорување,
додека во Албанија нема постројки
кои се во функција.
32

Последните податоци за емисии
се од 2017 година, но со оглед
на тоа дека во периодот 2017 и
2018 година не беа реализирани
инвестиции, бројката би требало
да биде репрезентативна и за
емисиите во 2018 година.

Битола, РС Македонија

Во Србија, дури и постројките кои немаат направено ремонт на котлите со цел намалување
на емисиите на NOX cе значително под нивните поединечни плафони. Повеќето од емисиите
од овие постројки се дури и под поединечните плафони за 2022 година предвидени со
Националниот план за намалување на емисиите, така што не е јасно зошто плафоните се
поставени толку високо. Слично и во Македонија, два од вкупно трите блока на РЕК Битола
беа веќе предмет на ремонт пред да биде изготвен Националниот план за намалување на
емисиите, и нивните емисии на NOX се веќе во линија со граничните вредности на емисии
утврдени во Директивата за големи постројки за согорување, така што немало потреба
плафоните да се постават толку високо.
Во наредните поглавје подетално ќе ги образложиме поединечните плафони на државите и
нивниот соодветен придонес. Но, главниот заклучок останува дека четирите земји од Западен
Балкан не се ниту блиску до исполнување на праговите за кои тие се заложија дека ќе ги
постигнат, што има негативни ефекти на здравјето на луѓето.
Како што е потенцирано во Извештајот за хронично загадување со јаглен33, изготвен од HEAL
и други, во 2016 година сите постројки кои користат јаглен (16 постројки со вкупна моќност
од 8 GW) емитуваа повеќе сулфур диоксид отколку сите постројки кои користат јаглен во ЕУ
(250 еднакво на 156 GW).
33

HEAL, CAN Europe, Sandbag, CEE
Bankwatch Network and Europe Beyond
Coal: Chronic coal pollution - EU action
on the Western Balkans will improve
health and economies across Europe,
February 2019.

Резултат од ова се проценети 3.900 предвремени смртни случаи, 8.000 случаи на бронхитис
кај деца и други хронични болести кои претставуваат трошок на здравствените системи во
вкупен износ од 6.1 до 11.5 милијарди евра. Ова доведува и до здравствени трошоци за ЕУ во
износ од 3.1 до 5.8 милијарди евра, додека економското оптоварување за земјите од Западен
Балкан се проценува дека секоја година изнесува помеѓу 1.9 и 3.6 милијарди евра.

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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36
Energy Community website,
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Состојба со Националниот план за намалување на емисиите
Босна и Херцеговина (БиХ) беше една од првите држави која изготви свој Национален план
за намалување на емисиите (НПНЕ).34 Државата нема направено стратешка проценка на
животната средина, но организираше неформални јавни консултации во врска со документот.
Советот на министри на БиХ го одобри Планот на 30.12.2015 година35 а Секретаријатот на
Енергетската заедница го одобри во месец октомври 2016 година.36
БиХ исто така назначи неколку постројки за ограничено изземање во текот на животниот
век (во понатамошниот текст: изземање) т.е. им дозволи да работат вкупно 20.000 часови
во периодот 1 јануари 2018 – 31 декември 2023 година, по што ќе треба или да се затворат
или да се усогласат со граничните вредности на емисии за нови постројки предвидени со
Директивата за индустриски емисии. Трите постројки кои се содржани во конечната листа на
изземање се Тузла 3, Тузла 4 и Какањ 5.37,38
Босна и Херцеговина исто така има и една понова постројка која не се квалификува да биде
вклучена во Националниот план за намалување на емисиите – Станари, која официјално
почна со работа во месец септември 2016 година.

37

Energy Community: Report on the
final list of opted-out plants

38

Тузла 4 и Какањ 5 исто така се
содржани во Националниот план
за намалување на емисиите. Ова
е затоа што, во нацрт текстот
на Планот, беше дозволено да се
опфатат постројки кои исто така
биле номинирани и за изземање,
затоа што изземањата требаше
да бидат одобрени од Советот на
министри, така што постоеше
теоретска можност и да не бидат
одобрени. Сепак, сега откако
е одобрено кои се конечните
постројки кои ќе бидат изземени,
праговите во Националниот план
се збир од поединечните прагови
за секоја постројка содржани во
оригиналниот Национален план,
минус Тузла 4 и Какањ 5.

Слика 6: Надминувања на емисиите во 2018 година - Босна и Херцеговина
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Континуиран мониторинг и следење на емисиите
Постројките во Тузла и Какањ, кои се во сопственост на Електростопанство БиХ, според изјавите
на компанијата, имаат поставено функционална опрема за континуиран мониторинг.38 Не
е јасно дали постројката Гацко I има инсталирано ваква опрема, но според известувањето
кое го прави БиХ на порталот на ЕЕА, истата не функционира во моментов.40 Угљевик има
инсталирано опрема за континуирано мерење, која е функционална, но која има и повремени
испади.41

Усогласеност со плафоните утврдени во Националниот план за
намалување на емисиите 2018 година
39

Севкупно земено, постројките опфатени со Националниот план на Босна и Херцеговина
значително ги надминуваат плафоните за 2018 година.

40

Најлош е проблемот со сулфур диоксидот (SO2), кој беше девет пати повисок од плафонот
утврден за Босна и Херцеговина.42 Највисоките апсолутни емисии потекнуваат од Угљевик
1 (83.265,84 тони), додека Какањ 7 има најголемо надминување – 15,38 пати повисоко од
плафонот за 2018 година.

Одговор на барањето на
информации од страна на Архус
центарот Сараево со датум од
18.10.2019.

http://cdr.eionet.europa.eu/
ba/eu/lcp_ied/envxounra/LCParticle_72_IED__1.xml/manage_
document (Version 30 July 2019)
41

Одговор на барањето на
информации од страна на РиТЕ
Угљевик, 5 ноември 2019 год.

42

Првичниот праг за SO2 во БиХ
содржан во Националниот план ги
опфаќаше Какањ 5 и Тузла 4, кои сега
се изземени, така што пресметката
се засноваше на прагот добиен со
собирање на праговите за другите
постројки.

Емисиите на прашина од постројките опфатени со Националниот план за намалување на
емисиите изнесуваа 1,24 пати од плафонот за БиХ. Гацко I е најлошата постројка, како во
апсолутни бројки (1086,61 тони) така и во смисла на надминување на плафонот (3,57 пати
повисоко од нејзиниот плафон).
Емисиите на NOX од постројките опфатени со Националниот план за намалување на емисиите
беа 1,08 пати во однос на прагот за БиХ. Угљевик I имаше највисоки емисии во апсолутни
бројки (3546,76 тони) додека Какањ 6 имаше најголемо надминување (1.9 повисоко од
нејзиниот плафон).

Тузла, Босна и Херцеговина
Слика: Ana Constantinescu

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Интересно е што бројките дадени за емисиите на SO2, NOX и прашина во Извештајот за
животна средина на Електростопанство на БиХ за 2018 година43 не се сосема исти со бројките
доставени до интернет порталот на ЕЕА. Не се јасни причините зошто е тоа така.

Тековни инвестиции
Од причина што нејзините емисии на SO2 се едни од највисоките во Европа,45 најважна
инвестиција која се прави во моментов е инсталирање на опрема за десулфуризација на
постројката Угљевик. Опремата е финансирана со заем од Јапонската агенција за меѓународна
соработка (JICA) склучен во 2009 година.46 Работните активности започнаа дури во 2017
година и се очекува да завршат кон крајот на 2019 година.47
Други инвестиции се одвиваат уште побавно, особено имајќи предвид дека на државите
им беше позната оваа обврска уште во 2005 година, кога беше потпишана Спогодбата за
енергетска заедница.
Неодамна беа одобрени плановите на Електростопанство БиХ за инсталирање опрема
за десулфуризација на Какањ 7 и Тузла 6, како и оценката на влијанието врз животната
средина за инсталацијата за опрема за десулфуризација во Какањ 7. Според Планот за
работа на Електростопанство БиХ 2019-2021 година, компанијата сè уште нема обезбедено
финансирање за овие работни активности.48 Одговорот на барањето за информација во врска
со ова прашање од 18.10.2019 посочува дека средствата ќе бидат обезбедени од сопствени
средства на Електростопанство БиХ и од заеми, но не е наведени кои банки би ги обезбедиле.49

Косово
Состојба со Националниот план за намалување на емисиите

43
Elektroprivreda BIH: Godišnji
izvještaj zaštite okoliša/okoline, 2018.
44

Владата на Косово одлучи во својот Национален план за намалување на емисиите да ги
вклучи сите пет постројки кои користат јаглен (Косово A3, A4 и A5 и Косово Б1 и Б2). Не беа
организирани јавни консултации со домашната јавност, а документот не беше јавно достапен
сè до месец септември 2019 година. Колку што досега сме можеле да го следиме процесот
на развој на Национален план за намалување на емисиите, Косово сè уште нема доставено
сеопфатен и усогласен План до Секретаријатот на Енергетската заедница, а крајниот рок за
тоа беше 31 декември 2015 година.
Исто така, Косово се обиде да го одложи почетокот на Националниот план за намалување на
емисиите од 2018 за 2022 година. На состанокот со работната група за животна средина во
рамките на Енергетската заедница во месец февруари 2017 година, претставникот на Косово
посочи дека на владино ниво сè уште се дискутира кога би бил најсоодветен датум да се
започне со имплементација на Националниот план.

