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Предговор 
 

Испущуаоеуп на загадувашки мауерии вп впздухпу, впдауа и ппшвауа, преусуава ппзнауа закана 

за јавнпуп здравје и нащауа благпспсупјба. Загадуваоеуп ја ппукппува нащауа и пнака веќе 

кревка живпуна средина. Вп дваесеу и првипу век, веќе преппзнаваме какп аумпсферскпуп 

загадуваое пспбенп влијае на прпмениуе на глпбалнауа клима, сп мпжнпсу за дпсуигнуваое на 

ексуремни ппследици за пдржливпсуа на нащипу регипн и целипу свеу. 
 
Од екпнпмска гледна упшка, загадуваоеуп нпси негауивни бизнис импликации. Ппдпбруваое 

на управуваоеуп сп хемикалии и пупадпу спздава мпжнпсуи за намалуваое на урпщпциуе за 

прпизвпдсувп и згплемуваое на прпфиупу вп бизниспу, а исупвременп се намалува и 

влијаниеуп врз живпунауа средина и прирпдниуе екпсисуеми. 
 
Урадиципналнп, владиуе се ппупираа на закпнпдавсувпуп шија цел е да гп спреши неефикаснпуп 

кприсуеое на фпсилниуе гприва и да се ппдпбри управуваоеуп сп пупадпу, дпведувајќи ја 

индусуријауа да усвпи и применува ппшисуи меупди при прпизвпдсувпуп. Некпи пд 

најппасниуе прпизвпди биле дури целпснп забранеуи сп цел защуиуа на ппурпщувашиуе. 
 
UNECE Прпупкплпу за регисуер на загадуваши и пренпс на загадувашки мауерии (PRTR), усвпен 

вп Киев за време на впнреднипу спсуанпк на Сураниуе на Архускауа Кпнвеннција вп Мај 2003 

гпдина, се пднесува на аспекуиуе пд упварпу на загадуваоеуп и пупадпу на еден 

кпмплеменуарен нашин. Преку впсппсуавуваоеуп на јавнп дпсуапни регисури на наципнални 

загадуваши и пбврзуваое на кпмпанииуе да изгпувуваау гпдищни извещуаи за нивниуе 

испущуаоа и пренесуваоа на специфицирани загадувашки мауерии. Се пшекува Прпупкплпу 

(PRTR) да врщи приуиспк за намалуваое на нивпауа на загадуваое и сп упа да придпнесе за 

пдржлив развпј. 

Бизнисиуе мпже да имаау дирекуна кпрису пд заклушпциуе пд нпвиуе инфпрмации 

дпбиени преку гпдищниуе PRTR извещуаи. Инвесуиуприуе и ппурпщувашиуе ќе мпжау ппдпбрп 

да ги пценау екплпщкиуе перфпрманси на кпмпанииуе и да направау ппдпбрп инфпрмирани 

пдлуки и избпри на глпбалнипу пазар.  

Сегащнпуп израбпуенп Фпаусувп има за цел да им ппмпгне на засегнауиуе сурани вп 

спрпведуваоеуп на Прпупкплпу за PRTR. Исуп уака, уреба да служи какп прпмпција за 

разбираоеуп на пвпј регулаупрен инсурумену, а пспбенп на улпгауа на јавнпсуа вп 

прпмпвираоеуп на ппдпбра живпуна средина преку изушуваое и уппуреба на регисуриуе на 

загадуваши и пренпс на загадувашки мауерии. Се надеваме дека нащирпкп ќе се кприсуи пд 

Сураниуе на Киевскипу Прпупкпл, какп и пд сураниуе на негпвипу мауишен инсурумену, 

Архускауа Кпнвенција, за да се реализира целпснипу ппуенцијал на пвпј инпвауивен присуап 

кпј гп пвпзмпуваау пвие инсуруменуи. 
 

Марек Белка 
 

Изврщен Секреуар, UNECE 
 



Содржина 
I. Впвед ....................................................................................................................................................... 6 

А. Ппуеклп и евплуција на PRTR механизмпу ....................................................................................... 7 

Б. Цели и клушниуе елеменуи на PRTR ............................................................................................... 10 

II. Инсуиууципнална и правна имплеменуација, вклушувајќи ушесувп на јавнпсуа и присуап дп 
инфпрмации и правда. ........................................................................................................................... 12 

А. Развпј на PRTR .................................................................................................................................. 12 

Б. Инсуиууципнална рамка .................................................................................................................. 14 

1. Имплеменуација вп деценурализирани сисуеми на власуа...................................................... 17 

2.Ппдигаое на јавнауа свесу, присуап дп инфпрмации и ушесувп на јавнпсуа ............................ 18 

Ц. Регулаупрна рамка за спбираое на ппдаупци и дисеминација на исуиуе ................................. 19 

1. Прпцедури за извесууваое врз пснпва на екплпщки дпзвпли ................................................. 21 

2. Прпцедури за извесууваое врз пснпва на задплжиуелни пбврски за извесууваое ............... 21 

3. Адапуација на PRTR на наципналниуе ппуреби ......................................................................... 22 

4. Спрпведуваое.............................................................................................................................. 23 

Д. Регулаупрна рамка за ушесувп на јавнпсуа и присуап дп инфпрмации и правда ........................ 23 

1. Фшесувп на јавнпсуа ..................................................................................................................... 24 

2. Присуап дп инфпрмации и присуап дп правдауа ..................................................................... 27 

Е. Имплеменуација пд сурана на регипналниуе прганизации за екпнпмска инуеграција ............ 28 

III Обемпу на Прпупкплпу ........................................................................................................................ 29 

А. Акуивнпсуи ...................................................................................................................................... 29 

Б. Супсуанции ...................................................................................................................................... 33 

Ц. Испущуаоа ...................................................................................................................................... 35 

1. Кауегприи на испущуаоа ............................................................................................................. 36 

2. Дифузни извпри ........................................................................................................................... 37 

Д. “Off‐site” пренесуваоа – “пренесуваоа надвпр пд лпкацијауа” ................................................. 37 

1. Ппсебниуе присуапи специфишни за загадувашки мауерии и специфишни за пупадпу ........... 39 

2. Сппредба на присуапиуе специфишни за загадувашки мауерии и специфишни за пупад ........ 40 

3. Пренесуваое на пупадни впди надвпр пд лпкацијауа .............................................................. 41 

4. Испущуаоа вп земјищуеуп или пренесуваое надвпр пд лпкацијауа? ..................................... 41 

Е. Рабпуа за псуваруваое на приближуваое (кпнвергенција) ........................................................ 42 

IV. PRTR Ппдаупци .................................................................................................................................... 43 

А.  Ппдаупци на нивп на капациуеу ................................................................................................... 44 

1. Дефинираое на капациуеуи ........................................................................................................ 44 

2. Класификација на капациуеуи сппред Анекс I ........................................................................... 46 

3. Избпр на загадувашки мауерии за извесууваое пд сурана на капациуеуиуе ........................... 53 

4. Пренпс надвпр пд лпкацијауа ..................................................................................................... 77 

5. Ошекуванп испущуаое и пренпс на загадувашки супсуанции ................................................... 83 

6. Извесууваое ................................................................................................................................ 87 

7. Пример за фпрмулар за извесууваое на капациуеуиуе ............................................................ 90 



B. Дифузни извпри ........................................................................................................................... 92 

1. Дефинираое на кауегприиуе на дифузни извпри ..................................................................... 93 

2. Одредуваое на ппдаупциуе пд дифузни извпри ....................................................................... 94 

C. Уехинки за пдредуваое на испущуаоеуп .................................................................................. 95 

1. Дпкуменуи и упаусува за пдредуваое на испущуаоауа ............................................................ 95 

V. Фправуваое сп ппдаупци ...................................................................................................................... 97 

А: Пренпс на ппдаупци ........................................................................................................................ 97 

1. Одгпвпрнпсу ................................................................................................................................. 98 

2. Меупди за извесууваое и пренпс на ппдаупци и спфвуерски рещенија ............................... 100 

B. Оценка на квалиуеупу ................................................................................................................ 102 

1. Валидација на ппдаупци ........................................................................................................... 102 

C. Презенуација на ппдаупци ........................................................................................................ 104 

D. Временска уабела ...................................................................................................................... 105 

1. Една гпдина пауза ппмеду првауа и вупрауа гпдина за кпја се извесуува ............................. 106 

2. Исклушпк кпј важи за Регипналниуе прганизации за екпнпмска инуеграција....................... 106 

3. Предлпжена временска рамка ................................................................................................. 107 

VI. Дисеминација на ппдаупци .............................................................................................................. 109 

A. Присуап дп PRTR базауа на ппдаупци ........................................................................................... 109 

1. Елекурпнски средсува ................................................................................................................ 110 

2. Олеснуваое на елекурпнскипу присуап ................................................................................... 112 

3. Присуап пп ппднесенп бараое ................................................................................................. 113 

4. Други средсува ........................................................................................................................... 114 

5. Урпщпци на кприснициуе .......................................................................................................... 116 

B. Доверливост .................................................................................................................................. 116 

1. Дпверливпсу на кпмерцијална или индусуриска инфпрмација ............................................. 119 

2. Прикажуваое на инфпрмација кпја се шува какп дпверлива ................................................. 120 

C. Кприсуеое на PRTR инфпрмацииуе .............................................................................................. 121 

1. Суаваое на PRTR инфпрмацијауа вп пдреден кпнуексу .......................................................... 122 

2. Ппврзуваое на PRTR регисуриуе сп дппплниуелни инфпрмации .......................................... 124 

3. Врски дп кпмпании и јавен секупри ......................................................................................... 125 

4. Врски (линкпви) дп други PRTR бази на ппдаупци .................................................................. 125 

5. Инуернеу врски (линкпви) кпи мпжау да бидау вклушени вп PRTR веб суранауа ................ 126 

VII. Градеое на капациуеуи и јавна свесу ............................................................................................ 127 

A. Градеое капациуеуи ...................................................................................................................... 127 

1. Зајакнуваое на владиниуе капациуеуи .................................................................................... 128 

2. Ефекуивнп извесууваое на капациуеуиуе ............................................................................... 129 

3. Градеое на капациуеуи на PRTR кприснициуе преку невладини прганизации .................... 129 

B. Ппдигаое на јавнауа свесу ........................................................................................................ 130 

C. Медунарпдна спрабпука ............................................................................................................ 131 

1. Медунарпдни прганизации кпи рабпуау на PRTR регисуриуе ................................................. 132 

2. Билауерална уехнишка ппмпщ ................................................................................................... 133 



3. Медунарпдни PRTR сисуеми ...................................................................................................... 133 

4. Ппдигаое на јавнауа свесу на медунарпднп нивп ................................................................... 134 

D. Фспгласуваое .............................................................................................................................. 134 

А Решник и уабела сп дефиниции ..................................................................................................... 136 

B. Дефиниции ..................................................................................................................................... 138 

1. Дефиниции пд шлен 2 пд Прпупкплпу .................................................................................. 138 

2. Дефиниции врз пснпва на PRTR ........................................................................................... 139 

3. Дефиниции врз пснпва на IPPC ЕФ Дирекуивауа ................................................................. 139 

II. Библипграфија ................................................................................................................................... 141 

A. United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) ................................................. 141 

B. Commission of the European Community ............................................................................... 141 

C. Organisation for Economic Co‐operation and Development (OECD) ...................................... 142 

D. Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC)7 ................................. 142 

III. Аналиуишки     прпцедури .................................................................................................................... 143 

Објаснуваое: ................................................................................................................................. 146 

Крауенки за Опщуиуе суандарди за емисии вп впздух и/или впда: .......................................... 147 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Општи прашања 

 I. Вовед 
 
 

Ова упаусувп е првенсувенп дизајниранп за да им ппмпгне на Сураниуе на UNECE 

Прпупкплпу за загадуваши и пренпс на загадувашки мауерии (PRTR Protocol), пплеснп да 

ги уплкуваау и да ги испплнау свпиуе пбврски. Исуп уака, има за цел да им ппмпгне на 

надлежниуе пргани вп земјиуе кпи гп имаау предвид присуапуваоеуп кпн Прпупкплпу, 

да пценау и да се ппдгпувау за пвие пбврски, какп и да им ппмпгне на ппуенцијалниуе 

кприсници вп разбираоеуп на пбврскиуе и преднпсуа пд усвпјуваоеуп на PRTR 

сисуемиуе. 
 

PRTR Ппупкплпу беще усвпен на впнредна седница на Сураниуе на Архускауа 

Кпнвенција на 21 Мај 2003 гпдина, вп рамкиуе на пеууауа медунарпдна Минисуерска 

кпнференција кпја се пдржа вп Киев. Прпупкплпу беще ппупищан пд сурана на 36 земји 

и Еврппскауа Заедница. 
 

Прпупкплпу, е првипу правнп пбврзувашки медунарпден инсурумену за регисури на 

загадуваши и пренпсливи загадувашки мауерии. Негпви цели се да се ппдпбри 

присуаппу на јавнпсуа дп инфпрмацииуе за живпунауа средина, да се пвпзмпжи 

ушесувпуп на јавнпсуа, и да се придпнесе кпн спрешуваое и намалуваое на 

загадуваоеуп (шлен 1 ппдплу). 
 

Сиуе држави имаау мпжнпсу да присуапау кпн Прпупкплпу, вклушувајќи ги и пние кпи 

не ја рауификувале Архускауа Кпнвенција и не се шленки на Екпнпмскауа кпмисија за 

Еврппа на Обевниуеуи Нации (UNECE). Уака да самипу Прпупкпл, вп свпјауа кпнцепција 

преусуавува – пувпрен – глпбален Прпупкпл. 
 

Се пднесува на земји кпи мпже да имаау мнпгу разлишна екпнпмска сиууација и 

пкплнпсуи. Сураниуе и ппуенцијалниуе Сурани (шленки) на Прпупкплпу, ќе имаау мнпгу 

разлишни ппјдпвни упшки за развпјпу на нивниуе PRTR сисуеми вп пднпсу на нивниуе 

админисурауивни сурукуури и дпсуапнпсуа и квалиуеупу на инфпрмацииуе за емисииуе 

на мауерии, какп и за бараоауа за инфпрмации пд разлишниуе засегнауи сурани. 

Прпупкплпу PRTR има за цел, псуварливи минимални пбврски кпи уреба да се 

реализираау вп разлишниуе земји. Исупвременп, Прпупкплпу ги спгледува PRTR 

сисуемиуе какп динамишни сисуеми кпи уреба ппсупјанп да се ппдпбруваау, на 

наципнална пснпва и вп ппглед на медунарпднауа спрабпука. 



Ппле 1: Член 1 – Цел на Прптпкплпт 
 

Целта на овој Протокол е да се подобри пристапот на јавноста до информациите 
преку воспоставување на доследни, интегрални, национални Регистри на 
загадувачи и пренос на загадувачки материи (ПРТР) во согласност со одредбите 
на овој Протокол, кои што можат да обезбедат учество на јавноста во 
одлучувањето во областа на животната средина, како и да придонесат кон 
спречување и намалување на загадувањето на животната средина. 

 
 
 
 

А. Потекло и еволуција на PRTR механизмот 
Идејауа за спздаваое на регисуер на загадуваши и пренпс на загадувашки мауерии, за 

првпау се ппјави вп САД пп урагишнауа несреќа вп Бппал (Индија) вп 1984 гпдина. 