HEAL, CAN Europe, Sandbag, CEE
Bankwatch Network and Europe
Beyond Coal: Chronic coal pollution
- EU action on the Western Balkans
will improve health and economies
across Europe, February 2019.
45

JICA: Commencement of works
in Ugljevik TPP in Bosnia and
Hercegovina, 15 May 2017.
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Iskra Pavlova: Bosnia’s Ugljevik 82
mln euro desulphurisation project nears
completion, SEE News, 2 July 2019.
47

Elektroprivreda BIH: Revidovani
plan poslovanja za period 2019.2021. godina, January 2019.
48

Во месец мај 2017 година, по направената проценка од страна на Секретаријатот на
Енергетската заедница дека Национален план за намалување на емисиите на Косово ги крши
Директивата за големи постројки за согорување и упатствата за политики,48 до Секретаријатот
беше доставена нова верзија на Планот.
Владата на Косово во месец мај 2018 година50 усвои нов, ревидиран Национален план за
намалување на емисиите, кој ги зема предвид забелешките на Секретаријатот на Енергетската
заедница, а пет месеци потоа се очекуваше да влезе во сила и да биде транспониран во
националните регулативи. Националниот план беше поставен на интернет страницата на
премиерот во месец септември 201951 но сè уште ја носи ознаката „нацрт верзија“.

20

Усогласи или затвори

Одговор на барањето на
информации од страна на
Архус центарот Сараево со
датум од 18.10.2019.

49

https://www.energy-community.
org/dam/jcr:28533205-abe9-4f9399db-c7802d0160fe/PG_03_2014_
ECS_NERPs.pdf.
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https://www.energy-community.
org/implementation/Kosovo.html
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http://kryeministri-ks.net/en
/documents-en/

Косово, А Косово
Слика: Dren Pozhegu

Слика 7: Надминувања на емисиите во 2018 година - Косово
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Континуиран мониторинг и следење на емисиите
Според Националниот план за намалување на емисиите објавен од косовската Влада,
„емисиите на постројките на Косово Б се предмет на постојано мерење, поголем дел од
времето“, додека „емисиите на прашина постројките на Косово А се предмет на постојано
мерење, при што емисиите на SO2 и NOX се пресметуваат врз основа на просечните месечни
концентрации“. Ова е контрадикторно на изјавата на претставникот на Косово дадена во
рамките работната група за животна средина при Енергетската заедница на средбата на 25
април 2019 година, според која опремата за постојано следење на Косово Б има проблеми со
калибрацијата и поради тоа не функционира како што треба.
Во рамките на проектот финансиран од ЕУ (ИПА 2 програма),52 постојниот систем за
континуирано следење на емисиите инсталиран на Косово Б ќе биде награден и ќе се одржува
со цел да се обезбеди негово целосно функционирање. Овој проект се очекува да заврши
најрано во 2022 година.

Табела 8: Необјаснети разлики помеѓу праговите за 2018 год. во текстот на Националниот план и во Анексот II
Загадувач

SO2

NOX

Прашина

Национален праг за 2018 во
Планот (тони)

12,757

21,176

5,255

Национален праг за 2018 во
Анексот 2 (тони)

11,057

13,821

1,382

Усогласеност со плафоните утврдени во Националниот план за
намалување на емисиите 2018 година
Косово е единствена од петте земји од Западен Балкан која ги нема доставенo своите емисии
за 2018 година до Европската агенција за животна средина, што инаку е обврска согласно
Директивата за големи постројки за согорување. Последните податоци за емисии се од
2017 година.53 Така што, технички е невозможно да се направи споредба помеѓу емисиите
пријавени за 2018 година и плафонот за емисии за 2018 година утврден со Националниот
план за намалување на емисиите.
Сепак, со оглед на тоа дека на ниту една од петте постројки не беше инсталирана опрема за
контрола на намалувањето на емисии во 2018 година, можеме да очекуваме дека емисиите
на NOX и прашина во 2018 година ќе бидат слични со емисиите во 2017 година, при што
единствена разлика ќе биде времето на работење на секоја од постројките.
Кога станува збор за SO2, ситуацијата би можела да биде поинаква, затоа што косовскиот
владин претставник на состанокот на работната група за животна средина во рамките на
Енергетската заедница во месец април 2019 година изјави дека нивоата на SO2 варираат
значително помеѓу постројките и консултантите на Јапонската агенција за меѓународна
соработка се обидуваат подобро да ги разберат причините за ова.
Уште една недоследност во Националниот план за намалување на емисиите на Косово е дека
севкупните плафони за 2018 година за трите загадувачки супстанции содржани во главниот
текст на Планот се значително повисоки од плафоните пресметани во Анексот 2 од Планот. Не
е јасно зошто е тоа така, затоа што двата дела од Националниот план ги покажуваат плафоните
за 2018 година, така што тие би требало да се исти. Овој Анекс не е дел од Националниот план
кој е јавно достапен и истиот „протече“ до авторите на овој извештај.
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https://ec.europa.eu/neighbourhood
-enlargement/sites/near/files/annexes
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_clean_air_in_kosovo.pdf
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http://cdr.eionet.europa.eu/xk/eu
/lcp_ied/envxi_tya/LCP-article_72
_IED__1.xml/manage_document

Ако ги земеме како референтна точка бројките од јавно достапниот Национален план, можеме
да кажеме дека е веројатно дека Косово ќе ги достигне плафоните за 2018 година за SO2 и
NOX, и дека незначително ќе го надмине само плафонот кој се однесува на прашина.
Од друга, ако ги земеме предвид бројките од Анексот 2, тука надминувањето на плафонот
е значително поголемо, при што најголем проблем се емисиите на прашина. Двата блока
на Косово Б емитуваа 5.261 тони прашина во 2017 година, додека националниот плафон
за овој загадувач за 2018 година искажан во Анексот 2 е 1.382 тони. Емисиите на SO2 од
истата постројка беа 8.140 тони во 2017 година додека плафонот за оваа постројка за 2018
година искажан во Анексот 2 од Националниот план за намалување на емисиите утврдува
максимални 6.737 тони.

Тековни инвестиции
Националниот план за намалување на емисиите препознава дека постројките Косово А и
Косово Б имаат потреба од техничка надградба за да можат да се усогласат со важечките
стандарди за емисии, и укажува дека оваа задача ќе се заснова на препораките дадени
во Физибилити студијата за Косово Б и искуството на Јапонската агенција за меѓународна
соработка (JICA) од проектите во Косово А. Документот исто така предупредува дека ова
ќе значи и постоење на периоди во кои, поради активностите на одржување, ќе се намали
вкупната излезна моќност.54
Блоковите A3, A4 и A5 кои се опфатени во Националниот план се единствените кои имаат
некаква опрема за контрола на загадувањето, во прв ред електростатски преципитатори
за намалување на емисиите на прашина. Сите постројки очајно имаат потреба од опрема
за намалување на загадувањето од SO2 и NOX, но најургентно прашање, имајќи ги предвид
емисиите во 2017 година, е да се намалат емисиите на прашина од Косово Б1 и Б2, кои
изнесуваа 5.261 тони. На крајот од имплементацијата на Националниот план (31 декември
2027 година), вкупните емисии на прашина од сите пет блокови треба да бидат 475 тони.
УСАИД се очекува да подготви „Стратегија за финансирање на рехабилитацијата на Косово
Б“ до крајот на 2019 година, согласно очекуваните резултатите од петгодишниот проект
REPOWER на Косово.55 Најконкретна заложба за инвестирање во опрема со која ќе се
намалат емисиите на NOX и прашина од постројките кои користат јаглен на Косово е проектот
вреден 40 милиони евра кој е доставен до ИПА II за финансирање56 т.е. до Директоратот
за добрососедство и пристапни преговори. Не е познато дали е веќе потпишан договор за
финансирање, но истиот дефинитивно се очекува до крајот на 2019 година.