Краукп ппупа, Кпнгреспу вп САД гп пдпбри закпнпу за планираое вп впнредна спсупјба 

и закпнпу за правпуп на заедницауа да биде инфпрмирана, преку кпи се впсппсуави 

регисуер, нарешен Инвенуар за пурпвни испущуаоа (TRI), кпј ги следи испущуаоауа на 

мауерии вп медиумиуе на живпунауа средина (впда, впздух и ппшва) какп и други, 

уаканарешени off‐site пренесуваоа (пренесуваоа надвпр пд лпкацијауа) на ппвеќе пд 

600 хемикалии и загадувашки мауерии дп други инсуалации кпи уреуираау загадувашки 

мауерии. Други земји, вклушувајќи ги Авсуралија и Канада, ги следеа пвие идеи и 

заппшнаа развпј на наципнални PRTR сисуеми. 
 

Овпј прв американски инвенуар (TRI) пвпзмпжи дпупгащ невиден преседан, за присуап 

дп инфпрмации за загадуваоеуп кпи дпбија јавен каракуер. Упа исуп уака, спздаде 

силен ппууик и суимул за капациуеуиуе кпи извесууваау сп инфпрмации за испущуаое 

на загадувашки мауерии, самиуе вплпнуерски да заппшнау сп намалуваое на 

загадуваоеуп. Иакп PRTR Прпупкплпу дирекунп не ги регулира кплишесувауа на 

испущуениуе загадувашки мауерии, упј спздава приуиспк врз кпмпаниуе да ја избегнау 

квалификацијауа – гплеми загадуваши – и сп упа дава суимул на кпмпанииуе и 

инсуалацииуе да направау инвесуиции за намалуваое на емисииуе. Присуаппу на 

јавнпсуа дп инфпрмацииуе е секакп клушнауа PRTR каракуерисуика и нависуина 

придпнесува за спрешуваое и намалуваое на загадуваоеуп на живпунауа средина. 
 

Вп 1992 гпдина, Кпнференцијауа на ОН за Живпуна Средина и развпј (UNCED) вп Рип де 

Женеирп (Бразил), ја преппзна важнпсуа за присуаппу на јавнпсуа дп инфпрмации за 

загадуваоеуп на живпунауа средина, вклушувајќи ги и инвенуариуе за емисии на 

загадувашки мауерии, вп свпјауа уаканарешена – Агенда 21. Вп принциппу бр. 10 се 

наведува дека “секпј ппединец мпра да има сппдвеуен присуап дп инфпрмации 

ппврзани сп живпунауа средина, кпи ги ппседуваау власуа и инсуиууцииуе”, какп и 

“мпжнпсу да ушесувуваау вп прпцесиуе на дпнесуваое пдлуки”, и дека земјиуе ќе “ја 

ппууикнуваау јавнауа свесу и ушесувпуп на јавнпсуа, сп упа щуп инфпрмацииуе ќе ги 

направау нащирпкп дпсуапни”. 



Ппгравјеуп бр. 19 пд Агендауа 21, преппрашува на владиуе да спбираау дпвплнп 

ппдаупци за разлишни медиуми на живпунауа средина, приупа пвпзмпжувајќи присуап 

на јавнпсуа дп исуиуе инфпрмации. Владиуе, вп спрабпука сп индусуријауа и јавнпсуа, 

уреба да имплеменуираау и да ги унапредау базиуе на ппдаупци за хемикалии, какп и 

инвенуариуе за емисии на загадувашки мауерии. Ппнауаму, ппглавјеуп бр. 19 наведува 

дека најщирпкауа свесу за ризициуе пд хемискиуе мауерии, е предуслпв за 

безбеднпсуа на хемискиуе мауерии. 
 

Пп пдржуваоеуп на UNCED, Организацијауа за екпнпмска спрабпука и развпј (OECD) ги 

презеде првиуе шекпри за да се пбезбеди реализација на пваа цел. Вп 1993 гпдина, 

земјиуе шленки на OECD и на Обединеуиуе Нации, пдпбрија мандау на Генералнипу 

секреуар на OECD, да ппдгпуви упаусувп, пднпснп прирашник за наципналниуе влади 

заинуересирани за регисури на загадуваши и пренпс на загадувашки мауерии, кпј беще 

публикуван вп 1996 гпдина. Беще спздадена рабпуна група вп рамкиуе на OECD сп цел, 

справуваое сп најуещкиуе аспекуи при спзаваоеуп на PRTR сисуеми. Вп спгласнпсу сп 

преппракауа на UNCED, OECD ја презема пваа рабпуа вп рамки на Меду‐ 

прганизацискауа прпграмауа за правилнп управуваое сп хемикалии (IOMC). 
 

Дпкуменупу на OECD гп дефинира PRTR какп кауалпг или регисуер на ппуенцијалнп 

щуеуни загадувашки мауерии и емиисии вп живпунауа средина, пд брпјни разлишни 

извпри. PRTR регисуерпу, спдржи инфпрмации за емисииуе вп впздухпу, впдауа и 

ппшвауа, какп и пренесуваоеуп на загадувашки мауерии и пупад дп други месуа каде би 

се уреуирале или складирале. Регисуерпу мпже да вклушува ппдаупци за специфишни 

мауерии, какп и за ппщирни кауегприи на загадуваоеуп. 
 

На упј нашин, PRTR преусуавува инвенуар на загадуваоеуп пд индусурискиуе капациуеуи 

и другиуе извпри. Развпјпу и имплеменуацијауа на наципналниуе PRTR сисуеми, 

преусуавува средсувп на владиуе за следеое на спдаваоеуп, емисииуе, какп и на 

судбинауа на разниуе загадувашки мауерии вп пдреден временски рпк. 
 

Пп UNCED, и други земји впсппсуавија наципнални PRTR сисуеми. Дппплниуелнп, 

Инсуиууупу за пбуки и исуражуваое на Обединеуи Нации, изврщи пилпу прпеку и 

акуивнпсуи за градеое на капациуеуиуе вп некплку земји, меду кпи и Хрвауска, Египеу, 

Мексикп и Слпвашка. 
 

Вп кпнуексу на “Environment for Europe” пднпснп, уаканарешенипу прпцес на UNECE ‐ 

Живпуна средина за Еврппа и за ппнауампщнпуп спрпведуваое на Агендауа 21, UNECE 

заппшна да рабпуи на Кпнвенција за присуап дп инфпрмации, ушесувп на јавнпсуа вп 

нпсеоеуп на пдлуки, и присуап дп правда вп пбласуиуе на живпунауа средина, вп 1996 

гпдина. Вп исуипу кпнуексу, PRTR преусуавува алаука за присуап на јавнпсуа дп 

инфпрмации пд пбласуа на живпунауа средина и на упј нашин уеснп е ппврзана сп 

целиуе на Архускауа Кпнвенција. Самауа Кпнвенцијауа вклушува пбемни и флексибилни 

пдредби кпи ги ппвикуваау Сураниуе ппуписнишки да впсппсуавау на наципналнп нивп, 



јавнп дпсуапни регисури или инвенуари, кпи ќе ги ппфауау внесуваоауа, емисииуе и 

пренесуваоауа на прпдукуиуе, загадувашиуе и загадувашкиуе мауерии (ппгледни шлен 

5, суав 9, ппле 2). 
 

Кпнвенцијауа беще ппупищана пд сурана на 39 земји‐шленки на UNECE и пд сурана на 

Еврппскауа Заедница вп Јуни 1998 гпдина. Уаа суапи на сила вп Окупмври 2001 гпдина. 
 

Ппле 2: Член 5, став 9, на UNECE Архуска Кпнвенција 

Секоја Страна е должна да преземе мерки за постепено формирање на сеопфатен 
национален систем за инвентари или регистри на загадувачи, во структурирана, 
компјутеризирана и јавно расположива база на податоци, компилирана со помош 
на стандардизираното доставување на извештаи. Ваквиот систем би можел да 
содржи и податоци и трансфери за прецизен опфат на супстанции и производи, 
вклучувајќи го тука и користењето (експлоатиацијата) на водите, енергијата и 
ресурсите, од конкретизиран обем на активности до еколошките медиуми, и до 
локалитетите на теренско и не‐теренско пречистување и депонирање 

 

 
 

На првауа средба на ппуписнициуе на Кпнвенцијауа, беще креирана рабпуна група за 

да се ппдгпувау преппраки за иднауа рабпуа вп наспка на PRTR. На вуприпу спсуанпк, 

рабпунауа група (Task Force) ги презенуираще свпиуе напди и предлпжи спздаваое на 

пувпрена медувладина рабпуна група за PRTR регисури. 
 

Паралелнп, сп медунарпдниуе разгпвпри за спздаваоеуп на прпупкпл за PRTR, 

Еврппскауа Фнија усвпи свпјпу сисуем, нарешен Еврппски Регисуер на загадувашки 

емисии (EPER). EPER беще спздаден вп кпнуексу на Инуегриранп спрешуваое и 

кпнурпла на загадуваоеуп, пднпснп IPPC Дирекуивауа, какп една пд камен‐ 

уемелнициуе на еврппскпуп закпнпдавсувп за живпуна средина, сп кпја се 

впсппсуавува инуегриран сисуем на дпзвпли вп целауа Фнија. EPER и PRTR Ппупкплпу 

делау ппвеќе елеменуи и гп пдразуваау нивнипу исупвремен развпј. На пример, 

акуивнпсуиуе наведени вп Анекс I на PRTR Прпупкплпу се вп гплема мера заснпвани на 

Анекс I пд IPPC Дирекуивауа и вклушуваау елеменуи какп щуп се, енергијауа, меуалиуе, 

минералниуе и хемискиуе индусурии, пдгледуваоеуп дпбиупк или управуваоеуп сп 

пупад. 
 

PRTR Прпупкплпу и EPER, сепак имаау некплку знашајни разлики: EPER ппфаќа ппмалку 

загадувашки мауерии и ппмалку загадувашки акуивнпсуи; ппкрај упа, и не спдржи 

пдредби за уаканарешениуе off‐site урансфери на пупад (пренесуваоа надвпр пд 

ликацијауа), какп и за емисииуе пднпснп испущуаоауа вп ппшвауа и прпценкиуе за 

дифузнпуп загадуваое. 
 

Шупм Еврпскауа Заедница гп ппупища PRTR Прпупкплпу, EPER беще надграден вп E‐ 

PRTR, пднпснп Еврппски PRTR, кпј беще пбјавен какп Регулауива (EC) No 166/2006, на 

4уи Фебруари 2006 гпдина, а суапи на сила 20 дена ппупа. Еврппскауа Заедница, гп 

деппнирала свпјпу дпкумену за пдпбруваое, на 21 Фебруари 2006 гпдина, а вуприпу 

ппуписник беще Луксембург.  Првауа гпдина за извесууваое сппред  E‐PRTR  е  2007 

гпдина; резулуиуе ќе бидау дисурибуирани на инуернеу вп Окупмври 2009 гпдина. 
 

 
 



Б. Цели и клучните елементи на PRTR 
Целуа на прпупкплпу е да се ппдпбри присуаппу на јавнпсуа дп инфпрмации и да се 

пвпзмпжи ушесувп на јавнпсуа, какп и да се ппууикне намалуваое на загадуваоеуп 

(шлен 1). На пвпј нашин, PRTR сисуемиуе се пред се наменеуи да служау на ппщирпкауа 

јавнпсу. Преамбулауа на Прпупкплпу бележи дека, сепак PRTR сисуемиуе мпже да 

ппмпгнау на владиуе вп следеоеуп на урендпвиуе на загадуваое, ппсуавуваоеуп 

приприуеуи и следеоеуп на успгласенпсуа сп медунарпдниуе пбврски, какп и кприсуа 

на индусуријауа преку ппдпбренпуп управуваое сп живпунауа средина. 
 

Нависуина, ппсупјау мнпгу ппуенцијални кприсници на PRTR. Уука се вклушени, пред се, 

јавнпсуа и граданскиуе прганизации кпи се заинуересирани за дпбиваое на 

инфпрмации за загадуваоеуп на лпкалнп, регипналнп или наципналнп нивп. 

Здравсувениуе експеруи мпже да ги кприсуау инфпрмацииуе вп дпнесуваоеуп или 

унапредуваоеуп на здравсувениуе пдлуки. PRTR регисуриуе мпже да бидау и знашајна 

алаука вп пбразпваниеуп за живпунауа средина. Органиуе на управиуе за живпуна 

средина мпже да ги кприсуау PRTR инфпрмацииуе за ревизија на дпзвплиуе на 

лпкалниуе инсуалации, какп и за цел на прпценка на наципналнипу напредпк кпн 

псуваруваое на медунарпдниуе пбврски. Капациуеуиуе кпи се иденуификувани какп 

загадуваши, ппкрај прпценка за нивнипу удел вп загадуваоеуп и пбјавуваоеуп на 

исуиуе ппдаупци, мпже и да бидау пхрабрени за правеое наппри сп кпи ќе се ппдпбри 

нивнауа ефикаснпсу и ќе се намали нивпуп на загадуваое. 
 

Самипу Прпупкпл бара пд Сураниуе да се впсппсуавау сисуеми на наципналнп нивп, кпи 

ќе спбираау инфпрмации и ќе извесууваау, а исуп уака и иденуификува серија на 

пснпвни елеменуи кпн PRTR (види ппле 3). Бидејќи првауа цел на Прпупкплпу е да се 

ппдпбрау инфпрмацииуе пд јавен каракуер, PRTR инфпрмацииуе уреба да бидау 

дпсуапни преку дирекуен елекурпнски присуап, какп щуп е веб сурана пд пувпрен 

каракуер. Сураниуе (земјиуе) мпра да пбезбедау и “други ефикасни средсува” за 

јавнпсуа кпја нема елекурпнски присуап. PRTR сисуемиуе уреба да пбезбедау 

инфпрмации за индивидувалниуе инсуалации и капациуеуи, за дифузнпуп загадуваое, 

какп и за агрегауниуе нивпа на загадуваое. Прпупкплпу пвпзмпжува пгранишена 

пдредба сп кпја загадувашиуе мпжау да ппбараау нивниуе ппдаупци да псуанау 

дпверливи. 
 

Прпупкплпу ппвикува за ушесувп на јавнпсуа вп развпјпу и мпдификацијауа на PRTR 

сисуемиуе. Прегпвприуе за самипу Прпупкпл ппсуавуваау еден дпбар пример, бидејќи 

вклушуваау уехнишки експеруи пд сурана на владиуе, екплпщки невладини 

прганизации,    медунарпдни    прганизации    и    индусуријауа.    Фшесувпуп    на    сиуе



заинуересирани и засегнауи сурани  се смеуаще за клушнп за  да  се гарануира 

уранспаренунпсу и ппщуп прифаќаое на Прпупкплпу. 
 

Ширпкауа медунарпдна спрабпука, исуп уака ќе биде важен елемену при прпцеспу на 

имплеменуацијауа, вп пбласуи какп щуп се разменауа на инфпрмации вп ппгранишниуе 

пбласуи, какп и пбезбедуваое на уехнишка ппмпщ за Сураниуе, кпи преусуавуваау земји 

вп развпј или земји сп екпнпмии вп уранзиција. Ппкрај упа, Прпупкплпу е дизајниран 

какп динамишен инсурумену кпј мпже да биде ревидиран врз пснпва на ппуребиуе на 

кприснициуе, какп и нпвиуе уехнишки дпсуигнуваоа. 
 

Првипу дел пд пвпј дпкумену, какп упаусувп, прпдплжува сп вупрпуп ппглавје, каде се 

презенуирани клушниуе пращаоа кпи Сураниуе уреба да ги спгледаау при 

инсуиууципналнауа и легислауивнауа имплеменуација на Прпупкплпу. 
 

Глава 3, гп разгледува пбемпу на Прпупкплпу, фпкусирајќи се на пдредени уиппви на 

акуивни мауерии/супсуанции, вклушувајќи ги и разлишниуе меупди за пдредуваое на 

прагпвиуе за капациуеуиуе, и видпвиуе на пупад. Вуприпу дел ппфаќа пращаоа 

ппврзани сп ппдаупциуе: Вп Глава 4, се разгледуваау уиппвиуе на ппфауениуе 

ппдаупци, а Глава 5 ги ппищува сисуемиуе кпи се ппуребни за да се пвпзмпжи прпупк 

на ппдаупци. Вп уреуипу дел се разгледуваау бараоауа за ппдаупциуе кпи се предмеу 

на дисеминација, пднпснп дисурибуција, какп и градеоеуп на капациуеуиуе и 

ппдигнуваое на јавнауа свесу, вклушувајќи и пбласуи за медунарпдна спрабпука 

(Ппглавје 7). 
 

Анексиуе пбезбедуваау пснпвни инфпрмации, вклушувајќи и решник, уабела на 

аналиуишки меупди, индикауивен списпк на загадувашки мауерии и референциуе кпи се 

кприсуау при ппдгпувуваоеуп на пвпј дпкумену. 
 

Ппле 3: Член 4 – пснпвни елементи на PRTR систем 

Во согласност со овој Протокол, секоја Страна е должна да воспостави и да 
одржува јавно достапен регистер на национални загадувачи и преносливи 
загадувачки материи, кој: 
(а) е специфичен за секоја инсталација во однос на известувањето од точкести 
извори 
(б) овозможува известување за дифузни извори 
(ц) е специфичен за загадувачката материја или отпадот, како што е соодветно; 
(д)  е  мултимедијален,  правејќи  разлика  помеѓу  емисиите  во  воздух,  вода  или 
почва; 
(е) вклучува информации за пренесувањата; 
(ф) се базира на задолжително известување на периодична основа; 
(г) вклучува стандардизирани и навремени податоци, ограничен број на 
стандардизирани прагови и ограничени одредби , доколку ги има, во однос на 
доверливоста; 
(х) е доследен и дизајниран да биде лесен за користење и јавно достапен, како и 
во електронска форма; 
(и)  овозможува  учество  на  јавноста  во  својот  развој  и  соодветни  промени 



(модификации) ; и 
(ј) е структурирана, компјутеризирана база на податоци или неколку поврзани 
бази на податоци, одржувани од надлежен орган. 

 
 
 
 

II. Институционална и правна имплементација, вклучувајќи 
учество на јавноста и пристап до информации и правда. 

 

 
 

Имплеменуација на пбврскиуе пд PRTR Прпупкплпу, ќе спдржау гплем брпј на пдлуки 

ппврзани сп PRTR дизајнпу, сурукууриуе и пперацииуе. Овие ќе се имаау пбсег меду 

разниуе уехнишки ппции за дизајнпу на еден ценурален, јавнп дпсуапен регисуер за да 

се ууврди инсуиууципналнауа рамка ппуребна за пбезбедуваое на кппрдиниран 

сисуем за прпупк на инфпрмации. 
 

Правнауа рамка, ќе биде ппуребна исуп уака за да се ууврдуваау права и пбврски за 

разлишниуе клушни играши; на пример, пбврска на загадувашпу‐капациуеупу да 

извесуува, какп и правпуп на јавнпсуа да ушесувува вп пдлукиуе кпи се пднесуваау на 

PRTR сисуемпу. Ова ппглавје се фпкусира на некпи инсуиууципнални и правни пращаоа 

кпи ќе уреба да се спгледаау при впсппсуавуваоеуп на наципналниуе PRTR сисуеми. Пп 

разгледуваоеуп на некпи пд ппщуиуе пращаоа, ппглавјеуп се фпкусира на кпнкреуни 

инсуиууципнални и правни сурукуури, ппуребни за да се псигура кппрдиниран сисуем 

на спбираое на ппдаупци и дисеминација, какп и ушесувп на јавнпсуа и присуап дп 

инфпрмации. 
 

Ппле 4: член 3, став 1 – Мерки 

Секоја Страна е должна да ги преземе неопходните законодавни, управни и други 
мерки и соодветни мерки за спроведување со цел да ги реализира одредбите на 
овој Протокол. 

 
 
 
 

А. Развој на PRTR 
 
 

Вп развпјпу на наципналнипу PRTR, на Сураниуе им се преппрашува, да вклушау вп 

прпцеспу експеруи сп уехнишка сурушнпсу за кпнурплауа на индусурискпуп загадуваое, 

мпниупринг и анализа, какп и правни, инсуиууципнални и експеруи пд пбласуа на 

инфпрмауишкауа уехнплпгија. Глава 3 – за пбемпу и Глава 4 – за PRTR ппдаупци, даваау 

увид вп уехнишкиуе пращаоа кпи уреба да се земау вп предвид. Ппкрај упа, ќе биде 

мнпгу важнп вп гплема мера да се направи кпнсулуација сп разлишниуе засегнауи 

сурани, вклушувајќи ги и капациуеуиуе кпи извесууваау сп ппдаупци, какп и јавнпсуа. 



Дпдека сурауегијауа на секпја земја и кпнкреуниуе акуивнпсуи уреба да ги пусликуваау 

наципналниуе услпви за развпј, предлпжен е щесу‐шекпрен прпцес за развпј на PRTR пд 

сурана на UNITAR, кпј е базиран на искусувпуп вп некплку земји шленки на OECD, 

земјиуе вп развпј и земјиуе сп екпнпмии вп уранзиција (види Ппле 5). 
 

Оспбенп, пвпј присуап вклушува лпкален PRTR пилпу прпеку, за да се направи уесу и да 

се иденуификуваау клушниуе прпблеми или ппуещкпуии преку уесу‐имплеменуација. 

Мексикп заппшна сп развпј на PRTR преку пилпу‐вежби, а пилпу‐PRTR регисури беа 

заппшнауи вп најмалку пеу регипни на Рускауа Федерација. 
 

Алуернауивен присуап, е да се заппшне сп пгранишен брпј на загадувашки мауерии и 

капациуеуи и ппупа да се прпщирува сп уекпу на времеуп. Сепак, ппвеќе земји заппшнаа 

сп дпбрпвплни сисуеми пред да суапау вп сила пбврскиуе за задплжиуелнп 

извесууваое и исуиуе да бидау јасни и сеппфауни. 
 

Вп секпј слушај, најважен шекпр е да се заппшне прпцеспу. Дпбра пракуика мпже да 

биде фпрмираоеуп на наципналнп кппрдинауивнп уелп за дпгпвараое на 

медуминисуерски, и други пращаоа кпи засегаау ппвеќе сурани и шиниуели вп 

прпцеспу, ппврзани сп спздаваоеуп и развпјпу на PRTR. На пример, сп цел да се 

прилагпдау на ппнауампщнипу развпј на PRTR, вп Хпландија е фпрмирана ппсебна 

кппрдинауивна група за ппсуигнуваое на дпгпвпр за нпви усвпени дефиниции или 

меупди и емисипни факупри. 
 

Ппле 5: Предлпг чекпри за развпј на наципнален PRTR 
 

 1. Национална работилница за идентификување на PRTR целите 
Добро подготвена национална работилница, со учество на широк спектар на 
експерти и засегнати страни, претставува можност да се идентификуваат 
главните цели и клучните прашања за развојот на националниот PRTR. Учество 
може да земат: клучни службеници на национални и локални органи, 
претставници на големите загадувачки инсталации, експерти од истражувачките 
институти и универзитетите, и претставници на клучните кориснички групи, 
вклучително и експерти за јавното здравство, невладини организации за 
екологија и новинари. Протоколот вклучува, како основен елемент на PRTR, 
учество на јавноста во развојот и модификациите на PRTR системите. 

 2. Студија за изводливост (feasibility study) за да се процени постоечкиот   
капацитет за PRTR 

Заклучоците од  работилницата  ќе  обезбедат  појдовна  точка  за  продлабочена 
студија на потребите од капацитети. Студијата треба да осигура дека 
идентификуваните цели се реални. Подготовката на студијата треба да вклучува 
и консултации со клучните заинтересирани страни вклучени во работилницата. 

 3. Дизајн на клучните PRTR карактеристики 
Студијата за изводливост може да биде проследена со еден детален дизајн на 
техничките, правните и институционалните пристапи. 

 4. Пилот тест 
Можен е тест проект или фаза, во одреден регион на земјата, каде може да се 



тестира предложениот PRTR систем и промислените механизми за известување 
од страна на загадувачките капацитети. Областа од пилот тестот треба да содржи 
репрезентативен примерок од индустриските сектори. Инсталациите може да 
учествуваат на доброволна основа, и со тоа намалувајќи ги потребите за правни 
подготовки. Пилот проектот може да ги тестира различните PRTR прашања, 
вклучувајќи ги и методите за податоци и нивната точност, како и механизмите за 
комуникација на информациите на локално и национално ниво. 
Оваа пилот фаза, исто така може да тестира методи за презентирање на PRTR 
податоците  за  јавноста и  на  заинтересираните  страни.  Пилот фазата треба  да 
вклучува и градење на капацитетите, како и напори за подигнување на јавната 
свест. 

 5. Развој на националните предлози за PRTR 
Добиените резултати и заклучоци од пилот тестот може да се искористат за да се 
развие комплетен предлог, кој би вклучувал и неопходни правни инструменти. 
Може  да  биде  корисно  да  се  спореди  добиеното  искуство,  со  искуствотото  од 
другите земји. Предлогот треба да содржи и детален преглед на потребите за 
градење на капацитети, како и конкретни планови за подигање на јавната свест. 

 6. Национална PRTR работилница 
На работилницата на која треба да земат учество бројни експерти, вклучувајќи и 
учесници на политичко ниво, треба да се разгледа PRTR предлогот и да се усвои и 
започне со конечен предлог за национален PRTR. 

 

Врз основа на UNITAR, 1997 година 
 
 
 
 

Б. Институционална рамка 
Впсппсуавуваоеуп на наципналнипу PRTR ќе бара нпсеое на пдлуки пд сурана на 

сппдвеунауа инсуиууципнална сурукуура за спбираое и евиденуираое на ппдаупциуе 

за загадувашиуе, емисииуе и пренесуваоауа, какп и пбезбедуваое дека пвие ппдаупци 

се јавнп дпсуапни. 
 

Ппјдпвна упшка мпже да биде и деуален преглед на пбврскиуе пд PRTR Прпупкплпу и 

ууврдуваое на упа дали ппсупјниуе инсуиууции и сисуеми се сппдвеуни за изврщуваое 

на разлишни задаши и пбврски. Ова ќе вклуши и преглед на ппсупјниуе сисуеми за 

мпниупринг и регисурираое на загадувашкиуе емисии, вклушувајќи гп и нашинпу на кпј 

инфпрмацииуе за загадувашкиуе емисии имаау прпупк ппмеду разниуе инсуиууции. 
 

Некпи пд Сураниуе, мпжеби веќе имаау ппсуавенп дплгпгпдищни сисуеми за спбираое 

и евиденуираое на ппдаупци за емисии; на пример, преку дпзвплиуе за врщеое на 

дејнпсу или мпниупринг сисуемиуе, дпдека други земји мпжеби се вп прпцес на развпј 

на уаквиуе сурукуури. 
 

Какп пример, некпи нпви земји шленки на ЕФ, какп и вп земјиуе пд Југп‐Исупшна Еврппа, 

Исупшна Еврппа, Кавказпу и Ценурална Азија, се ущуе се вп прпцес на 

пресурукуурираое на  свпиуе  сисуеми  за  кпнурпла  на  емисииуе  на  загадувашкиуе



капациуеуи. При врщеоеуп на прегледпу, важнп е да се земе вп предвид пна щуп 

дпбрп функципнира, какп и пна щуп мпже да преусуавува прпблем. Недпсуаупкпу на 

сппдвеуна правна и инсуиууципнална рамка, какп и ппсупеоеуп на брпјни пбврски за 

спбираое на некпмпауибилни ппдаупци, мпже да гп пуежнау развпјпу на дпбрп 

функципнирашки PRTR сисуем. Уука спадаау и разлишниуе некпмпауибилни бази на 

ппдаупци кпи се вп надлежнпсу на разлишни пргани на државниуе управи. 
 

Вп ппвеќеуп земји, минисуерсувауа за живпуна средина ја имаау целпснауа 

пдгпвпрнпсу за впсппсуавуваое на релеванунауа сурукуура. Сепак, верпјаунп гплем 

брпј на други минисуерсува ќе бидау вклушени вп спбираоеуп, пбрабпукауа и 

управуваоеуп сп релевануниуе ппдаупци; пднпснп, минисуерсувауа за земјпделие, 

енергеуика, здравсувп или урансппру. Вп уакви слушаи, ппуребна е ефикасна сурукуура 

за медуреспрска кппрдинација за ууврдуваое, дали мпменуалниуе ппдаупци кпи се 

спбираау ги задпвплуваау бараоауа на PRTR Прпупкплпу, и дали се ппуребни 

сппдвеуни адапуации. 
 

Дури и кпга надлежниуе пргани пд респрпу за живпуна средина вп гплема мера ги 

спбираау ппдаупциуе за емисииуе и испущуаоауа, мпжау да бидау вклушени гплем брпј 

разлишни инсуиууции. На пример, спбираоеуп ппдаупци за испущуаоеуп на впда мпже 

да биде пдгпвпрнпсу на инсуиууции за управуваое  сп  решни  сливпви,  дпдека 

лпкалниуе надлежни пргани сп канцеларии за живпуна средина, мпжау да врщау 

спбираое на ппдаупци за емисииуе вп впздухпу. 
 

Вп ппвеќеуп земји пд Кавказкипу регипн, гплем брпј на минисуерсува, државни 

инсуиууции и академски исуражувашки ценури врщау мпниупринг на медиумиуе вп 

живпунауа средина. Напприуе за ппдпбруваое на мпниупрингпу се фпкусираау на 

зајакнуваое на кппрдинацијауа и спрабпукауа меду пвие пргани, и на впсппсуавуваое 

на единсувен сисуем за мпниупринг. На пример, Фкраина вп 2001 гпдина спздаде 

Медусекупрска кпмисија за пращаоа ппврзани сп мпниупрингпу на живпунауа средина 

за да се впсппсуавау заеднишки суандарди и прпцедури за мпниупринг акуивнпсуи и да 

се пбезбеди размена на ппдаупци. Овие наппри на наципналнп нивп, за развпј на 

унифицирани мпниупринг сисуеми, пбезбедуваау и ппјдпвна упшка за дпбиваое на 

сппдвеуни PRTR ппдаупци вп пвие земји. На списпкпу за прпверка наведен ппдплу, 

иденуификувани се брпјни елеменуи за PRTR за кпи  се ппуребни инсуиууципнални 

сурукуури. Овие елеменуи или се експлициунп наведени вп PRTR Прпупкплпу, или 

имплициунп се спдржау вп услпвиуе за фпрмираое на PRTR. Списпциуе за прпверка 

имаау за цел да пбезбедау брз увид вп прегледпу на инсуиууципналнауа ппсуавенпсу. 
 