54
Национален план за намалување
на емисиите на Косово, верзија од
30.07.2018 година
55

https://www.usaid.gov/kosovo/factsheets/repower-kosovo

56

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/annexes/
ipa_2018_041246.05_eu_support_to_
clean_air_in_kosovo.pdf

57

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/annexes/
ipa_2018_041246.05_eu_support_to_
clean_air_in_kosovo.pdf
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https://www.bbc.com/news/worldeurope-27734312

Првиот впечатлив елемент од овој документ е скриеното признавање дека Владата нема
намера да намалува ништо од емисиите на Косово А: „Термоцентралата Косово А веќе го
има надминато својот животен век и би биле потребни многу големи инвестиции за нејзина
рехабилитација и исполнување на потребните еколошки стандарди. Имајќи го предвид
нејзиниот ограничен животен век, Владата не смета дека големи инвестиции се економски
остварлива варијанта. Сепак, термоцентралата Косово А се очекува да продолжи да работи
сè додека не се стави во функција новата планирана електрична централа „Косово е Ре“ (во
приватна сопственост и со моќност од 500 MW KRPP)”.57
Всушност, Косово А требаше да биде одамна затворена, откако во 2014 година се случи
експлозија во која загинаа две лица, а тринаесет беа повреден.58 Исто така, спроведувањето на
Националниот план за намалување на загадувањето не може да биде условено од изградба на
други капацитети туку само од усогласеноста на постројката со граничните вредности на емисии
на крајот од 2027 година. Имајќи ги ова предвид, главна цел на проектниот предлог финансиран
од ЕУ е да се поддржи намалувањето на влијанието кое го има постројката Косово Б врз животната
средина. Проектот ќе се стреми кон намалување на загадувањето на воздухот преку замена/
рехабилитација на еколошките компоненти на блокот Б1 – филтри за прашина, интерниот
систем за транспорт на пепелта и опрема за намалување на емисиите на азотни оксиди (NOX).
Мерките за намалување на емисиите на прашина и NOX кај првиот блок се планираат за
имплементација во периодот април – октомври 2020 година. Вториот блок ќе биде опфатен
во втората фаза т.е. во периодот април – октомври 2021 година.
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Во проектниот предлог е образложен целиот процес на еколошко подобрување на постројката,
и тоа:
1. Мерки за намалување на емисиите на прашина и NOX ќе бидат имплементирани за блокот
Б1 и ќе бидат финансирани со сегашната активност: работните активности ќе бидат
реализирани во 2020 година.
2. Мерки за намалување на емисиите на прашина и NOX ќе бидат имплементирани за блокот
Б2 а работните активности ќе бидат реализирани во 2021 година. Во моментов се
испитуваат можните извори на финансирање.
3. Мерки за намалување на емисиите на SOX ќе бидат имплементирани во периодот 20232027 година. Финансирањето ќе биде дефинирано во 2020-2021 година.59

Црна Гора
Изземање
Црна Гора е единствената држава во Западен Балкан, освен Албанија која нема големи
постројки за согорување, која се чини дека е подготвена во блиска иднина да се усогласи со
барањата од Директивата за големи постројки за согорување.
Електричната централа Пљевља 1 која користи лигнит, има моќност од 225 MWe и има само
еден блок, па така не може да биде опфатена со национален план за намалување за емисии.
Единствена опција е тука таа да се усогласи со граничните вредности на емисии до крајот
на 2017 година, или да се затвори постројката, или да се оди на дерогација со ограничено
времетраење (изземање).
Со оглед на тоа дека постројката има произведено нешто помалку од 40 проценти од
струјата за потребите на Црна Гора во 2018 година,60 нејзиното затворање не е можна опција.
Приоритет требаше да се стави на усогласеноста, но Владата и Електростопанство на Црна
Гора загубија неколку години концентрирајќи се на изградба на сега откажаната Пљевља 2, и
не посветија доволно внимание на решавање на проблемите со загадувањето на Пљевља 1.
Од тие причини беше избрана опцијата за изземање, според која Пљевља 1 ќе може да работи
вкупно 20.000 часови во периодот од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2023 година. Ако
продолжи да работи и после овој период, ќе мора да помине низ ремонт за да се усогласи со
граничните вредности за емисии за новите постројки, не за постојните.
Всушност, откако на Пљевља 2 еднаш веќе и беше одбиено финансирање во октомври 2016
година,61 а и при крајот на 2017 година беше откажан договорот со Шкода Прага од Чешка,62
се забрзаа и подготовките за рехабилитација на Пљевља 1, а тендерот за проектот беше
објавен на почетокот од 2018 година.
Во март 2018 година, Агенцијата за заштита на животната средина на Црна Гора конечно
и одобри интегрирана еколошка дозвола на Пљевља 1, во која беше потенцирано дека
постројката мора да се усогласи со LCP BREF стандардите до 2023 година.63 На овој начин,
ова е првата постројка во регионот која е предмет на вакви барања.
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Ibid., str. 7

60

Regagen: Report on the state of
the Montenegrin energy sector in
2018, July 2019.

61
BNE Intellinews: Czech Export
Bank baulks at backing Skoda Praha’s
Montenegrin contract, 26 October 2016
62

CEE Bankwatch Network: Montenegro
drops Skoda Praha as partner for Pljevlja
II coal plant – now time to drop the
project altogether, 4 January 2018
63
Montenegro Environmental
Protection Agency website, 26.03.2018.

24

Усогласи или затвори

Пљевља, Црна Гора
Слика: Marius Besu

Континуиран мониторинг и следење на емисиите
64

Постројката има инсталирано
опрема за континуиран мониторинг
но, според изјавата на црногорскиот
претставник на состанокот на
работната група за животна
средина во рамките на Енергетската
заедница, одржан на 25 април 2018
година, истата не работи исправно.
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EEA EIONET Central Data
Repository, report version 25 April
2019, непотврдени податоци.
66

HEAL, CAN Europe, Sandbag, CEE
Bankwatch Network and Europe Beyond
Coal: Chronic coal pollution - EU action
on the Western Balkans will improve
health and economies across Europe,
February 2019.

Електричната централа Пљевља има инсталирано опрема за континуирано мерење, но според
претставникот на Црна Гора присутен на состанокот на работната група за животна средина
во рамките на Енергетската заедница организиран на 25 април 2019 година, оваа опрема не
функционира како што треба, така што не се користи за следење на емисиите.

Емисии во 2018 година
Реконструкцијата или затворањето на постројката секако дека се итно потребни, затоа што
таа емитуваше проценети64 64.475 тони SO2 во 2018 година65 - повеќе од некои поголеми
постројки, како што се оние во Битола и Тузла, и повеќе од 2,5 пати од своите емисии на SO2
за 2016 година, кои изнесуваа 25.459 тони.66

67

Нејзините емисии на NOX (7.786 тони) во 2019 година67 беа меѓу највисоките во регионот, и
речиси исто толку високи како и со Костолац Б, иако таа постројка е поголема повеќе од трипати.
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Тековни инвестиции

EEA EIONET Central Data
Repository, report version 25 April
2019, непотврдени податоци.
EEA EIONET Central Data
Repository, report version 25 April
2019, непотврдени податоци.
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EPCG website: Tender for TPP
Pljevlja environmental reconstruction
launched, 11 July 2019.
70

EPCG website: Tender documentation
for the open public procurement
process for works on the ecological
reconstruction of Pljevlja power station,
Unit 1, 11 July 2019.
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Milorad Milošević: Antikorupcijska
agencija Kine sumnjičila Blažove
partnere za mito, Vijesti, 19 October
2019, EPCG: Izabrana najpovoljnija
ponuda za ekološku rekonstrukciju TE
“Pljevlja”, 8 November 2019.

Пљевља 1 досега има искористено 7.081 работни часови од вкупно 20.000 часови во 2018
година.68 Планот е да не се одржи ваквото темпо на работа, туку да се направат работни
активности почнувајќи од 2021 година со кои ќе се инсталира опрема за десулфуризација и за
намалување на емисиите на NOX, како и да се подобри функционирањето на електростатскиот
преципитатор.69
Во месец јули 2019 година беше објавен тендер за изведувач на проектот,70 но истиот сè уште
не беше заокружен во времето на пишување на овој извештај.
Во секој случај, постапката веќе предизвика скандал поради изборот на изведувач (конзорциум
во кој членка е и кинески Донгфанг), при што некои од вработените беа под сомнение од
кинеската Влада дека прифаќале поткуп од добавувачите; ББ Солар, кој е во сопственост на
синот на претседателот на Црна Гора; Бемакс, уште една компанија со добри врски која многу
често добива државни договори; и Пермонте.71
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РС Македонија
Состојба со Националниот план за намалување на емисиите
РС Македонија одлучи сите големи постројки за согорување да бидат вклучени во Националниот
план за намалување на емисиите (НПНЕ). Откако нацрт планот беше доставен до Енергетската
заедница, истиот беше предмет на проценка од Секретаријатот во октомври 2016 година и
беше потврдено дека е изготвен согласно важечката правна рамка на Енергетската заедница.
Во април 2017 година, според интернет страницата на Енергетската заедница, македонската
Влада го усвои Националниот план за намалување на емисиите, откако претходно ги вгради
забелешките од Секретаријатот.72 Сепак, оваа владина одлука не е објавена ниту во Службен
весник ниту на интернет страницата на Владата.
РС Македонија не направи консултации со јавноста, ниту пак изработи стратешка оценка
на влијанијата врз животната средина. Можно објаснување за ове е дупка во законот со
која е предвидена само интегрирана Национална програма за постепено намалување на
емисиите од одредени загадувачи,73 како што се бара со членот 27-б од Законот за квалитет
на амбиентниот воздух.74
Според текстот на Националниот план за намалување на емисиите, истиот беше изготвен
само за да се исполнат обврските на државата согласно Директивата за големи постројки за
соборување и Одлуката на министерскиот Совет D/2013/05/MC-En на Енергетската заедница.
Сегашната Програма завршува во 2020 година и овој Национален план за намалување на
емисиите ќе стане дел од следната програма која ќе биде изготвена во 2020 година.Ова веројатно
е и периодот кога ќе се направи стратешка оценка на влијанијата врз животната средина
на оваа интегрирана Програма, заедно со Националниот план за намалување на емисиите.

72
https://energy-community.org/
implementation/North_Macedonia.html
73

74
http://www.moepp.gov.mk/wpcontent/uploads/2014/09/Zakon%20
za%20kvalitet%20na%20Vozduh%20
-%20precisten%20tekst%20za%20
informativni%20celi.pdf

Слика 8: Надминувања на емисиите во 2018 година - РС Македонија
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Иако нема нејаснотии околу тоа дали државата треба да ги исполнува своите обврски кон
Енергетската заедница, ваквите сиви зони оставаат многу простор за толкување на национално
ниво.

Континуирано следење
Двете термоелектрични централи кои користат лигнит, РЕК Битола и РЕК Осломеј, треба да
имаат воспоставено континуирано следење за емисии на SO2, NOX и прашина, но според
претставникот на Министерството присутен на состанокот на работната група за животна
средина во рамките на Енергетската заедница, организиран на 25 април 2019 година, тие само
вршат периодични мерења еднаш месечно. Ова исто така ќе беше и барање во интегрираните
еколошки дозволи за постројките, но тие сè уште немаат вакви дозволи, иако постапката за
нив е во тек од 2007 година.
Што се однесува до другите големи постројки за согорување опфатени со Националниот
план за намалување на емисиите, три од нив не се во функција во моментов, а две користат
природен гас како гориво, и од нив се бара само да имаат континуирано следење на NOX, што
и го имаат.

Усогласеност со плафоните утврдени во Националниот план за
намалување на емисиите 2018 година
Од трите загадувачи кои се регулирани со Директивата за големи постројки за согорување,
само емисиите на NOX беа во рамките на плафоните за 2018 година зацртани во Националниот
план за намалување на емисиите. Емисиите на SO2 и прашина беа значително повисоки од
праговите.

Осломеј, РС Македонија
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Најголем проблем се емисиите на SO2. Вкупните емисии во 2018 година изнесуваа 53.855
тони, што е 3,4 повисоко од плафонот поставен на 15.855 тони. Бројката е исто така е
значително повисока од 44.267-те тони од 2014 година кои се користат како појдовна основа
за Националниот план за намалување на емисиите – тоа се емисии кои исто така ги вклучуваат
и трите постројки кои не беа во функција во 2018 година.
Најголем придонесувач кон емисиите на SO2 се двата оџаци на РЕК Битола - Б1+Б2 и Б3, со
34.234 и 18.589 тони соодветно. Како што може да се види, само оџакот Б3 поединечно го
надминува националниот плафон за SO2 емисии. РЕК Осломеј, со 1.031 тони, е во рамките
на поединечниот плафон поради малиот број на работни часови, додека двете постројки за
централно греење кои користат гас имаат во старт ниски емисии на SO2.
Вкупните емисии на прашина во 2018 година беа двојно повисоки од националниот плафон
– 3.586 тони во споредба со 1.738 тони во Националниот план за намалување на емисиите.
Исто како и со SO2, РЕК Битола е најголем придонесувач и на емисии од прашина. Блоковите
Б1+Б2 придонесоа со 2.582 тони прашина, во споредба со поединечниот плафон од 823 тони.
Блокот Б3 имаше плафон од 357 тони, но придонесе со 888 тони прашина. Овие емисии се
95 проценти од вкупните емисии на прашина од големите постројки за согорување во 2018
година и се исто толку високи како и појдовните податоци за 2014 година кои ги вклучуваат
сите осум постројки од Националниот план за намалување на емисиите.
Емисиите на прашина на РЕК Осломеј беа 115 тони во периодот на ограничени работни часови,
додека придонесот на постројките за централно греење кои користат гас беше незначителен.
Емисиите на NOX се одржаа значително под плафоните најмногу благодарение на инвестициите
во РЕК Битола во 2012 и 2013 година. Вкупните емисии беа 4.708 тони,75 што е 3,3 пати
помалку од плафонот од 15.505 тони. Поединечно, сите постројки имаа најмалку два пати
пониски емисии од нивните поединечни плафони.

Тековни инвестиции
Единствената значителна инвестиција направена од најголемиот загадувач во Македонија,
РЕК Битола, беше во периодот 2012 – 2013 година, пред да биде донесен Националниот план
за намалување на емисиите. Во тој период, беше направен ремонт на котлите Б2 и Б3 со цел
емисиите на NOX да се доведат во рамките на барањата предвидени со Директивата за големи
постројки за согорување.76 Ремонт сè уште не е направен на котелот Б1, така што сè уште има
простор за намалување на емисиите на NOX.
Во последниве десет години тендерот за реконструкција и модернизација на електростатскиот
преципитатор во РЕК Битола беше најавуван неколку пати, за конечно да биде објавен во
месец март 2019 година.77 Сепак, поради нерегуларности во тендерската постапка77 истиот
беше поништен и целата процедура беше вратена на почетокот.

75
Само од постројки
кои користат јаглени.
Постројките на гас
придонесоа со само 29 тони.