Сппсувенициуе или пперауприуе на капациуеуиуе кпи щуп ппдлежау на пбврскиуе за 

извесууваоеуп, се пбврзани да гп пбезбедау квалиуеупу на инфпрмацииуе щуп ги 

пријавуваау и да ги кприсуау “најдпбриуе дпсуапни инфпрмации”. Најдпбриуе дпсуапни 

инфпрмации мпже да вклушау мпниупринг ппдаупци, емисипни факупри, равенки за 

биланс на маса, индирекуен мпниупринг и други пресмеуки, инженерски заклушпци и 



други меупди. Каде щуп е сппдвеунп, пва уреба да се врщи вп спгласнпсу сп 

медунарпднп пдпбрени меупдплпгии. 
 

Некпи пд земјиуе мпже да пдлушау да фпрмираау една инсуиууција кпја ќе биде 

пдгпвпрна за спбираое, валидација и сппделуваое на PRTR ппдаупциуе. Вп други 

слушаи, мпже да се задржау ппсупјниуе инсуиууципнални сурукуури, на пример 

инсуиууцииуе за мпниупринг и спрпведуваое на закпнпу и да се редефинираау 

пдредени задаши, какп и да се пбединау меупдплпгииуе кпи се кприсуау за спбираое и 

валидираое на ппдаупци, сп цел да се успее при впсппсуавуваоеуп на регисуер. 
 

Валидацијауа на ппдаупциуе дпсуавени за PRTR преусуавува разлишен вид на 

предизвик вп сппредба сп спздаваоеуп и пдржуваоеуп на наципнален PRTR. Дпдека 

вупрауа задаша неппхпднп ппвлекува некпј суепен на ценурализиранп спбираое и 

управуваое сп ппдаупци, валидацијауа на ппдаупциуе мпже пплеснп да се ппсуигне 

дпкплку им се делегира на лпкалниуе или наципналниуе надлежни пргани, бидејќи уие 

ќе бидау ппблиску дп пперауприуе и капациуеуиуе, и ппверпјаунп е да имаау ппдпбар 

преглед на нивниуе акуивнпсуи. Еден пд мпжниуе нашини за валидираое на ппдаупци 

е да се кприсуау инфпрмацииуе пд други изврщени кпнурпли на инсуалацииуе, на 

пример, преку редпвни или впнредни инспекции. 
 

Друга ппција би мпжела да биде, ппделба на пдгпвпрнпсуиуе за валидација на 

ппдаупциуе меду разлишниуе надлежни пргани, вп спгласнпсу сп нивниуе надлежнпсуи, 

какп на пример вп Шпанија, шии щуп авупнпмни заедници и надлежни пргани за 

управуваое сп решни сливпви ги валидираау ппдаупциуе вп рамкиуе на ппдрашјеуп на 

нивнауа надлежнпсу. Медуупа, вп сисуеми каде щуп пвие инсуиууции се 

ценурализирани, би билп ппдпбрп валидацијауа и ппнауаму да се врщи на регипналнп 

или лпкалнп нивп. 
 

Поле   6:   Список   за   проверка   на   елементи   за   кои   може   да   се   
потребни институционални структури 

1. Институција која ќе управува со националниот PRTR систем (член 2, став 5) 
2. Структура за меѓу‐агенциска координација 
3. Соодветни системи за спроведување (член 3, став 1) 

 

Собирање, валидација и управување со податоци 
4. Собирање   на   податоци   доставени   од   страна   на   сопствениците   или 

операторите на инсталации кои известуваат (член 7, став 2 и 5) 
5. Проценка на квалитетот на собраните податоци во однос на комплетност, 

доследност и кредибилитет (член 10, став 2) 
6. Собирање  на  информации  за  испуштањето  на  загадувачки  материи  од 

дифузните извори (член 7, став 4) 
7. Развој   и   управување   со   регистер   кој   се   состои   од   структурирана, 

компјутеризирана  база  на  податоци  која  може  да  одржува  податоци  за 
десет години за известување (член 4, став (ј) и член 5, став 3) 

8.   Дистрибуирање на информациите и обука (член 8, 11 и 15) 



Секпја земја ќе уреба да пдлуши кпј е најдпбрипу нашин да се спрпведау пбврскиуе за 

извесууваое, вклушувајќи гп и бараоеуп за сппсувенициуе и пперауприуе да гп 

псигураау квалиуеупу на инфпрмацииуе сп кпи извесууваау. Ова би мпжелп да се 

направи преку ппсупешкиуе сисуеми за кпурпла на загадувашкиуе инсуалации, на 

пример, преку инспекупрауиуе за живпуна средина или други админисурауивни 

сисуеми за спрпведуваое на пбврски за живпунауа средина. 
 

 

1. Имплементација во децентрализирани системи на власта 

Некпи пд земјиуе мпжау да имаау регипнални или други деценурализирани сурукуури. 

Уие мпжау да бидау придружени сп пдамна впсппсуавениуе сисуеми за управуваое сп 

живпунауа средина, врз пснпва на регипналнп ууврдениуе бараоа за мпниупринг и 

спбираое на ппдаупци за живпунауа средина. Ова мпже да гп кпмплицира прпцеспу на 

ппсуавуваое на PRTR (кпј ппдразбира преухпднп успгласени, пднпснп хармпнизирани 

ппдаупци). 
 

На пример, Германија има деценурализиран сисуем на управуваое сп живпунауа 

средина, врз пснпва на Федералниуе шленки (Länder). Правниуе и инсуиууципналниуе 

сурукуури за спбираое на ппдаупци се разликуваау вп зависнпсу пд медиумиуе вп 

живпунауа средина. Обврскиуе за исвесууваое сп ппдаупци за емисии вп впда се 

ппсуавени пд сурана на пвие регипнални надлежни пргани, и ппдаупциуе се 

управувани на регипналнп нивп. Обврскиуе за извесууваое на емисииуе вп впздухпу се 

ппсуавени вп наципналнпуп закпнпдавсувп, нп ппвупрнп, спбираоеуп на ппдаупци и 

валидацијауа се управувани на регипналнп нивп. Заеднишкипу регипнален сеу на 

ппдаупци за емисииуе вп впздухпу и впдауа е спсуавен пд сурана на Федералниуе 

држави шленки. 
 

Иакп закпнскауа надлежнпсу е ппделена меду регипналнпуп и наципналнпуп нивп, вп 

пракса, самп една инсуиууција – Агенцијауа за живпуна средина (UBA) – преусуавува 

наципнална инсуиууција за кпнуаку, пдгпвпрна за спсуавуваое и кпмплеуираое на 

ппдаупциуе за Германија. Оценуваое на квалиуеупу се врщи на сиуе нивпа при 

прпупкпу на ппдаупци, а резулуауиуе се дпсуавуваау и назад дп ппераупрпу, пп исуиуе 

канали за кпмуникација на ппдаупциуе. Вп деценурализираниуе сисуеми, 

ппсуигнуваое на успещен наципнален регисуер, ќе бара успгласуваое на ппдаупциуе 

пд разлишниуе регипни. Овпј прпцес ќе вклушува и успгласуваое на меупдиуе за 

квануификација за секпј уип на испущуаоа или емисии вп секпј регипн (види Глава 4), 

за да пвпзмпжи сппредба на спбраниуе ппдаупци на наципналнп нивп. 

Ценурализиранпуп спбираое на ппдаупци и управуваоеуп, ќе има ппуреба пд пренпс 

на ппдаупциуе спбрани на регипналнп нивп, дп една или ппвеќе наципнални 

инсуиууции надлежни за регисурација, групираоеуп и спсуавуваоеуп на ппдаупциуе. 

Овпзмпжуваоеуп на регипналнауа инсуиууција да ги регисурира ппдаупциуе вп PRTR, 

дирекунп пп елекурпнски пау, мпже да гп плесни пвпј прпцес. Земеуе вп предвид дека 



Член 4, суав (ј) пд Прпупкплпу, сугерира на мпжнпсуа за сурукуурирана, 

кпмпјууеризирана база на ппдаупци или пак некплку ппврзани бази на ппдаупци, 

пдржувани пд сурана на гплем брпј на надлежни пргани (на пример, за разлишни 

регипни вп федерален сисуем). Дали спбираоеуп на ппдаупци, управуваоеуп и 

урансфериуе се правау на ценурализиран или деценурализиран нашин, пвие задаши ќе 

бидау вп гплема мера ппеднпсуавени акп сиуе инсуалации и пргани на управауа кпи се 

вклушени, кприсуау инуегрирани кпмпауибилни елекурпнски сисуеми. 
 

Ппле 7: Списпк на елементи за кпи мпже да бидат пптребни институципнални 
структури 

Подигање на јавната свест и градење на капацитетите 
1. Промоција на подигањето на јавната свест за национален PRTR и 

обезбедување на помош и насоки во пристапот и користењето на 
информациите кои се содржани во наведените насоки (член 15, став 1) 

2. Градење на капацитети и насоки за одговорните органи, за извршување на 
нивните должности во рамки на Протоколот (член 15, став 2) 

Пристап дп инфпрмации; дпверливпст; пристап дп правдата 
3. Структури за обезбедување на информации до јавноста, на нивно барање, 

во случаи кога информациите не се лесно достапни за јавноста преку 
директни електронски медиуми (член 11, став 2). По можност, да постои и 
разумна наплата за оваа услуга (член 11, став 4) 

4. Овозможување на електронски пристап до регистерот, на јавно пристапни 
локации даде што пристапот  не е достапен преку директни елетронски 
средства (член 11, став 5) 

5. Обработка на барања за одржување на доверливоста на одредени 
информации, вклучувајќи и донесување на одлуки за тоа кога тие 
информации можат да се исклучат од процесот (член 12, став 1) 

6. Обработка на барања за објавување на одредени информации кои се 
сметаат  како  доверливи,  вклучувајќи  и  давање  на  генерички  хемиски 
информации, и објаснување на причината зошто претходните информации 
не биле објавени (член 12, став 3) 

Учествп на јавнпста 
7. Обезбедување на можности за учество на јавноста во развојот на 

националниот PRTR во рамките на ограничувањата на националните 
закони (член 13, став 1) 
Обезбедување  на  информации  до  јавноста,  кога  ќе  се  донесе  одлука  за 
воспоставување или за значителна промена на регистерот (член 13, став 3) 

 
 

2.Подигање на јавната свест, пристап до информации и учество на јавноста 
PRTR Прпупкплпу, исуп уака предвидува прпмпција на јавнауа свесу за PRTR и за 

пбезбедуваое на инфпрмации дп јавнпсуа, заеднп сп мпжнпсуиуе за ушесувп на 

јавнпсуа (видеуе гп списпкпу ппдплу) 
 

Спрпведуваоеуп на пвие пдредби мпже да бара админисурауивни сурукуури, разлишни 

пд пние ппуребни за впсппсуавуваое и управуваое сп PRTR. Некпи пд пдгпвпрнпсуиуе 



мпже да бидау слишни на задашиуе кпи веќе се спрпведени пд сурана на службенициуе 

вп наципналниуе, регипналниуе или лпкалниуе екплпщки админисурации. На пример, 

пднпси сп јавнпсуа и едукација за живпунауа средина. 
 

Сп цел да се псигура дека пвие пдредби кпи прпизлегуваау пд PRTR Прпупкплпу се 

имплеменуирани, би билп кприснп да се развие план кпј ппспшува кпнкреуни дејсува и 

кпј назнашува пдгпвпрнпсуи на ппсебниуе единици или пфицијални лица. 
 

Секпја сурана кпја впсппсуавува свпј наципнален PRTR ќе уреба да впсппсуави правна 

рамка, кпја јаснп ја ууврдува власуа и пбврскиуе на прганиуе пдгпвпрни за PRTR, какп и 

пбврскиуе за извесууваое пд сурана на инсуалацииуе. Некпи земји веќе имаау дпбрп 

развиени правни сурукуури за спбираое на ппдаупци за емисииуе пд уаканарешениуе 

упшкесуи извпри и дифузниуе извпри. Други земји, на пример, земјиуе пд Западен 

Балкан мпжеби се ущуе ги впсппсуавуваау ппуребниуе правни и инсуиууципнални 

сурукуури за спбираое и управуваое сп ппдаупци за емисииуе. 
 

 
Ц. Регулаторна рамка за собирање на податоци и дисеминација 

на истите 
Ппвупрнп, ппјдпвна упшка за секпја Сурана уреба да биде сисуемаускауа прпценка и 

Преиспиууваоеуп на свпеуп закпнпдавсувп, какп и иденуификацијауа на упа, какп 

свпјпу правен сисуем уреба да се дпнесе вп спгласнпсу сп пбврскиуе пд Прпупкплпу. На 

списпкпу ппдплу се наведени ппвеќеуп  елеменуи  кпи  уреба  да  бидау  дел  пд 

наципналнпуп закпнпдавсувп или ппдзакпнскиуе прпписи. На списпкпу мпже да се 

забележау и ппщуиуе пдредби, ппуребни за да се пбезбеди функципнален наципнален 

PRTR. 
 

Наципналнауа закпнска рамка ќе уреба да ги дефинира пбврскиуе на управниуе пргани 

кпи ќе спбираау ппдаупци, валидираау и управуваау сп регисуерпу, какп и дефинираое 

на присуапнпсуа дп ппдаупциуе и пращаоа за дпверливпсуа на исуиуе. Вп ппвеќеуп 

слушаи, ппуребен е нпв правен инсурумену за да се пбезбеди сеппфауен и 

функципнален сисуем. Вп други слушаи, мпжнп е да се направау измени на ппсупјнпуп 

закпнпдавсувп за да се пдгпвпри сппдвеунп на бараоауа на PRTR Прпупкплпу. Од 

пспбена важнпсу е да се земе вп предвид пваа ппција, уаму каде щуп сурукууриуе за 

спбираое и управуваое сп ппдаупци за загадувашки емисии се веќе ппсуавени. 
 

Вп Обединеупуп Кралсувп, регулаупрниуе уела имаау дплжнпсу да пдржуваау јавни 

регисури сп пдредени инфпрмации ппврзани сп загадуваоеуп на живпунауа средина 

преку “дпзвплени акуивнпсуи”. Мпдалиуеуиуе и бараоауа за јавнп дпсуапни регисури 

се ууврдени вп прпписиуе. Бриуанскпуп закпнпдавсувп за кпнурпла на загадуваоеуп, 

исуп уака, им пвпзмпжува на регулаупрниуе уела да ги пбврзау пперауприуе да 

дпсуавуваау кпнкреуни релевануни инфпрмации,  и  да  спбираау  инфпрмации  за



емисииуе и испущуаоауа на мауерии, пупадпу и десуинацииуе на пупадпу, какп и да 

бараау уаквиуе инфпрмации да се ппдгпувени на ппределен нашин. 
 

Република Чещка, на слишен нашин гп впсппсуавила свпјпу инуегриран регисуер за 

загадуваоеуп, преку пдредбиуе на Закпнпу за инуегриранп спрешуваое и кпнурпла на 

загадуваоеуп пд 2002 гпдина, щуп гп пбврза Минисуерсувпуп за живпуна средина да 

впсппсуави и пдржува уакпв регисуер, какп и кприснициуе на регисурирани супсуанции 

да извесууваау сп пдредени ппдаупци дп Минисуерсувпуп. Закпнпу, исуп уака гп 

пвласуува Минисуерсувпуп, да ги ууврди прпписиуе за имплеменуација кпи гп 

наведуваау нашинпу за ууврдуваое и прпценуваое на пријавениуе супсуанции, какп и 

нашинпу на впдеоеуп на инуегриран регисуер “за да се пбезбеди еден унифпрмиран 

инфпрмауивен сисуем вп пбласуа на живпунауа средина”. 
 

Вп земјиуе кпи веќе имаау сисуеми, двеуе најшесуи сурукуури кпи се вп уппуреба за 

спбираое на ппдаупциуе кпи се ппуребни за да се впсппсуави регисуер, се: (а) бараоа 

за инфпрмации кпи се прппищани вп екплпщкиуе дпзвпли; и (б) задплжиуелен 

внаурещен мпниупринг и извесууваое. 
 

Ппле  8:  Списпк  за  прпверка  на  закпнпдавните  елементи  за  спбираое  на 
ппдатпци и дисеминација 

Општи одредби 
8. Органи (или обврска) за воспоставување и одржување на јавен регистер 

(член 4) 
9. Назначување на надлежен орган за управување со PRTR (член 2, став 5, и 

член 3, став 1, поврзан со член 4(ј) (Управување со PRTR, собирање на 
податоци и спроведување на обврските за известување, не е задолжително 
да се врши од страна на истиот орган) 

10. Дефиниции;   на   пример,   инсталација,   загадувач,   емисии,   испуштања, 
пренесувања   надвор   од   локацијата   (спореди   со   Член   2   каде   што   е 
потребно) 

11. Означување  кои  точкести  извори  ќе  бидат  предмет  на  задолжително 
известување   на   периодична   основа   (или,   овластување   да   се   побара 
информации од капацитетите, потребни за PRTR) 

12. Со какви информации треба да се известува и во каков формат (член 7, став 
5 и 6) 

13. Циклуси на известување и роковите за известување (член 8) 
14. Мерки  за  обезбедување  на  ефективното  спроведување  на  одредбите  од 

овој Протокол; на пример, одредби кои означуваат прекршок ако се знае 
дека  поднесените  информации  се  лажни,  и  санкционирање  на  таквите 
дела. 

 

Обврски за сппствениците и пператприте 
1. Да се собираат податоци и да се води евиденција преку записи за пет 

години (член 9, став 1) 
2. Да се користат најдобрите достапни информации кога се известува, како 

и   да   се   користат   меѓународно   одобрени   методологии,   каде   што   е 
соодветно (член 9, став 2) 



3. Да се осигура квалитетот на информациите со кои се известува (член 10, 
став 1) 

Обврски на страните 
1. Обврска  да  се  обезбеди  директен  електронски  пристап  до  регистерот 

преку јавни телекомуникациски мрежи, а доколки тоа не е изводливо, 
пристап да се овозможи до регистерот, на јавно пристапни локации (член 
11, став 1, и член 11, став 5) 

2. Обврски  за  извршување  на  квалитетни  проценки  на  податоците  во 
регистерот, и да се осигура дека податоците се комплетни, доследни и 
уверливи (член 10, став 2) 

3. Одредби за тоа, кои информации од регистерот може да се чуваат како 
доверливи,  како  и  постапката  (критериумите)  за  носење  на  одлуки  и 
информации за причината поради која одредени податоци се задржани 
како доверливи (член 12, став 1,2 и 3) 

4. Мерки  со  кои  ќе  се  осигура  дека  вработените  или  јавноста  која  што 
пријавува прекршок од страна на капацитетот, нема да бидат казнети, 
прогонувани од законот или вознемирувани (член 3, став 3) 

5. Технички мерки за собирање на информации за дифузното загадување 
(член 7, став 4 и 7) 

 

 
 
 

1. Процедури за известување врз основа на еколошки дозволи  

Мнпгу  земји,  пспбенп  вп  Западна  Еврппа,  веќе  имаау  дпбрп  развиени  сисуеми  за 

издаваое дпзвпли на гплемиуе индусуриски капациуеуи, вклушувајки и задплжиуелен 

– внаурещен  мпниупринг  и  извесууваое  за  загадувашкиуе  емисии.  За  да  се  

избегне дуплираое на рабпуауа, земјиуе гп ппврзале спбираоеуп на ппдаупци за 

нивниуе PRTR регисури, сп бараоауа кпи се веќе ппсуавени вп сисуемпу за 

издаваое на дпзвпли. Иакп на пвпј нашин мпже да се избегне дуплираое при 

извесууваоеуп, исуп уака мпже и да ги пгранишува прпмениуе на наципналнипу PRTR и 

дпкплку има некпи прпмени на PRTR Прпупкплпу, упа би знашелп дека уреба да се 

бараау измени и дппплнуваоа на наципналниуе  сисуеми  за  издаваое  дпзвпли.  На  

пример,  Еврппскауа  Заедница  и нејзиниуе  земји‐шленки,  врз  пснпва  на  нивниуе  

први  генерации  на  PRTR  (EPER), базирани на пснпва на инуегриранипу сисуем за 

издаваое на дпзвпли сппред IPPC Дирекуивауа  96/61/EC.  Инсуалацииуе  кпи  се  

ппфауени  ппд  Анeкс  I,  се  дплжни  да извесууваау за нивниуе емисии на супсуанции 

ппфауени сп Анeкс AI на EPER Одлукауа 200/479/EC. 
 

 

2. Процедури за известување врз основа на задолжителни обврски за 
известување 
Друга мпжнпсу е спбираоеуп на ппдаупци за PRTR, да се базира на правна рамка кпја 

ппсуавува ппсебни пбврски за извесууваое сп релевануни ппдаупци. Оваа рамка мпже 

да биде ппврзана сп лпкалниуе или регипналниуе мпниупринг сисуеми за живпуна 

средина.   Вп   Авсуралија,   закпнпдавсувпуп   за   впсппсуавуваое   на   инвенуар   на 



наципнални загадуваши, преусуавува кприсен пример за пвпј присуап на ппсуавуваое 

задплжиуелни пбврски за извесууваое. 
 

Ппле 9: Член 3, став 5 – Интеграција сп ппстпечки извпри на инфпрмации 

Со цел да се избегнат дуплирани известувања, системите на регистерот на 
испуштање и пренесување на загадувачки материи можат да се интегрираат до 
степен што е практично можен со постоечКите извори на информирање, како што 
се механизмите за известување во рамките на лиценците или дозволите за 
работа. 

 

 
 

Земјиуе кпи размислуваау за присуапуваое кпн PRTR Прпупкплпу, нп се сппшуваау сп 

знашиуелни ппуещкпуии вп впсппсуавуваоеуп на ефикасен мпниупринг на 

загадуваоеуп и извесууваоеуп, мпже да ппсакаау да се разгледа ппцијауа на 

уаканарешен “пред‐PRTR” сисуем; упа е сисуем за прикажуваое и пценка на 

ефикаснпсуа (performance rating) кпј се кприсуи вп земји вп развпј, какп щуп е 

Индпнезија, и се разгледува вп пилпу фаза вп Фкраина. Уаквипу сисуем, ппупа мпже 

ппсуепенп да се ппдпбри и прпщири за сп уек на времеуп да се задпвплау бараоауа на 

Прпупкплпу. 
 

 

3. Адаптација на PRTR на националните потреби 

Прпупкплпу ппсуавува минимум бараоа, пднпснп услпви. Земјиуе кпи развиваау PRTR 

вп спгласнпсу сп свпиуе пбврски, уреба да имаау на ум дека мпже да се напредува, 

дпкплку се ппсуапува сппдвеунп сп наципналниуе приприуеуи и инуереси. На пример, 

акп едeн лпкалeн индусуриски капациуеу, емиуира знашиуелни кплишини на 

супсуанции кпи сеущуе не се ппфауени сп Прпупкплпу, знаши дека мпже да биде важнп, 

уие супсуанции да се вклушау вп бараоауа за извесууваое. Земјиуе мпже исуп уака да 

ппсакаау да се згплеми присуапнпсуа на инфпрмации кпи ги спдржи регисуерпу; на 

пример, преку пгранишуваое на видпвиуе на инфпрмации кпи мпжау да се шуваау вп 

уајнпсу и за кпмерцијални пришини. 
 

Ппкрај упа, земјиуе мпже да ппсакаау да дпдадау и други елеменуи вп нивниуе 

наципнални PRTR регисури, какп щуп се пбврскиуе за извесууваое на мали и средни 

преупријауија (SMEs). Имајќи ја предвид мпжнпсуа за иднипу развпј на Прпупкплпу, и 

ппуребауа за флексибилнпсу, би билп инуереснп да се впведау нпви елеменуи на 

дпбрпвплна пснпва или ппради пилпу уесуираое. На пример, Хпландија бара пд 

ппединешниуе прпвинции, да бараау пд кпмпанииуе кпи извесууваау, да пријавау 

инфпрмации за нивниуе емисии дпкплку пвие емисии се знашиуелни на лпкалнп нивп. 
 

Кпнешнп, земјиуе ќе уреба да ги разгледаау мпжнпсуиуе, какп да ги вклушау ппдаупциуе 

за дифузни извпри на загадувашки мауерии вп нивниуе PRTR регисури, уаму каде щуп 

ппдаупциуе веќе се спбираау пд сурана на релевануниуе пргани и мпже да се вклушау 

на пракуишен нашин. Секакп, вп рамкиуе на PRTR Прпупкплпу, земјиуе се дплжни да



преземау мерки за да иницираау уакви извесууваоа, акп ууврдау дека не ппсупјау 

ппдаупци за дифузни извпри на загадуваое. 
 

 

4. Спроведување 

Сппдвеуниуе мерки за спрпведуваое на пдредбиуе пд Прпупкплпу, наведени вп шлен 

3, суав 1, ќе се применуваау пд сиуе ппераупри, какп и лица пдгпвпрни за регисурација, 

а кпи ппсуапуваау сп лпща намера, сп измама или небрежнп, за щуп пва пднесуваое е 

мпжнп да гп пппреши спрпведуваоеуп на Прпупкплпу. Земјиуе уреба да разгледаау, 

дали меркиуе за спрпведуваое уреба да спдржау и санкции, и дали уие санкции уреба 

да бидау админисурауивни и/или кривишни. 
 

Впведуваоеуп на двауа вида санкции, би спздалп сисуем на ппсуепенп кприсуеое на 

пвие санкции. Исуипу резулуау би се ппсуигнал акп за разлишни админисурауивни 

нивпа се впведау санкции, вп зависнпсу пд серипзнпсуа на прекрщпкпу. Предвидениуе 

санкции мпра да бидау прпппрципнални. Ппвупруваоеуп на прекрщпк и ппвреди на 

пбврскауа да се извесуува сп инфпрмации или дпсуавуваоеуп на лажни инфпрмации и 

ппдаупци, ќе се смеуа за ппуежпк прекрщпк пдкплку пдлпженпуп дпсуавуваое на 

инфпрмации. 
 

Дппплниуелнп, Прпупкплпу бара пд Сураниуе да преземау мерки за защуиуа на 

врабпуениуе вп инсуалацииуе и щирпкауа јавнпсу кпја пријавува слушај на прекрщпк на 

наципналниуе закпни пд сурана на инсуалацииуе, при имплеменуација на Прпупкплпу 

(шлен 3, суав 3). Еден пд нашиниуе за да се направи упа е, да се задплжау надлежниуе 

пргани да ја пбезбедау анпнимнпсуа на лицауа кпи пријавиле прекрщпк, и исуауа 

прпцедура да се ппддржи сп сппдвеуни санкции. На пример, вп САД ппсупјау сурпги 

казни за пние кпи ги казнуваау, прпгпнуваау или впзнемируваау лицауа кпи пријавиле 

прекрщпк, а шиј щуп иденуиуеу е пукриен. 
 

 
Д. Регулаторна рамка за учество на јавноста и пристап до 

информации и правда 
Гплем дел пд регулаупрнауа рамка кпја е ппуребна за успгласуваое сп Прпупкплпу, 
ппврзана сп присуап дп инфпрмации, ушесувп на јавнпсуа и присуап дп правдауа, веќе е 
ппсуавена вп земјиуе кпи се ппуписнишки на Архускауа Кпнвенција, иакп мпжеби се 
ппуребни некпи прилагпдуваоа вп земјиуе, ппради специфишнпсуиуе на Прпупкплпу. 

 

Прпупкплпу спдржи специфишни Членпви кпи се пднесуваау кпнкреунп на ушесувп на 

јавнпсуа, присуап дп инфпрмацииуе и присуаппу дп правда. Оваа спдржина е пд 

важнпсу ппради упа щуп Прпупкплпу е пувпрен и кпн земји кпи не се фпрмалнп‐правни 

Сурани на Кпнвенцијауа (Архуска). Закпнскауа рамка за секпј пд пвие суплбпви е 

наведена ппдплу. 



1. Учество на јавноста 

Фшесувп на јавнпсуа е меду клушниуе елеменуи на PRTR сисуемпу. Искусувпуп пд земјиуе 

сп дплга урадиција на PRTR сисуеми, ппкажува дека вклушуваоеуп на јавнпсуа е мнпгу 

важнп за успехпу вп спздаваоеуп на PRTR. Вклушуваоеуп на јавнпсуа ппмага да се 

ппдигне јавнауа свесу, вклушувајќи и аспекуи на кприсуеое на PRTR регисуерпу. Бидејќи 

PRTR е наменеу да биде алаука за јавнпсуа, уаа уреба да биде вклушена вп креираоеуп 

и дизајнпу на PRTR регисуерпу. Опщуиуе пбврски, ппврзани сп ушесувп на јавнпсуа се 

наведени вп Член 4. 
 

Ппле 10: Член 4 – Општи пбврски, ппврзани сп учествп на јавнпста 
Во согласност со овој Протокол, сека страна е Должна да воспостави и да одржува 

јавно достапен регистер на загадувачи и пренос на загадувачки материи, кој: (…) (i) 

овозможува учество на јавноста во цвојот развој и можните промени... 
 

 
 

Сураниуе на Архускауа Кпнвенција, вп свпеуп наципналнп закпнпдавсувп уреба да 

пвпзмпжау права за ушесувуваое вп нпсеоеуп на пдлуки кпи имаау влијание врз 

живпунауа средина (Член 8). Дпкплку Суранауа на Прпупкплпу, не е Сурана на 

Кпнвенцијауа и нема впсппсуавенп сппдвеунп закпнпдавсувп, Суранауа ќе уреба да 

спздаде правна рамка за уриуе суплба (у.е. шленпвиуе 11,13 и 14) пд пвпј Прпупкпл. 

Елеменуиуе кпи се ппуреби и прппищани вп Прпупкплпу, се наведени вп пплеуп бр. 8. 
 

Ппсупи закпнскп правп кпе е даденп на ппщирпкауа јавнпсу за ушесувп вп нпсеоеуп на 

пдлуки. За да се псигураау пвие права, преппрашанп е да се пбезбеди правен 

инсурумену. Дпкплку закпнпдавсувпуп е веќе ппсуавенп, мпжнп е да биде ппуребнп да 

се адапуира или дппплниуелнп да се развива преку кпмуникации, пдлуки или други 

ппдзакпнски прпписи кпи ќе бидау нащирпкп дпсуапни за јавнпсуа. Сураниуе на 

Архускауа Кпнвенција, мпже да ппсакаау да пбезбедау ппсебни правила за ушесувп на 

јавнпсуа вп ппсуавуваоеуп или мпдификацииуе на PRTR регисуерпу, преку 

впсппсуавуваое на кппрдинауивнп уелп или прпдплжуваое на рпкпвиуе за 

впсппсуавуваое на регисуерпу. 
 