Постројката за десулфуризација за РЕК Битола и понатаму е „заглавена“ во фазата на
Физибилити студија, и малку е веројатно дека истата ќе биде завршена пред 2025 година.
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РЕК Осломеј најмногу се користи како резервна постројка и затоа во последниве две децении
не се направи значителни инвестиции. Иако во Националниот план за намалување на емисиите
и во Инвестицискиот план на Електрани на С. Македонија 2018-2022 година79 се споменува
модернизација на постројката, поверојатно е дека истата ќе биде предложена за затворање
со претстојната Стратегија за развој на енергетиката на РС Македонија за периодот 20202040 година.
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https://e-nabavki.gov.mk
/PublicAccess/home.aspx#/dossie
/f6d54d22-81ec-4185-b3fb
-54e12ea52fe1/3
78
http://reshenija.dkzjn.gov.mk
/Attachments/09-574-6-2019.pdf
79
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http://www.elem.com.
mk/?page_id=1873

http://www.elem.com.mk/wp-content
/uploads/2017/04/Investiciski
-Plan-2018-2022_bez-tabela.pdf

Србија
Состојба со Националниот план за намалување на емисиите
Националниот план за намалување на емисиите на Србија (НПНЕ) првпат беше објавен за
консултации со јавноста на 24 декември 2018 година, речиси една година откако требаше да
влезе во сила и да почне да дава ефекти. Во моментот на пишување на овој извештај, сè уште
не е усвоена конечна верзија на овој План.80
Владата на Србија го достави својот прв нацрт на Националниот план за намалување на
емисиите во предвидениот рок (до 31 декември 2015 година). За оваа верзија на документот
не беа организирани консултации со јавноста на национално ниво, и покрај законските
обврски предвидени со Законот за стратешка оценка влијанијата врз животната средина на
Србија,81 кој предвидува сите планови и програми донесени од јавни органи да мора да бидат
предмет на ваква проценка и паралелно со нивното изготвување (без разлика дали се работи
за план или програма) да се организираат консултации со јавноста.
До крајот на истиот рок (31 декември 2015 година), операторите на овие постројки доставија
листа на „изземени постројки“ на кои ќе им биде дозволено да работат вкупно 20.000 часови
во периодот до 31 декември 2023 година, без притоа да бидат предмет на евентуални
подобрувања за контрола на загадувањето.
Во периодот откако првиот нацрт Национален план за намалување на емисиите беше доставен
до Секретаријатот на Енергетската заедница на разгледување до моментот на пишување на
овој извештај, процесот на одобрување и усвојување се карактеризираше со недоволна
транспарентност и повеќе контрадикторности.
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https://www.energy-community.org/
implementation/Serbia/ENV.html

81

http://www.putevi-srbije.rs/images/
pdf/strategija/zstratzseng.pdf

82

Службен весник на Република
Србија, бр. 6/16 http://www.pravnoinformacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/
eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2016/6/1/reg
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https://www.energy-community.org
/dam/jcr:5e192ac5-b370-48b3-9eaa
-d5bf3f93349f/Directive
_2001_80_ENV.pdf

Во јануари 2016 година, веднаш откако првата верзија на Националниот план за намалување
на емисиите беше доставен до Секретаријатот на Енергетската заедница, беше донесена
Регулатива за дефинирање на граничните вредности на емисии на загадувачи на воздухот
кои потекнуваат од постројки за согорување.82 Сепак, оваа Регулатива, поточно Анексот 4
од истата, само дава општ опис како треба да се пресметуваат плафоните за емисии, без
притоа да посочи што се тие плафони, но исто така потенцира дека Агенцијата за заштита на
животната средина треба да воспостави Регистар на емисии и секоја година да известува за
тие емисии.
Точно е дека овие одредби во Регулативата одговараат на обврските предвидено со
Директивата за големи постројки за согорување, Анекс VIII,83 но не може да се користи како
законска основа за барање одговорност на операторите на постројките, во смисла дали се
усогласени со годишните плафони предвидени за секоја од постројките или не.

Костолац Б, Србија
Слика: Marius Besu

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Сепак, и покрај фактот што оваа Регулатива беше усвоена од Владата на Србија во 2016 година,
реалното усогласување со нејзините одредби кои предвидуваа задолжителни континуирани
мерења на емисиите и известување се случи дури во 2019 година, како што констатираше
Секретаријатот на Енергетската заедница: Што се однесува до мониторинг и известувањето
за емисиите, тие се уредени со Уредбата за мерење на емисии на загадувачи во воздухот од
стационарни извори на загадување, што е во согласност со одредбите од Директивата за
големи постројки за согорување. Србија се усогласува со своите обврски за известување за
емисиите во месец септември 2019 година.84
На 24 декември 2018 година, Министерството за животна средина на Србија објави85 дека
ќе прави стратешка оценка на влијанијата врз животната средина за Националниот план за
намалување на емисиите (за периодот 1 јануари 2018 година – 31 декември 2027 година).
Заинтересираната јавност имаше 30 дена достави писмени забелешки, а на 17 јануари 2019
година беше организирана средба за консултации со јавноста.
Јавната објава на интернет страницата на Министерството за животна средина со датум од
13 март 2019 година86 содржеше линкови до „резултатите“ од консултацијата со јавноста
организирана во рамките на стратешката оценка на влијанијата врз животната средина за
Националниот план за намалување на емисиите, поточно сите коментари кои беа добиени во
периодот од 30 дена за консултации, и одговорот на Министерството на нив. Објавата исто
така имаше линкови и до „нацрт стратешката оценка на влијанијата врз животната средина“,
што водеше кон заклучокот дека ниту Националниот план за намалување на емисиите, ниту
неговата стратешка оценка на влијанијата врз животната средина биле одобрени од Владата.
Оттогаш досега не се направени други објави кои би укажувале на евентуалното формално
донесување на Националниот план за намалување на емисиите или на стратешката оценка
на влиујанијата врз животната средина.
Ваквиот заклучок исто така е поддржан и од Секретаријатот на Енергетската заедница.
Во своето резиме за имплементацијата на правото (acquis) кое се однесува на животната
средина, Секретаријатот го констатира следново: И покрај повеќекратните потсетувања
од Секретаријатот и заклучоците од неговата стратешка оценка на влијанијата врз
животната средина, до денес сè уште не е усвоена конечната верзија на Националниот план
за намалување на емисиите.87
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https://www.energy-community.org
/implementation/Serbia/ENV.html
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www.ekologija.gov.rs/poziv-za
-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-strateskoj
-proceni-uticaja-za-nacionalni-plan-za
-smanjenje-emisija-nerp
86
https://www.ekologija.gov.rs
/izvestaj-o-strateskoj-proceni-uticaja-za
-nacionalni-plan-za-smanjenjeemisija-nerp/?lang=lat
87

https://www.energy-community.
org/implementation/Serbia/ENV.
html, пристапено на 17 октомври
2019. година.

Емисии во тони

Слика 9: Надминувања на емисиите во 2018 година - Србија
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Усогласи или затвори

Поради тоа, Србија не само што ги прекрши своите законски рокови за усвојување и
спроведување на Националниот план за намалување на емисиите на национално ниво до 1
јануари 2018 година туку исто така, во отсуство на конкретни законски одредби за плафони на
емисии, тешко е да се замисли како овие плафони би можеле да бидат спроведувани на ниво
на оператори на постројки или органи кои издаваат дозволи.
Уште повеќе, со оглед на фактот дека Националниот план за намалување на емисиите е
само еден вид на дерогација од примената на граничните вредности на емисии на ниво на
секоја постројка поединечно (посочено во Делот А од Анексите III и IV во однос на SO2, NOX
и прашина), а не е обврска, отсуството на усвоена дерогација ја става Србија во позиција
на страна која ги прекршува обврските предвидени со Директивата за големи постројки
за согорување т.е. не успева да ги исполни задолжителните гранични вредности на емисии
предвидени за секоја постројка.88

Континуиран мониторинг
Според Електростопанство на Србија,89 операторот на термоелектричните централи во Србија
кои користат јаглен, уреди за континуирано мерење на SO2, NOX, CO и прашина досега се
инсталирани на Костолац Б и Костолац A2, и тоа уште од 2014 година, додека во Костолац A1
континуирани мерења на SO2, NOX, CO и прашина се прават од февруари 2018 година.
На блоковите Б1 и Б2 од Костолац Б е поставена нова опрема за мерење на емисиите на
димен гас и прашина, откако истите веќе беа опремени со опрема за десулфуризација, при
што во месец мај 2018 година беше доставено барање за одобрување на континуирани
мерења до Министерството за земјоделство и заштита на животната средина.
Во однос на другите постројки, мониторинг на емисиите се врши еднаш годишно на сите
блокови во централата Никола Тесла А, освен кај блокот А5 кој воопшто нема ваква опрема,
потоа на двата блока во централата Никола Тесла Б, на блоковите A3 -3, 4, 5 и A5 на Колубара
A. Мониторингот се врши двапати годишно на блокот A3-1 на Колубара A90 (сите постројки на
Колубара се изземени големи постројки за согорување).