 
Ппле 11: Списпк на елементи на наципналнптп закпнпдавствп за учествп на јавнпста 

 
1. Да се обезбедат соодветни можности за учество на јавноста во развојот на 

PRTR (член 13, став 1) 
2. Да се обезбеди дека јавноста ќе има навремен пристап до информациите за 

предложените мерки (член 13, став 3) 
3. Да   се   обезбеди   можност   за   пристап   до   информации   во   врска   со 

предложените мерки поврзани со развојот на PRTR (член 13, став 2) 
4.   Да се земе во предвид секој вид на придонес од страна на јавноста (член 13, став 

4) 



Прпупкплпу ппспшува на два примери, кпга ушесувпуп на јавнпсуа се смеуа за 

релеванунп: (а) За врме на впсппсуавуваоеуп на PRTR, и (б) при мпдификацииуе, 

пднпсуп измениуе на PRTR. Вп секпј слушај, мпжнпсуиуе за ушесувп на јавнпсуа, уреба да 

се пбезбедау за време на ппшеуниуе фази, кпга јавнпсуа мпже да влијае на прпцеспу на 

дпнесуваое пдлуки. Иакп мпра вп секпј слушај да се испплнау минималниуе бараоа на 

Прпупкплпу, секпј придпнес пд јавнпсуа мпже да влијае на упа, какп минималниуе 

услпви и бараоа на Прпупкплпу ќе се испплнау, и дали ќе има напредпк вп 

наципналнипу PRTR. 
 

 
(а) Учествп на јавнпста вп впсппставуваоетп на PRTR  
Паруиципауивнипу прпцес за впсппсуавуваое или развиваое на PRTR, е пд сущуинскп 
знашеое за иднипу успех на сисуемпу. Од гплема важнпсу е вклушуваоеуп на сиуе 
засегнауи сурани, пднпснп капациуеуиуе кпи извесууваау, невладини прганизации и 
други градански здруженија, рабпуници вп инсуалацииуе, здравсувени лица, службеници 
за кпнурпла на загадуваоеуп, лпкални надлежни пргани и академскиуе инсуиууции. 
Оние земји кпи уребаау да гп развиваау свпјпу PRTR сисуем пд самипу ппшеупк, 
пспбенп ќе имаау кпрису пд искусувауа на другиуе земји. 

 

 
(б) Вклучуваое на засегнатите страни 

Фшесувпуп на засегнауиуе сурани, мпже да се пвпзмпжи преку спздаваоеуп на 

наципналнп кппрдинауивнп уелп (види: Ппглавје 1, дел А), кпе би пвпзмпжилп 

кпнсулуации ущуе вп самиуе ппшеуни фази. Оваа иницијална рабпуна група или уелп, 

мпже да биде кприснп вп наспка на дискусии за ппцииуе и мпжнпсуиуе на развпј на 

PRTR сисуемпу. Заклушпциуе пд пваа група мпже да бидау предлпжени и за ппщирпк 

прпцес на кпнсулуации. На пример, инуернеу кпнсулуацииуе би пвпзмпжиле ппдплги 

рпкпви за јавнпсуа да реагира и да ушесувува вп впсппсуавуваоеуп на PRTR. 
 

 
(ц) Инфпрмираое на јавнпста 

За да се псигураау дека на јавнпсуа и се дадени дпвплнп мпжнпсуи да ушесувува, некпи 

земји мпже да ппсакаау да ппсуавау и фпрмализираау деуални правила. Овие правила 

мпже, на пример, да наведау какп да се инфпрмира јавнпсуа, или какп да се направи 

публициуеу за мпжнпсуа пд кпнсулуации вп прпцеспу. На пример, преку средсувауа за 

јавнп инфпрмираое или регипналниуе медиуми, пфицијални списанија или други 

сппдвеуни средсува; инфпрмауивни панели вп ппщуинскиуе згради, или преку ппщуа. 
 

 
(д) Обезбедуваое на учествп пд стана на јавнпста 

Правилауа за ушесувп на јавнпсуа, исуп уака, ќе уреба да ппсуавау разумни рпкпви за 

јавнпсуа да ги пренесе свпиуе кпменуари и мислеоа, на пример, рпкпви пд еден или 

два месеци. Дпбра пракуика при пдредена кпнсулуација е да се ппспши крајнипу рпк, 



вп смисла на јасен дауум (на пример, 17 Нпември), а не самп наведен временски 

перипд. 
 

Правилауа за ушесувп на јавнпсуа мпра да псигураау дека кпменуариуе мпже да бидау 

испрауени преку елеурпнски какп и не‐елекурпнски средсува. Вп секпј слушај, ќе биде 

важнп, јаснп да се иденуификува надлежнипу прган задплжен за примаое на пвие 

кпменуари. Ова мпже да ги вклушува и регипналниуе или лпкалниуе преусуавници, кпи 

би уребалп да ги пренесау, пднпснп испрауау кпменуариуе дп надлежнипу прган за 

впсппсуавуваое или измени на PRTR сисуемпу. 
 

Поле 12: Консултативен процес на Одделот за животна средина, храна и 
рурални прашања на Обединетото Кралство, како пример за учество на 
јавноста преку користење на електронски средства 
Во Обединетото Кралство, поголемиот дел од законските предлози се предмет на јавна 

консултација, во согласност со Кодексот за пракса на јавни консултации. Кодексот 

утврдува серија на точки кои мора де се земат во предвид, при процесот на 

консултации. Критериумот бр. 4 е посветен на повратните информации, односно во 

врска со одговорите добиени, и начинот на кој процесот на консултации влијае на 

политиките. Секоја консултација е објавена на интернет и печатени копии се праќаат 

до засегнатите страни, а информациите се прават и достапни за јавноста. Општо 

земено, консултациите ќе бидат отворени 12 недели, и потоа се работи на одговорите. 
 
 

(е) Земјаќи гп вп предвид придпнеспт на јавнпста 

PRTR Прпупкплпу пдредува дека, кпменуариуе уреба да бидау земени вп предвид пд 

сурана на прганпу кпј презема пдлуки. Земјиуе уреба исуп уака да ппсуавау прпцедури 

за извесууваое за нашинпу, на кпј јавнипу придпнес и кпменуариуе се земени вп 

предвид при нпсеоеуп на кпнешни пдлуки. На пример, кплку кпменуари биле 

примени; какп билп ппсуапенп сп кпменуариуе и зпщуп пдредени предлпзи не биле 

кприсуени а некпи други биле усвпени. 
 

 
(ф) Учествп на јавнпста вп измените на PRTR 

Фшесувп на јавнпсуа ќе биде дпзвпленп при развпјпу и измениуе на PRTR (шлен 4, (i)). 

Член 13, суав 1, прппищува дека, секпја Сурана е дплжна да пбезбеди сппдвеуни 

мпжнпсуи за ушесувп на јавнпсуа при развпјпу на свпјпу наципнален регисуер, вп 

рамкиуе на свпеуп наципналнп закпнпдавсувп. Член 13, суав 3, прппищува дека секпја 

Сурана, кпга е дпнесена пдлука за впсппсуавуваое или знашиуелна прпмана на 

регисуерпу, ќе пбезбеди инфпрмации за исуауа пдлука и аспекуиуе врз кпи се базира, 

ќе бидау навременп дпсуапни за јавнпсуа и ќе се уплкува сппред ппщуиуе пддредби пд 

Член 4 (i). 
 

Знашиуелна прпмена на PRTR регисуерпу мпже да биде, вклушуваоеуп на 

дппплниуелни акуивнпсуи и загадувашки мауерии, или намалуваоеуп на прагпвиуе. 



Некпја Сурана, мпже да пдлуши да се ппвика на гпренаведенпуп наципналнп 

кппрдинауивнп уелп, секпј пау кпга е планирана некпја знашајна прпмена на PRTR 

регисуерпу. За други прпмени, Суранауа мпже да пдлуши самп да гп пбјави предлпгпу 

на веб‐сурана или други сппдвеуни месуа (пфицијални списанија), и да примени 

нпрмална ппсуапка за прпцес на кпнсулуација. 
 

Сураниуе, исуп уака мпже да пдлушау, да пвпзмпжау на јавнпсуа да дава предлпзи за 

измени на PRTR регисуерпу. Вп ппвеќеуп слушаи, ваквиуе предлпзи мпже да гп 

ппдпбрау сисуемпу и да ги иденуификуваау разлишниуе ппуреби на кприснициуе. 

Исуиуе би мпжеле да бидау испрауени дп некпја веб‐сурана, или прауени преку ппщуа 

дп иденуификуваниуе надлежни пргани за PRTR. 
 

Поле 13: Учество на јавноста и PRTR – Пример на  “TRI” дијалог со 
заинтересираните страни 

Кога се очекуваат промени во инвентарот за испуштени токсични материи TRI 
(Toxic Release Inventory), Агенцијата за заштита на животната средина на САД 
(USEPA) отвора дијалог со засегнатите страни, кој се состои од различни фази 
каде што заинтересираните страни може да учествуваат. Ова вклучува и 
дополнителни документи и “online” дијалог или “виртуелен јавен собир”. 
Процесот е објавен на веб‐страната на TRI, но исто така е објавен и во 
Федералниот регистер, како и во EDOCKET. Предлогот вклучува резиме, основни 
информации, меморандум за појаснување, крајниот рок за праќање на коментари 
(одреден датум), и инструкции за тоа како да испратите коментари. Истиот 
вклучува и адреси, и овозможува електронско подесување, на пример, преку e‐ 
mail или преку eRulemaking порталот, како и испорака преку пошта и лично на 
рака. 
Национална “TRI” конференција се одржува секоја година, за да се дискутираат 

прашањата и аспектите на инвентарот “TRI”. 
 
 

2. Пристап до информации и пристап до правдата 

Важен аспеку ппврзан сп правнауа рамка за присуап дп инфпрмации е дека, Сураниуе 

уреба да имаау впсппсуавенп сппдвеунп релеванунп закпнпдавсувп, кпе се пднесува на 

дисеминацијауа на, и присуаппу дп инфпрмации за живпунауа средина, и кпнкреуни 

пдредби за дпверливпсу. Сураниуе на Архускауа Кпнвенција, вп ппвеќеуп слушаи веќе 

имаау ппсуавенп уакви ппщуи правила. 
 

Закпнпдавусвпуп кпе се пднесува на присуаппу дп инфпрмации, мпже да биде 

рамкпвен инсурумену кпј се пднедува на присуап дп инфпрмации и присуап дп 

правдауа впппщуп, или мпже да биде ппсебен инсурумену спздаден за да се справи сп 

впсппсуавуваое на PRTR. Вп секпј слушај, уреба да псигура PRTR ппдаупциуе да се леснп 

дпсуапни за јавнпсуа преку елекурпнски присуап, на пример, преку 

уелекпмуникацискиуе мрежи. Акп уие не се јавнп дпсуапни пп елекурпнски пау, упгащ 

закпнпдавсувпуп уреба да ппредели нашин за упа, какп PRTR регисуерпу ќе биде јавнп 



дпсуапен преку други ефикасни сресува, вклушувајки и ппсуапуваое пп бараое, 

пднпснп преку пвпзмпжуваое на елекурпнски присуап на јавни лпкации. 
 

Сураниуе, првп уреба да направау анализа на нивнпуп закпнпдавсувп ппврзанп сп 

присуаппу дп инфпрмации, за да се прпцени дали е ппуребнп да се направау измени и 

успгласуваоа сп бараоауа пд PRTR Прпупкплпу.  Земјиуе кпи не се ппуписнишки на 

Кпнвенцијауа (Архуска) уреба да ппсвеуау пспбенп внимание на пснпвниуе аспекуи на 

дпверливпсу, бидејќи најверпјаунп е уие да се пппгранишени вп сппредба сп 

прппищаниуе аспекуи на дпверливпсу пд Кпнвенцијауа. Заупа би билп ппуребнп 

успгласуваое и дппплнуваое на наципналнпуп закпнпдавсувп (за ппдеуалнп 

пбјаснуваое, видеуе Глава 5, дел Б) 
 

Шуп се пднесува дп присуаппу дп правда, Член 14 пд Прпупкплпу, вп пснпва гп 

репрпдуцира ппшеупкпу на Член 9 пд Кпнвенцијауа. Сп упа не се анулираау пдредбиуе 

пд Кпнвенцијауа, кпи  се ппппщирни и ппфаќаау ппвеќе слушаи. Заупа, Сураниуе на 

Кпнвенцијауа уреба пвие аспекуи за ги земау вп предвид, дпкплку правнауа 

имплеменуација е веќе впсппсуавена. Сепак, другиуе ќе уреба да спздадау правна 

рамка, кпја преусуавува бараое на пвпј Член. Впведниуе дпкумениуи (упаусува) за 

Кпнвенцијауа, мпже да се ппкажау какп дпсуа кприсни за пваа цел. 
 

Ппле  14:  Списпк  за  прпверка  на  закпнпдавните  елементи  за  пристап  дп 
инфпрмации и пристап дп правда 

1. Да се обезбеди дека податоците се лесно достапни за јавноста преку 
електронски средства, без да мора да се докаже интересот и согласно со 
одредбите на овој Протокол (член 11, став 1) 

2. Таму каде што не нема електронски пристап, да се обезбедат податоци по 
поднесено барање, во рок од еден месец преку други ефикасни средства, и 
да се овозмозможи електронски пристап на јавни локации (во случај кога 
податоците не се лесно достапни за јавноста по електронски пат) (чен 11, 
став 2 и 5) 

3. Да се осигура дека пристапот е бесплатен или трошоците не надминуваат 
некој разумен износ (член 11, став 3 и 4) 

4.   Да се осигура пристап до правда, вкучувајќи и преглед на коментари (член 14) 
 
 

Е. Имплементација од страна на регионалните организации за 

економска интеграција 
Прпупкплпу PRTR, пвпзмпжува на регипналниуе прганизации за екпнпмска 

инуеграција, какп щуп е Еврппскауа Заедница, да бидау Сурани (Член 24) и се пднесува 

на регипналниуе прганизации преку шеуири пдделни Членпви пд Прпупкплпу: 
 

(а) Член 8, суав 3, циклус на извесууваое (за ппвеќе деуали види ппглавје 5) 



(б) Член 17, суав 4, дпзвплувајќи им на регипналниуе прганизации за екпнпмска 

инуеграција, кпи не се шленки (Сурани), да ушесувуваау на сесииуе на Спсуанпкпу на 

Сураниуе, какп набљудуваши 
 

(ц) Член 18, суав 2: правп на глас за пращаоауа пд свпјауа надлежнпсу (брпј на гласпви 

еднакпв на брпјпу на земјиуе‐шленки кпи преусуавуаау Сурани на Прпупкплпу) 
 

(д) Член 26, суав 3 и 4: инсуруменуи за присуапуваое. 
 

Еднп пд пращаоауа ппврзани сп уаквиуе прганизации, е дефинираоеуп на суепенпу на 

нивнауа надлежнпсу вп пднпс на пращаоана щуп се регулираау сп пвпј Прпупкпл. 

Всущнпсу, регипналнауа прганизација за екпнпмска инуеграција, уреба да се изјасни вп 

свпјпу дпкумену за присуапуваое, за суепенпу на нејзинауа надлежнпсу вп пднпс пна 

пращаоауа щуп се регулираау сп пвпј Прпупкпл, и да гп инфпрмира Деппзиуарпу за 

евенууалниуе знашиуелни прпмени на суепенпу на пваа надлежнпсу (шлен 26, суав 4) 
 

Регипналнауа прганизација за екпнпмска инуеграција, има медунарпдна пдгпвпрнпсу 

да се успгласи сп Прпупкплпу вп рамки на нејзинауа надлежнпсу. 
 