Усогласеност со плафоните утврдени во Националниот план за
намалување на емисиите 2018 година
88

Види фајлот со податоци
кој е придружен дел на овој
извештај за повеќе информации
за концентрациите на емисии кои
потекнуваат од постројките во
Србија кои користат јаглен.
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http://www.eps.rs/eng/Documents/
energyEfficiency/The%20PE%20EPS%20
Environmental%20Report%202018.pdf,
page 97

90

http://www.eps.rs/eng/Documents/
energyEfficiency/The%20PE%20EPS%20
Environmental%20Report%202018.pdf,
page 64

Севкупно земени, емисиите од постројките кои користат јаглен во Србија значително ги
надминаа плафоните за 2018 година утврдени во Националниот план за намалување на
емисиите.
Најголем проблем беа емисиите на SO2, кои го надминаа националниот плафон за 6,16 пати,
или изразено во апсолутни бројки емисиите на SO2 од четиринаесетте постројки кои користат
јаглен и се опфатени во Националниот план за намалување на емисиите изнесуваа 336.372,6
тони, додека плафонот утврден во Националниот план за намалување на емисиите за 2018
за осумнаесетте големи постројки за согорување91 е поставен на максимални 54.575,33 тони.
На ниво на поединечни постројки, најголеми емитувачи беа Костолац Б1 и Б2, чии вкупни
емисии на SO2 беа двојно поголеми од вкупниот национален плафон утврден во Националниот
план за намалување на емисиите за 2018 година –113.913 тони, а по нив следат Никола Тесла
Б1 и Б2 со емитувани 89.045 тони.

91

Националниот план за намалување
на емисиите исто така ги вклучува и
постројките кои користат гас, како
што се оние во Нови Сад и Панчево,
како и рафинерија. https://www.
ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/
javne_rasprave/kona%c4%8dni_NERP_
EPS_i_NIS.pdf, page 11
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https://www.energetskiportal.rs/
blokovi-b1-i-b2-u-kostolcu-dobilipostrojenja-za-odsumporavanje/

Примерот со Костолац Б1 и Б2 е особено алармантен затоа што оваа електроцентрала беше
опфатена со рехабилитација т.е. во 2017 година Кинеската корпорација за механизација и
инженеринг наводно ја финализираше и ја стави во функција опремата за десулфуризација.92

Единствената електрична централа во Србија која има инсталирано опрема за
десулфуризација на димниот гас (FGD) го надмина својот плафон за емисии на SO2
утврден во Националниот план за намалување на емисиите за повеќе од 14 пати!

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Емисиите на прашина од четиринаесетте постројки во Србија кои користат јаглен и се
опфатени во Националниот план за намалување на емисиите исто така го надминаа плафонот
за 2018 година т.е. емитуваа во атмосферата над 300 тони прашина повеќе отколку што тоа
беше предвидено со плафонот, иако сите имаат инсталирано опрема за намалување на
прашината т.е. електростатски преципитатори (ESP).93
Најголем емитувач на прашина, како во апсолутни бројки така и во смисла на надминување
на плафоните, беа блоковите А1-А3 на Никола Тесла, со вкупно емитувани 1.050 тони т.е.
двојно повеќе од нивниот поединечен плафон. Други постројки кои ги надминаа нивните
поединечни плафони за емитување прашина беа Костолац Б, која емитуваше 1,27 пати повеќе
од својот плафон т.е. 273 тони повеќе од дозволеното, и постројката Вреоци која емитуваше
1,46 пати повеќе од својот плафон т.е. 34 тони повеќе од дозволеното.
Емисиите на азотни оксиди (NOX ) во Србија во 2018 година споредени со плафонот претставуваат
аномалија, спротивно на другите два загадувачи, во смисла на тоа дека вкупните пријавени
емисии изнесуваа 58,5 проценти од плафонот утврден во Националниот план за намалување
на емисиите, што значи дека ниту една од постројките кои користат јаглен не ги надминале
нивните поединечни плафони, ниту дека бил надминат националниот плафон. Оваа ситуација
го покренува прашањето зошто плафонот за NOX за 2018 година бил поставен толку високо.

Тековни инвестиции
На начин кој наликуваше на размислување за иднината, Електростопанство на Србија (ЕПС)
обезбеди финансиски средства за целосен ремонт на Костолац Б1 и Б2 во месец декември
2011 година.
Владата на Србија обезбеди кредит во износ од 293 милиони долари од кинеската EximBank,
во име на Електростопанство на Србија, со цел двата блока да бидат опремени со технологија
за десулфуризација на димниот гас и емисиите на SO2 од оваа постројка да се усогласат со
Директивата за големи постројки за согорување94, и тоа до моментот до нејзино влегување на
сила т.е. до јануари 2018 година.

Слика 10: Премиерот на Србија на пуштањето во употреба на опремата за десулфуризација на Костолац Б
Извор: https://www.srbija.gov.rs/vest/297384/blokovi-b1-i-b2-u-kostolcu-dobili-postrojenja-za-odsumporavanje.php
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http://www.eps.rs/eng/Documents/
energyEfficiency/The%20PE%20EPS%20
Environmental%20Report%202018.pdf,
pages 33, 69, 75, 78, 98, 101
94

За опремата за десулфуризација
беа предвидено само околу 130
милиони долари. Остатокот од
заемот е наменет за изградба на
транспортна инфраструктура –
пристаниште на реката Дунав и
железничка инфраструктура за
транспорт на гипсот и пепелта:
https://www.esiasee.eu/energy-singlefeed/?postid=30764
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Компанијата со која беше склучен договор за изведување на работите беше Кинеската
корпорација за механизација и инженеринг (СМЕС) т.е. истата компанија која е предвидено
да гради и нов блок на централата Костолац Б.
Инсталацијата беше завршена во месец јули 2017 година, според известувањето во
медиумите,95 додека Извештајот за животна средина на ЕПС за 2018 година го констатира
следново: "Во првото тримесечје од 2017 година беше направено пробно пуштање во
употреба на постројката. Потоа беше направено и мерење на перформансите, а потоа на
блоковите ТЕКО Б1 и Б2 беа направени мерења QAL 2 и QAL 3.”96 Сепак, истата документација
покажува дека барањето за градежна дозвола за инсталирање на опрема за десулфуризација
на димниот гас било доставено дури во месец ноември 2018 година т.е. повеќе од една
година откако било јавно објавено дека сите работи во врска со постројката се завршени.
Во моментот на пишување на овој извештај дозволата сè уште не е издадена, всушност беше
двапати одбиена а причините за вакво одбивање не се познати.
Барањето за градежна дозвола за системот на подготовка на варовникот беше доставено во
месец ноември 2018 година.
“Термоцентрала Костолац Б:
95

https://www.energetskiportal.rs/
blokovi-b1-i-b2-u-kostolcu-dobilipostrojenja-za-odsumporavanje/
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http://www.eps.rs/eng/Documents/
energyEfficiency/The%20PE%20EPS%20
Environmental%20Report%202018.pdf,
page 98
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HEAL, CAN Europe, Sandbag, CEE
Bankwatch Network and Europe Beyond
Coal: Chronic coal pollution - EU action
on the Western Balkans will improve
health and economies across Europe,
February 2019, page 15
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http://www.eps.rs/eng/Documents/
energyEfficiency/The%20PE%20
EPS%20Environmental%20Report%20
2018.pdf, page 98 and https://
serbia-energy.eu/serbia-project-offlue-gas-desulfurization-in-thermalpower-plant-kostolac-b-china-cmeceuropean-reference-project-the-report/
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Reference Document on Best
Available Techniques for Large
Combustion Plants already from 2006:
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
BREF/lcp_bref_0706.pdf, page vi
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HEAL, CAN Europe, Sandbag, CEE
Bankwatch Network and Europe Beyond
Coal: Chronic coal pollution - EU action
on the Western Balkans will improve
health and economies across Europe,
February 2019, page 43
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https://balkangreenenergynews.
com/construction-launched-on-flue-gasdesulfurization-systems-at-coal-firedpower-plant-tent-a/
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https://www.jica.go.jp/serbia/
english/activities/activity09.html
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https://www.mre.gov.rs/doc/
efikasnost-izvori/PROGRAM%20
FOR%20THE%20IMPLEMENTATION%20
ENERGY%20STRATEGY%20for%20
the%20period%20from%202017%20
until%202023.pdf, page 20

БП061 – Доставено е барање на 21.11.2018 година за градежна дозвола за опремата за
десулфуризација на димниот гас. Информацијата за одбивање на барањето е добиена на
10.12.2018 година. Дополнето усогласено барање е доставено на 09.01.2019 година и истото
е одбиено на 22.01.2019 година. Кинеската корпорација за механизација и инженеринг (СМЕС)
доби барање да изготви градежна дозвола што е можно поскоро со цел да достави барање за
градежна дозвола до МЦТИ.
БП062 – Доставено е барање на 30.11.2018 година за градежна дозвола за системот за
подготовка на варовникот. Наскоро се очекува одлука од МЦТИ”
Во стварноста, инсталирањето на опремата за десулфуризација донесе минимални намалувања
на емисиите и успехот на оваа инвестиција го стави под голем прашалник. Во 2016 година,
пред да биде завршен ремонтот, годишните емисии на SO2 на Костолац Б1 и Б2 изнесуваа
128.000 тони.95 На крајот од 2018 година, што е период во кој технологијата за десулфуризација
веќе била инсталирана, вкупните емисии и понатаму беа 113.913 тони. Концентрацијата на
SO2 евидентирана во извештајот на операторот исто така покажува нивоа над 5.000 mg/
Nm3, што е 25 пати повеќе над граничната вредност која ја гарантира производителот.98
Повеќе од 130 милиони долари – пари на даночни обврзници – беа потрошени за да се
постигне 11 проценти намалување на емисиите на SO2, во време кога постојните технологии
за десулфуризација на димниот гас можат да остварат нивоа на намалување помеѓу 85 до 98
проценти,99 а самиот извештај за оценка на влијанието врз животната средина на опремата за
десулфуризација наведува 95% намалување на емисиите. Ова претставува сериозна закана
за јавното здравје во Србија и за соседните држави – емисиите од оваа електрична централа
во 2016 година беа причина за 657 предвремени смртни случаи и за повеќе од 460 милиони
евра здравствени трошоци.100 Ова покренува бројни прашања за тоа дали е сè во ред со
опремата за десулфуризација во Костолац Б1 и Б2. Јавноста нема информации за тоа што се
случува – дали се работи за градежна грешка, проблем во самото работење или мешавина од
двете? Ваквите информации треба да се споделуваат со јавноста која, на крајот од краиштата,
ја плаќа сметката, како во здравствена така и во финансиска смисла.
Блоковите А3-А6 на Никола Тесла исто така се земени предвид за ремонт и инсталација на
опрема за десулфуризација уште од 2011 година. Сепак, овој проект се одвива со позабавено
темпо во споредба со оној кај Костолац Б1 и Б2 и почетокот на работните активности
беше објавен во 2019 година.101 Овој проект е финансиран со заем од Јапонската извозно
кредитна агенција (JICA),102 а изведувач е Мицубиши Хитачи Пауер Системс. Проектот
се предвидува да заврши до 2022 година. Интернет страницата на Јапонската агенција
ветува „остварување на ЕУ стандардот на емисии на SO2” без да посочи дополнителни
информации за тоа кој е стандардот и до кога е рокот. Треба да ја спомнеме и Програмата
за имплементација на Стратегијата за енергетика на Србија за периодот 2017-2023
година, која предвидува ремонт на блокот А4 на електричната централа Никола Тесла, при
што се планира зголемување на инсталираниот капацитет од 308,5 MW на 335,3 MW.103

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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Блоковите А1 и А2 на Костолац првично беа вклучени во листата постројки кои ќе бидат
опфатени со „ограничено изземање во текот на животниот век“, што значи дека истите ќе
треба да бидат затворени до 2023 година ако не биде остварена усогласеност со Директивата
за индустриски емисии, но операторот се премисли затоа што листата прво беше доставена
на одобрување до министерскиот Совет на Енергетската заедница во месец декември 2015
година, а двата блока сега се вклучени во Националниот план за намалување на емисиите.
Програмата за имплементација на Стратегијата за енергетика на Србија за периодот 20172023 година посочува дека „изготвувањето на инвестициска и техничка документација за
статусот на локацијата на ТЕ Костолац А е во тек. Прелиминарната анализа покажува дека
термалниот блок А1 треба да биде повлечен од функција, додека блокот А2 треба да биде
реконструиран со примена на мерки за заштита на животната средина, при што потребната
инвестиција изнесува 187 милиони евра“. Нема информации во јавноста за тоа кој би бил
изворот на ова финансирање.

Заклучоци и препораки
Без разлика што знаеја дека имаат обврска да се усогласат со Директивата за големи постројки
за согорување уште од потпишувањето на Спогодбата за енергетска заедница во 2005 година,
ниту една од земјите од Западен Балкан сè уште ги нема целосно усогласено своите постројки
со Директивата.
Во периодот од 2016 година досега, кога загадувањето од шеснаесетте постројки кои користат
јаглен во регионот се проценува дека е причина за околу 3.900 предвремени смртни случаи,
неколку постројки ги имаат дури и зголемено своите емисии на SO2, NOX и прашина.
Црна Гора е најблиску до тоа да биде усогласена, затоа што ја користи опцијата за „ограничено
изземање во текот на животниот век“ за постројката Пљевља. Иако од законски аспект Пљевља
може да продолжи со работа до 2023 година без да се прават инвестиции за контрола на
загадувањето сè додека таа работи помалку од 20.000 часови, сепак постројката има многу
високи емисии на SO2 и NOX кои се исти со емисиите на некои од многу поголемите постројки
во регионот.
Босна и Херцеговина, Косово, РС Македонија и Србија имаат изготвени национални планови за
намалување на загадувањето. Сепак, освен релативно добриот процес во Босна и Херцеговина,
развојот и одобрувањето на овие планови се карактеризираше со недоволна транспарентност,
доцнења, обиди за еднострано продолжување на крајниот рок за усогласување (Косово),
нејасност во врска со тоа каков е статусот на документот (Србија) и внатрешни контрадикции
во врска со плафоните на емисии (Косово).
Сите земји од Западен Балкан кои изготвија национални планови за намалување на емисиите104
потфрлија во постигнувањето на своите национални плафони за емисии во 2018 година.
На регионално ниво, нивните вкупни емисии на SO2 во 2018 година беа фрапантни шест
пати повисоки од плафонот од 98.696 тони. Во Србија, само Костолац Б1+2 емитуваа повеќе
SO2 отколку што им беше дозволено на сите четири земји заедно, и покрај тоа што Костолац
имаше инсталирано опрема за десулфуризација.

104
Црна Гора не може да има
Национален план за намалување
на емисиите затоа што има
само една голема постројка за
согорување, додека Албанија нема
постројки во функција.
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Comply or close
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Рудник Колубара, Србија

Плафонот за прашина на четирите земји од 11.018 тони во 2018 година исто така беше
надминат за повеќе од 60 проценти. Косово Б беше постројката која најмногу емитуваше
прашина, со 5.261 тони. 105
Единствено емисиите на NOX беа помали од севкупниот плафон. Вкупните емисии на NOX од
сите четири земји беа 77.692 тони т.е. 74 проценти од плафонот од 105.464 тони.
Со оглед на фактот дека загадувањето на воздухот е опасно по живот, занемарувањето на овој
проблем од страна на владите во регионот е неразбирливо и заслужува да биде прекорено.
Инвестирањето во контрола на загадувањето не е само законска обврска туку тоа е пред сè
обврска за секоја влада која се грижи за своите граѓани.
Време е сите ние заеднички да ја унапредиме нашата работа и да побараме одговорност од
владите во земјите од Западен Балкан. Во таа насока, подолу даваме препораки за владите во
регионот, за Енергетската заедница, за Европската комисија и за земјите членки на ЕУ.

Препораки
105

Последните податоци за емисии
се од 2017 година, но со оглед на тоа
дека во периодот 2017 и 2018 година
не беа реализирани инвестиции,
бројката би требало да биде
репрезентативна и за емисиите во
2018 година.
106

Commission Implementing
Decision (EU) 2017/1442 of 31 July
2017 establishing best available
techniques (BAT) conclusions, under
Directive 2010/75/EU of the European
Parliament and of the Council, for large
combustion plants (notified under
document C(2017) 5225)

Севкупно земено, Владите и претпријатијата т.е. постројките треба да ги удвојат своите напори
за инвестирање во контрола на загадувањето, особено на опрема за десулфуризација. За да
се може да се постигне ефикасност на инвестициите и да се максимизира нивниот бенефит
врз здравјето на луѓето, новата опрема за контрола на загадувањето треба да обезбеди дека
постројките ги исполнуваат најновите стандарди на ЕУ – таканаречените LCP BREF106 наместо
да ги исполнат само минималните задолжителни стандарди.
Исто така е суштински важно опремата да биде со соодветен квалитет и дека навистина се
користи. Објавувањето на податоци за емисиите во реално време, добиени со континуиран
мониторинг, ќе помогне во градењето на доверба кај јавноста дека тоа навистина е така.
Енергетската заедница треба да има посилни алатки на располагање со цел поголем бенефит
за човековото здравје и животната средина, вклучително и механизам за решавање на
спорови од Спогодбата и механизми како што се даноци врз CO2 емисиите за да се изедначи
теренот за игра со европскиот пазар за електрична енергија.