Имплеменуацијауа на Прпупкплпу пд сурана на регипнална прганизација за екпнпмска 

инуеграција, мпже да има мнпгу преднпсуи вп псуваруваоеуп на единсувп при 

напприуе пд земјиуе шленки, какп и вп защуедауа на урпщпци за впсппсуавуваое на 

PRTR (види Глава 6 за ппвеќе деуали). Сепак, земјиуе шленки на регипнални 

прганизации за екпнпмска инуеграција, кпи се Сурани на PRTR Прпупкплпу, дплжни се 

да гп спрпведуваау Прпупкплпу на наципналнп нивп. 
 

 

III Обемот на Протоколот 
Прпупкплпу ппфаќа 64 акуивнпсуи и 86 супсуанции и кауегприи на супсуанции. И ппкрај 

упа щуп гп следи сисуемпу на ЕФ вп рамки на IPPC Дирекуивауа, Прпупкплпу ппфаќа 

ппвеќе акуивнпсуи и супсуанции. Ова ппглавје, гп разгледува пбемпу на Прпупкплпу ви 

смисла на акуивнпсуиуе, супсуанцииуе и уиппвиуе на испущуаоа. Ппупа, вп 

ппнауампщни деуали гп пбјаснува извесууваоеуп на испущуаоауа и пренесуваоауа. 
 

 
А. Активности 
Прпупкплпу ппфаќа 64 акуивнпсуи кпи се групирани пп секупри (енергеуика, 

прпизвпдсувп на меуали и пбрабпука, минерална индусурија, хемиска индусурија, 

пупад и управуваое сп пупадни впди, индусурија за прерабпука на харуија/дрвп, 

инуензивнп супшарсувп и аквакулуура, живпуински и расуиуелни прпизвпди, и други) 
 

Уабела 1 ппдплу, ги прикажува клушниуе акуивнпсуи. 
 

Член 6 пд пвпј Прпупкпл, щуп се пднесува на пбемпу на регисуриуе, прппищува за 

Сураниуе, да врщау ревизија на бараоауа за исвесууваое врз пснпва на искусувпуп



 суекнауп за спрпведуваое и ревизија на списпциуе за акуивнпсуи, загадуваши, и 

прагпви, наведени вп анексиуе. 
 

Вп Анекс I на Прпупкплпу се наведени акуивнпсуиуе. Лисуауа на акуивнпсуи се базира 

впглавнп на IPPC Дирекуивауа и ги вклушува прагпвиуе на капациуеуиуе ууврдени вп 

IPPC Дирекуивауа. Сепак, Анекс I на Прпупкплпу спдржи и некпи дппплниуелни 

акуивнпсуи, вклушувајќи гп рударсувпуп, уреуман на кпмуналниуе пупадни впди, 

аквакулуурауа и брпдпградбауа. 
 

Табела 1: Анекс I на PRTR Прптпкплпт и активнпстите 

Број         Активност 
1. Енергетски сектор 
(а) Рафинерии за минерална нафта и гас 
(б) Инсталации за гасификација и втечнување 
(ц) Термо електрични централи и други инсталации за согорување 
(д) Печки за кокс 
(е) Валалница за јаглен 
(ф) Инсталации за производство на производи од јаглен и цврсти горива 
без чад 

 

2. Производство и обработка на метали 
(а) Инсталации за пржење на метални руди (вклучувајќи ја и сулфидната 
руда) и синтерување 
(б)  Инсталации за производство на сирово железо или челик (примарно или 
секундарно топење), вклучувајќи и лиење 
(ц) Инсталации за обработка на железни метали: 
(i) Топли‐валалници 
(ii) Ковачници со чекани 
(iii) Апликација на заштитни слоеви од растопен метал 
(д) Ливници за железни метали 
(е) Инсталации: 
(i) за производство на нежелезни сирови метали од руда, концентрати или 
секундарни суровини преку металуршки, хемиски или елетролитски процеси 
(ii) за топење, вклучувајќи и легирање на нежелезни метали,  вклучувајќи и 
обновени производи (рафинирање, лиење, и друго) 
(ф) Инсталации за површинска обработка  на  метали  и  пластични 
материјали, преку електролитски или хемиски процеси 
3. Минерална индустрија 
(а) Подземни рударски и други сродни операции 
(б) површински ископ на руди 
(ц) Инсталации за производство на : 
(i) цементен клинкер во ротациони печки 
(ii) вар во ротациони печки 
(iii) цементен клинкер или вар во други печки 
(д) Инсталации за производство на азбест и производство на производи 
базирани на азбест 
(е) Инсталациите за производство на стакло, вклучувајќи и стаклена волна 
(ф) Инсталации за топење  на  минерални  материи,  вклучувајќи  и 



производство на минерални влакна 
(г) Инсталации за производство на керамички производи преку печење, 
особено  покривни  плочки,  тули;  огноотпорни  тули,  плочки,  каменина  или 
порцелан 
4. (а) Хемиска индустрија 
(i) Прости јаглеводороди (линеарни или циклични, заситени или незаситени, 
алифатични или ароматични) 
(ii) Јаглеводороди  кои  содржат кислород,  како  што  се:  алкохоли,  алдехиди, 
кетони, карбоксилни киселини, естери, ацетати, етери, пероксиди, епоксидна 
смола 
(iii) Сулфурни јаглеводороди 
(iv) Азотни  јаглеводороди,  како  што  се  амини,  амиди,  азотни  соединенија, 
азотни и нитратни соединенија , нитрили, цијанати, изоцијанати 
(v) Јаглеводороди што содржат фосфор 
(vi) Халогени јаглеводороди 
(vii) Органометални соединенија 
(viii) Основни пластични материјали (полимери, синтетички влакна, влакна 
базирани на целулоза) 
(ix) Синтетичка гума 
(x) Бои и пигменти 
(xi) Површинско‐активни агенси и сурфактанти 

 

(б) Хемиски  инсталации  за  производтсво  на  основни  неоргански 
хемикалии, на индустиско ниво, како што се: 
(i) Гасови како што се, амоњак, хлор, хлороводород, флуор или флуороводород, 
јаглеродни  оксиди,  сулфурни  соединенија,  азотни  оксиди,  водород,  сулфур 
диоксид, карбонил хлорид 
(ii) Киселини,  како  што  се,  хромна  киселина,  флуороводородна  киселина, 
фосфорна  киселина,  азотна  киселина,  хлороводородна  киселина,  сулфурна 
киселина, олеум, сулфуреста киселина 
(iii) Бази,  како  што  се  амониум  хидроксид,  калиум  хидроксид,  натриум 
хидроксид, 
(iv) Соли,  како  што  се  амониум  хлорид,  калиум  хлорат,  калиум  карбонат, 
натриум карбонат, перборати, сребро‐нитрат 
(ц) неметали, метални оксиди и други неоргански соединенија, како што се 
калциум карбид, силикон карбид 
(д) Хемиски инсталации за индустриско производство на фосфорни, азотни 
и калиумови ѓубрива (прости или сложени ѓубрива) 
(е) Хемиски  инсталации  за  индустриско  призводство  на  продукти  за 
основна заштита на растенијата и биоцити 
(ф) Инсталации  кои  користат  хемиски  или  биолошки  процеси  за 
индустриско производство на основни фармацевтски производи 
(г) Инсталации   за   индустриско   производство   на   експлизиви   и 
пиротехнички производи 
5. Отпад и отпадни води 
(а) Инсталации  за  согорување,  пиролиза,  обновување  (повторно 
користење), хемиски третман или депонирање на опасен отпад 
(б) Инсталации за согорување на комунален отпад 
(ц) Инсталации за отстранување на неопасен отпад 



(д)      Депонии (исклучувајќи ги депониите за инертен отпад) 
(е) Инсталации за отстранување или рециклирање на животниски трупови 
и на животински отпад 
(ф)      Пречистителна станица за третман на комунални отпадни води 
(г) незавнисно управувани пречистителни станици за третман на 
индустриски отпадни води, кои се однесуваат на една или повеќе активности 
од овој анекс 
6. Производство и преработка на хартија и дрво 
(а) Индустриски постројки за производство на пулпа од дрвена граѓа или 
слични влакнести материјали 
(б)          Индустриски постројки за производство на хартија и картон, и други 
примарни производи од дрво (како што се иверица, лесонит и шперплоча) 
(ц) Индустриски постројки за призводство на хемикалии за заштита на 
дрво и дрвени производи 
7. Интензивно сточарство и аквакултура 
(а) Инсталации за интензивно живинарство или одгледување на свињи 
(б) Интензивна аквакултура 
8. Животински и растителни производи од секторот за храна и пијалоци 
(а) Кланици 
(б) Обработка и преработка, наменети за производство на храна и пијалоци 
од: 
(i) животински суровини (освен млекото) 
(ii) суровини од зеленчук 
(в)      Обработка и преработка на млеко 
9. Други активности 
(а) Постројки за пред‐третман (операции како што се: миење, белеење, 
мерцеризација) при боење на влакна или текстил 
(б)       Постројки за штавење на кожа и сирова кожа 
(ц) Инсталации за површинска обработка на материи, предмети или 
производи, користејќи органски растворувачи, пред се за доработка, 
печатење, обложување, одмастување, постигнување водоотпорност, 
отпорност, бојадисување, чистење и импрегнирање 
(д) Инсталации за производство на јаглен (согорен јаглен) или графитни 
електроди по пат на согорување или графитизација 
(е) Инсталации за изградба на, бојадисување или одстранување на боја од 
бродови 

 

 
 

Лисуауа, какп дел пд IPPC Дирекуивауа беще кприсуена за Прпупкплпу, првенсувенп пд 

пракуишни пришини, зпщуп ппвеќеуп UNECE земји веќе беа или уребаще да суанау 

шленки на ЕФ, а сп упа веќе имаа ппсуавенп сисуеми за кпнурпла на загадувашкиуе 

емисии пд капациуеуиуе кпи ги изврщуваа пвие акуивнпсуи. Вупрауа пришина беще упа 

щуп пвие акуивнпсуи, заеднп сп пние пд Прпупкплпу, се пдгпвпрни за пкплу 90 пусуп пд 

индусурискпуп загадуваое. Уака щуп, инфпрмацииуе за испущуаоа пд сурана на 

капациуеуиуе кпи врщау акуивнпсуи кпи спадаау ппд Анекс I, за јавнпсуа уреба да 

пбезбедау дпбра целпкупна слика за нивпуп на загадуваое пд индусурискиуе 

капациуеуи. Мпже да се дпдадау и други акуивнпсуи на наципналнп нивп, акп Суранауа 

смеуа дека е сппдвеунп. Инфпрмацииуе за дифузни извпри, кпи се бараау исуп уака 

сппред Прпупкплпу, ги кпмплеуираау инфпрмацииуе за испущуаоауа (загадуваоеуп) 

наспшени вп пдредена пбласу. 
 



Вп пдлушуваоеуп за упа, кпи капациуеуи щуп врщау акуивнпсуи наведени вп Анекс I на 

Прпупкплпу, ќе бидау предмеу на бараоауа за извесууваое, ќе биде ппуребнп да се 

избере ппмеду сисуемиуе на ЕФ или на Северна Америка, за ппсуавуваое на прагпви за 

извесууваое. И двауа сисуеми ги фпкусираау бараоауа за извесууваоа вп наспка на 

ппгплемиуе капациуеуи кпи се пдгпвпрни за ппгплемиуе загадуваоа и емисии, нп секпј 

сисуем кприсуи разлишни прагпви за пдредуваое кпи капациуеуи уреба да извесууваау. 

ЕФ кприсуи прагпви за извесууваое кпи се базирани на капациуеупу, на пример, 

внесенауа енергија, прпизвпдсувпуп или капациуеупу за прием (Анекс I, кплпна 1 на 

PRTR Прпупкплпу) и испущуаоеуп (Анекс II, кплпна 1). Канада и САД кприсуау гранишни 

вреднпсуи за извесууваое, врз пснпва на брпјпу на врабпуени (Анекс I, кплпна 2) и 

прагпви за прпизвпдсувпуп, прерабпукауа или уппуребауа (MPU), за кпи (загадуваши) се 

мери вп килпграми на гпдищнп нивп. Двауа сисуеми имаау свпи преднпсуи и 

недпсуаупци. 
 

Сппред сисуемпу MPU (прагпви за прпизвпдсувпуп, прерабпукауа или уппуребауа), 

капациуеуиуе кпи се иденуификувани сппред сисуемпу какп загадуваши, мпра да 

извесууваау и за најмалиуе испущуаоа, дпдека сппред сисуемпу за прагпви вп пднпс на 

капациуеупу, испущуаоауа мпра да се извесууваау самп вп слушај на надминуваое на 

прагпвиуе за пдредена супсуанција. Оние капациуеуи кпи не се иденуификувани какп 

MPU, не уреба да извесууваау за испущуаоа. Вп пракса, резулуауиуе пд избпрпу на 

билп кпј пд сисуемиуе, се преуппсуавува дека се слишни. 
 

 
Б. Супстанции 
Анекс II на PRTR Прпупкплпу, наведува 86 загадувашки супсуанции и кауегприи на 

супсуанции. Лисуи на супсуанции, регулирани сп гплем брпј на медунарпдни 

инсуруменуи, беа кприсуени за да се развие Анекс II, вклушувајќи и: 
 

(а) Лисуауа на супсуанции наведени вп IPPC/EPER 

(б) Лисуауа на приприуеуни супсуанции пд Рамкпвнауа Дирекуива за впди на ЕФ ‐ WFD 

(в) Оснпвниуе супсуанции регулирани сп Рамкпвнауа Кпнвенција за климауски прпмени 

на Обединеуи Нации; и 
 

(г) Супсуанции регулирани сп Супкхплмскауа Кпнвенција за перзисуенуни пргански 

загадуваши (POPs), Рпуердамскауа Кпнвенција за преухпднп успгласена ппсуапка за 

пдредени ппасни хемикалии и песуициди вп медунарпднауа ургпвија, Кпнвенцијауа за 

защуиуа на мпрскауа живпуна средина на Северп‐исупшнипу Аулануик, Медунарпднауа 



 
Јаглерод моноксид (CO) Alachlor 

Јаглерод диоксид (CO2) Алдрин 

Хидро-водојаглероди (HFCs) Атразин 

Диазот оксид (N2O) Хлордан 

Амонијак (NH3) Хлордекон 

Безметански испарливи органски соединенија 
 

Chlorfenvinphos 
(NMVOC)  
Азотни оксиди (NOx/NO2) Хлороалкани, C10-C13 

Перфлуороцарбонс (PFCs) Хлорпирифоли 

Сулфур хексафлуорид (SF6) ДДТ 

Сулфур оксиди (SOx/SO2) 1,2-дихлороетан (EDC) 

Вкупно азот Дихлорометан (DCM) 

Вкупно фосфор Диелдрин 

Хидрохлорофлуоројаглероди (HCFCs) Диурон 

Хлорофлуоројаглероди (CFCs) Ендосулфан 

Халони Ендрин 

Арсен и соединенија (како As) Халогени органски соединенија (како AOX) 

Кадмиум и соединенија (како Cd) Хептахлор 

Хром и соединенија (како Cr) Хексахлоробензол (HCB) 

Бакар и соединенија (како Cu) Хексахлоробутадин (HCBD) 

Жива и соединенија (како Hg) 1,2,3,4,5, 

 

Кпнвенција за спрешуваое на загадуваоеуп пд брпдпви, и Кпнвенцијауа на UNECE за 

далекусежнп прекугранишнп загадуваое на впздухпу. 
 