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
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До владите на земјите од Западен Балкан:
• До крајот на 2020 година да се завршат сите тендери, оценки на влијанијата за животната
средина и финансиски аранжмани чија цел е инвестирање во десулфуризација и во друга
опрема за контрола на загадувањето за оние постројки кои стојат најлошо (види подолу).
• Да се обезбеди дека опремата за десулфуризација која е веќе инсталирана (како, на
пример, Костолац Б) всушност го постигнува нивото на намалување на емисиите согласно
издадената дозвола.
• Да се расчисти правниот статус на националните планови за намалување на загадувањето
и да се обезбеди дека се спроведливи во сите земји.
• Да се намали бројот на работни часови за оние постројки кои не се усогласени, со цел да
се постигне усогласеност со плафоните за емисии сè додека не се направат потребните
инвестиции.
• За да може да се постигне ефикасност на инвестициите и да се максимизираат нивните
бенефити врз човековото здравје, новата опрема за контрола на загадувањето треба да
обезбеди дека постројките ги постигнуваат LCP BREF стандардите од 2017 година,107а
не само задолжителните вредности утврдени во Директивата за големи постројки за
согорување и во Анексот V од Директивата за индустриски емисии.

До властите во Босна и Херцеговина:
• Откако ќе се стави во функција опремата за десулфуризација на Угљевик, да се врши
редовен мониторинг со цел да се обезбеди нејзино постојано користење.
• Резултатите за емисиите добиени со мониторинг да се објавуваат во реално време со цел
да се подобри довербата на јавноста во работата која се прави за да се намалат емисиите.
• До крајот на 2020 година да се завршат сите тендери, оценки на влијанијата врз животната
средина и да се обезбедат финансии за опрема за десулфуризација во Какањ 6 и 7, Тузла
6 и Гацко.
• До крајот на 2020 година да се завршат сите тендери, оценки на влијанијата врз животната
средина и да се обезбедат финансии за опрема за намалување на прашината во Гацко, и
инвестиции за намалување на емисиите на NOX во Какањ 6 и 7.
• Кога се прави оценка на влијанието врз животната средина на мерките за намалување на
емисиите, да се обезбеди дека овие студии содржат детални информации за технологијата
која ќе се користи, што ќе се прави со нивните нуспроизводи (како што е гипсот) и кои се
очекуваните резултати од аспект на намалување на емисиите.

До властите на Црна Гора:
• Итно справување со емисиите на SO2 и NOX од електричната централа Пљевља, било преку
нејзино затворање или ремонт. Бројот на работни часови да биде што е можно помал, сè
до евентуалниот ремонт или затворање.
• Да се обезбеди дека ремонтот на Пљевља 1 ќе ги овозможи потребните бенефити од
контролата на загадувањето.
• Да се обезбеди функционалност на опремата за континуиран мониторинг на постројката.
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Усогласи или затвори

107
Commission Implementing
Decision (EU) 2017/1442 of 31 July
2017 establishing best available
techniques (BAT) conclusions, under
Directive 2010/75/EU of the European
Parliament and of the Council, for
large combustion plants (notified
under document C(2017) 5225)

До властите на Косово:
• Итно да се намалат емисиите на прашина од Косово Б, на почетокот преку намалување
на бројот на работни часови со цел да се исполнат плафоните од 2018 година, а потоа да
следат, што е можно поскоро, инвестиции за намалување на SO2 и NOX. До крајот на 2020
година да се завршат тендерите, проектната документација и да се обезбедат финансии.
• Да се одлучи дали ќе се затвори или рехабилитира Косово А, како самостојна постројка.
Затворањето на Косово А повеќе да не се условува со изградбата на Косово е Ре и да
се бараат други начини за покривање на снабдување со електрична енергија, кое во
моментов го обезбедува Косово А.
• Да се пријават емисиите за 2018 година, ако тоа не е направено во моментот на објавување
на овој извештај.
• Веднаш да се појаснат разликите кои постојат помеѓу плафоните содржани во главниот
текст на Националниот план за намалување на емисиите и во неговиот Анекс II, и да се
објави Анексот II.
• Да се обезбеди брзо завршување на проектот за да се подобри континуираниот мониторинг
на Косово Б.

До властите на РС Македонија:
• Да се формализира затворањето на РЕК Осломеј.
• До крајот на 2020 година да се донесе одлука за иднината на РЕК Битола – нејзина
рехабилитација или затворање, како и да се издаде нејзината интегрирана еколошка
дозвола. Бројот на работни часови да биде што е можно помал за да се усогласи со
плафоните сè додека не биде инсталирана опрема за контрола на SO2 и прашина, или
додека постројката не биде затворена.

До властите во Србија:
• Веднаш да и се објасни на јавноста статусот на Националниот план за намалување на
емисиите и да се преземат чекори за да се обезбеди дека истиот е применлив.
• Веднаш да и се објаснат на јавноста причините зошто опремата за десулфуризација на
Костолац Б не функционира и што ќе се направи во врска со тоа. Во меѓувреме, да се
ограничи бројот на работни часови на оваа постројка за да се усогласи со плафоните од
2018 година.
• Да се паузираат подготовките за блокот Б3 на Костолац, барем додека не се појасни
дали има проблеми со технолошкото решение за контрола на загадувањето изведено од
Кинеската корпорација за механизација и инженеринг.108
• Да се обезбеди навремено и ефективно заокружување на проектот за инсталирање на
опрема за десулфуризација на блоковите Б1 и Б2 на Никола Тесла.
108
Препорачуваме инвестицијата
целосно да се откаже, поради
климатски здравствени и економски
причини, а препораката која е
наведена е изведена од содржината
на овој извештај.

• Да се стави приоритет на инсталирањето на опрема за контрола на прашината на Никола
Тесла, A3-A6. До крајот на 2020 година да се завршат сите тендери, проектна документација
и да се обезбедат финансии.

Како термоелектричните централи на јаглен во земјите од Западен Балкан ги кршат стандардите за
загадување на воздухот и што властите мораат да направат во врска со тоа
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До Енергетската заедница:
• Да се интензивира комуникацијата со договорните страни за да се решат проблемите
констатирани во овој извештај.
• Кога е потребно, да се отвори процедура за решавање на спорови со цел да се потенцира
дека нема да може да се прават дополнителни одложувања.

До Европската комисија и земјите членки на ЕУ:
• Да се поддржи зајакнувањето на Спогодбата за енергетска заедница со цел воведување
соодветни казни во случај на неусогласеност.
• Да се развијат механизми со кои ќе се обезбеди оние постројки кои не се усогласени со
Директивата за големи постројки за согорување да не можат толку лесно да извезуваат
струја во ЕУ, како на пример данок за CO2 или граничен јаглероден данок.
• Да не се одобрува финансирање на проекти поврзани со интерконекции за електрична
енергија и на други проекти кои би им овозможувале на неусогласените постројки да
продаваат струја во земјите од ЕУ.
• Да се обезбеди дека финансирањето од ИПА III финансиски поддржува енергетска
транзиција наместо продолжување на животниот век на постројките кои користат јаглен.

Гацко, Босна и Херцеговина
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“Ва 2018 година, вкупните емисии на

сулфур диоксид од постројките кои
користат јаглен во Босна и Херцеговина,
Косово, РС Македонија и Србија беа шест
пати поголеми во споредба со дозволеното.
Со оглед на фактот дека загадувањето
на воздухот е опасно по живот,
занемарувањето на овој проблем од
страна на владите во регионот е
неразбирливо и заслужува да биде
прекорено. Инвестирањето во контрола на
загадувањето не е само законска обврска
туку тоа е пред сè обврска за секоја влада
која се грижи за своите граѓани.“