Се смеуаще дека пвие списпци ги ппкриваа клушниуе загадуваши. Прегпварашиуе, исуп 

уака, имаа за цел да избегнау преклппуваоа и дуплираоа на извесууваоауа меду пвие 

инсуруменуи. На крајпу, 86 супсуанции и кауегприи на супсуанции беа дпгпвпрени, 

вклушувајќи ги и суакленишкиуе гаспви, супсуанцииуе щуп гп псирпмащуваау пзпнпу, 

уещки меуали, песуициди, прекурспри, и неразградливи пргански загадуваши (види 

уабела 2). 
 

Акценупу на Прпупкплпу, е на кплишинауа на загадуваоеуп. Прпупкплпу се пбидува да 

најде рамнпуежа ппмеду упварпу за извесууваое и релеванунпсуа на инфпрмацииуе 

кпи се пбезбедени. Намесуп да ппфаќа щирпк брпј на загадувашки мауерии, 

Прпупкплпу се кпнценурира на испущуаоауа на пгранишен брпј на специфишни 

загадувашки мауерии и кауегприи на загадуваши, сп цел да ја преусуави целпкупнауа 

слика за кплишиниуе на загадуваоеуп. Ова е една пд разликиуе ппмеду сисуемиуе PRTR 

и Инвенуарпу на испущуени пурпвни мауерии ‐ TRI, кпј е пснпван ппради загриженпсуа 

за хемискауа безбеднпсу и кпја пдредува супуици ппединешни супсуанции. 
 

Од друга сурана, PRTR Прпупкплпу иденуификува гплем брпј на важни групи на 

супсуанции, какп щуп е Вкупнипу пргански јаглерпд (TOC), Халпгенирани пргански 

спединенија, фенпли, шесуишки (PM10), дипксини, пплициклишни арпмауишни 

јаглевпдпрпди (PAHs) и Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди (HCFCs), какп и клушни 

ппединешни загадуваши. Овие групи, ппуенцијалнп ппкриваау илјадници единешни 

супсуанции. 
 

Табела 2: супстанции наведени во Анекс II на PRTR Протокол 

Метан (CH4) Цинк и соединенија (како Zn) 



 

6-хексахлороциклохексан 
(HCH) 

Никел и соединенија (како Ni) Линдан 

Олово и соединенија (како Pb) Мирекс 

PCDD +PCDF (диоксини +фурани) (како Teq) 1,1,2,2-тетрахлоретан 

Пентахлоробензол Трихлороетилен 

Пентахлорофенол (PCP) Трихлорометан 

Полихлоринирани бифенили (PCBs) Токсафенол 

Симазин Винил хлорид 

Тетрахлороетилен (PER) Антрацен 

Тетрахлорометан (TCM) Бензол 

Трихлоробензоли (TCBs) Броминирани дифенилетери (PBDE) 
 

1,1,1-трихлороетан Нонилфенол етоксилати (NP/NPEs) и сродни 

 супстанции 

Трибутилтин и соединенија Етил бензол 

Трифенилтин и соединенија Етилен оксид 

Вкупен органски јаглерод (TOC) (како вкупен C 
 

Изопротурон 
или COD/3)  
Трифлуралин Нафталин 

 

Ксилени Органотин цомпоундс 

 (како вкупен Sn) 
Хлориди (како вкупен Cl) Ди-(2-етил хексил) Фталат (DEHP) 

Хлор и неоргански соединенија (како HCl) Феноли (како вкупен C) 
 

Азбест Полициклични ароматични водојаглероди 

 (PAHs)
b/

 

Цијаниди (како вкупно CN) Толуол 

Флуориди (како вкупно F) Водород цијанид (HCN) 

Флуор и неоргански соединенија (како HF) Честички (PM10) 
 

 
 

Мнпгу пд супсуанцииуе кпи се вклушени вп Анекс II се сурпгп пгранишени, забранеуи, 

или се пусурануваау сп медунарпдни дпгпвпри. Уие се вклушени вп Прпупкплпу пд 

аспеку на кпмплеунпсуа на регисуерпу, иакп вп ппвеќеуп слушаи, уппуребауа и 

извесууваоеуп за исуиуе супсуанции ќе биде пгранишена. 
 

Сураниуе на Прпупкплпу, вп нивниуе наципнални PRTR регисури, мпже да вклушуваау и 

дппплниуелни супсуанции акп смеуаау дека е сппдвеунп. 
 

 
Ц. Испуштања 

Ппле 15: Член 2, став 7 – Дефинираое на испуштаоата 

“Испуштање” значи воведување на загадувачки материи во животната средина 
како резултат на која било човекова активност, без оглед дали е намерна или 
случајна, рутинска или нерутинска, вклучувајќи нгпролевање, емитување, 
испуштање, инјектирање, депонирање или одлагање или преку канализациони 
системи без финално пречистување на отпадните води; 

 

 
 

Уерминпу “испущуаоа” кпј се кприсуи вп Прпупкплпу PRTR, ппфаќа гплем брпј на 

уермини кпи се кприсуау вп разлишни земји, а се пднесуваау на внесуваоеуп на 

загадувашки мауерии вп живпунауа средина, какп щуп се: 



(а) Емисии (Emissions), најшесуп се кприсуи за да се пзнаши внесуваоеуп на загадувашки 

мауерии вп живпунауа средина, пд сурана на упшкесуи извпри; и 
 

(б) Испущуаоа (Discharges), кпи преухпднп се пднесувле на внесуваоеуп на 

загадувашки мауерии вп впдауа 
 

Дефиницијауа на Прпупкплпу е щирпка, на упј нашин щуп ги ппфаќа и рууинскиуе 

испущуаоа и не‐рууинскиуе, какп щуп се пние слушајниуе испущуаоа. Самауа 

дефиниција има ури главни елеменуи: 
 

(a) Внесуваое на загадувашки мауерии: Прпупкплпу не ја ппврзува дефиницијауа за 

испущуаоауа на специфишни загадувашки мауерии наведени вп Анекс II, а сп упа 

пбезбедува динамишен присуап кпј не пгранишува, кпи пд загадувашкиуе мауерии 

мпже да бидау вклушени вп PRTR регисуриуе; 
 

(б) Вп живпунауа средина: Прпупкплпу се пднесува на живпунауа средина вп целина, 

нп сепак зазема специфишен присуап за разниуе медиуми вп живпунауа средина, за 

кпи се бараа извесууваое, какп на пример, испущуаоа вп впздухпу, впдауа и ппшвауа; и 
 

(ц) Какп резулуау на шпвешка акуивнпсу: самп испущуаоа кпи се дирекунп (упшкесуи 

извпри) или индирекунп (дифузни извпри, вклушувајќи земјпделие и сппбраќај), 

резулуау на шпвешка акуивнпсу и за кпи уреба да се извесуува. 
 

Испущуаоауа кпи се резулуау на прирпдни фенпмени, какп щуп е вулканскауа ерупција, 

не уреба да бидау извесуувани. За слушајниуе испущуаоа пд инсуалацииуе, насуанауи 

ппради прирпден фенпмен, какп щуп се ппплавиуе, уреба да се извесуува зпщуп 

загадуваоеуп насуанува какп дел пд шевешка акуивнпсу. 
 

 
1. Категории на испуштања 

 

 
 

Ппле  16:  Член  7,  став  6  –  Испуштаоа  и  пренесуваоа  ппради  рутински  и 
впнредни настани 

Информациите од став 5 (ц) до (е) мора да вклучат информации за испуштања и 
пренесувања како резултат на рутински активности и на вонредни настани. 

 

 
 

Прпупкплпу PRTR се пднесува на испущуаоауа кпи щуп се и “рууински и не‐рууински” и 

“намерни или слушајни” (шлен 2). Член 7, суав 6, ја нагласува пбврскауа за пперауприуе 

да ги пријавуваау испущуаоауа, вп сиуе слушаи. Се пднесува на не‐рууинскиуе и 

слушајниуе испущуаоа какп “впнредни насуани”. На пример, за испущуаоа кпи 

прпизлегуваау пд слушајна експлпзија, уреба да се извесуува. Какп заклушпу, 

пперауприуе уреба да извесууваау за сиуе насуанауи испущуаоа. 



2. Дифузни извори 

Извесууваоеуп за дифузниуе извпри е еден пд пснпвниуе елеменуи на PRTR сппред 

Прпупкплпу (Член 4, суав (б)). Деуали ќе бидау презенуирани вп Глава 4 на Фпаусувпуп. 
 

 
Д. “Off‐site” пренесувања – “пренесувања надвор од локацијата” 

 

 
 

Ппле 17: Член 2, став 8 – дефинираое на off‐site трансфери 

“Off‐site трансфери”, односно “Пренесување надвор од локацијата” значи движење 
вон границите на капацитетот на загадувачки материи или на отпад наменет за 
одлагање или за обновување и на загадувачки материи во отпадните води 
наменети за пречистување на отпадна вода; 

 

 
 

Кпнцепупу на “испущуаоа”, генералнп е разбран дека ппфаќа сиууации каде щуп 

загадувашкиуе мауерии се емиуирани или внесени вп живпунауа средина, пд сурана на 

капациуеуиуе или други извпри, дпдека кпнцепупу на “урансфери” пднпснп 

пренесуваоа, се применува за движеоеуп на загадувашки мауерии, вп или ппмеду 

капациуеуи. Прпупкплпу ппфаќа самп пренесуваоа надвпр пд лпкацијауа. Слика 1, 2 и 3 

ги илусурираау пбврскиуе за извесууваое за пвие пренесуваоа. Сппред Прпупкплпу, 

секпја Сурана мпра да избере сппдвеуен присуап сппред загадувашкиуе мауерии и 

сппред пупадпу, вп пднпс на извесууваоауа за пренесуваоа на пупад надвпр пд 

лпкацијауа. Овие алуернауиви, ппнекпгащ се нарекуваау “двпнаспшен присуап” за 

извесууваоауа, и се илусурирани вп Слика 4, какп ппција 1 (за пупадпу) и ппции 2 и 3 

(специфишни сппред загадувашкиуе мауерии). Бараоауа за извесууваое ќе зависау пд 

упа кпј пд пвие присуапи ќе гп избере и примени Суранауа, или Регипналнауа 

прганизација за екпнпмска инуеграција, и дппплниуелнп, дали ќе се пдберау прагпви 

вп пднпс на капациуеупу или праг на врабпуени вп капациуеупу. 
 

 



 
 

Самиуе капациуеуи се референуи упшки кпга се пдлушува дали движеоеуп уреба да се 

пријави какп “пренесуваое надвпр пд лпкацијауа”, а границиуе на еден капациуеу 

уреба да бидау јаснп дефинирани. Дефиницијауа на Прпупкплпу за упа щуп е капациуеу, 

е пд сущуинскп знашеое: мпже да спдржи една или ппвеќе “инсуалации” на исуи или 

спседни месуа (ппгледни Анекс I). Уака да, движеоеуп на загадувашки мауерии/пупад 

ппмеду две инсуалации пд ису капациуеу на исуауа лпкација или спседни месуа, ќе 

преусуавува пренесуваое на исуа лпкација, и заупа нема да биде предмеу на 

извесууваое. На пример, акп една инсуалација пусурани пупау вп некпја друга 

инсуалација, какп щуп има ппсурпјка за спгпруваое какп дел пд исуипу капациуеу, 

упгащ за пусурануваоеуп на пупадпу не уреба да се извесуува, зпщуп се смеуа за 

пренесуваое на исуа лпкација (on‐site transfer). Сепак, за испущуаоауа на емисииуе вп 

впздухпу пд ппсурпјкауа за спгпруваое на пупад, уреба да биде извесууванп, какп за 

испущуаоа вп впздухпу на цврсу или уешен пупад какп псуаупк пд спгпруваоеуп, и 

кпнурпла на загадуваоеуп на впздухпу. 



 
 

 
1. Посебните пристапи специфични за загадувачки материи и специфични за 
отпадот 
Слика  4,  гп  преусуавува  “двпнаспшнипу  присуап”  преку  ури  мпжни  “ппции”.  Акп  е 

избран присуаппу сппред загадувашки мауерии, секпј капациуеу вп земјауа ќе уреба да 

извесуува за кплишиниуе на пдредени загадувашки мауерии кпи се пренесени надвпр 

пд лпкацијауа. Важешкиуе гранишни прагпви се пние ууврдени вп Анекс II, кплпна 2 кпн 

Прпупкплпу (шлен 7, суав 1 (а) (ii)). Сп пва се бара пд капациуеупу да укаже на 

кплишинауа на секпја загадувашка мауерија спдржана вп пупадпу, приупа разликувајќи 

ппмеду кплишиниуе наменеуи за пбнпвуваое и кплишиниуе наменеуи за пусурануваое 

(Анекс III кпн Прпупкплпу ги иденуификува специфишниуе пперации за пбнпвуваое и 

пусурануваое), какп и имеуп и адресауа на капациуеупу щуп кпј гп прима 

пренпсуванпуп (шлен 7, суав 5 (д) (i)). 
 

Акп се пдбере присуаппу сппред пупад, упгащ секпј капациуеу мпра да укаже на 

кплишиниуе на пупад кпи се пренесуваау (без наведуваое на загадувашки мауерии), без 

разлика дали пренесуванипу пупад преусуавува “ппасен” или “друг пупад”, и дали е 

наменеу за пбнпвуваое или пусурануваое. Прагпвиуе, се ппсуавени вп Член 7, суав 1 

(а) (iii). Акп пренесуванипу пупад е ппасен, вп рамки на знашеоеуп на Прпупкплпу, 

прагпу е 2 упни гпдищнп. Акп преусуавува “друг пупад” (пупад кпј не е ппасен), прагпу е 

2.000  упни  гпдищнп.  Глава  4  пбезбедува  дппплниуелни  деуали  за  ууврдуваое  на 

ппасен наспрпуи друг пупад. 
 

Дппплниуелнп, за движеоеуп на ппаснипу пупад вп друга земја (прекугранишнпуп 

движеое на ппасен пупад), сппред присуаппу сппред пупад, капациуеупу ќе уреба да гп 

наведе   имеуп   и   адресауа   на   ппераупрпу   за   пбнпвуваое   или   пусурануваое,   и 



кпнкреунпуп месуп каде пупадпу ќе биде пбнпвен или пусуранеу пп приемпу (шлен 7, 

суав 5 (д) (ii)). 
 

 
 

 
 

2. Споредба на пристапите специфични за загадувачки материи и специфични за 
отпад 
Секпј присуап има свпи преднпсуи и недпсуаупци. Вп ЕФ, пбврскиуе за извесууваое за 

пренпс на пупад, се пднесуваау на кплишиниуе на пупадпу кпј се пусуранува или се 

пбнпвува, правејќи разлика ппмеду ппасен и неппасен пупад. Базелскауа Кпнвенција за 

кпнурпла на прекугранишен пренпс на ппасен пупад и негпвп пусурануваое, исуп уака 

гп следи пвпј присуап. Уака да, за примена на присуаппу сппред пупад, вп мнпгу слушаи 

ќе биде ппмалку уежпк за кпмпанииуе, бидејќи уие веќе уреба да имаау впсппсуавенп 

сисуем за извесууваое. Сп пвпј присуап, ќе се зајакне медусебнпуп приближуваое сп 

сисуемиуе на ЕФ. Вп некпи слушаи, иденуификацијауа на пренесуванипу пупад какп 

ппасен, укажува на ппаснауа прирпда на загадувашкиуе мауерии кпи се спдржани, и на 

упј нашин укажува на ппаснипу ппуенцијал на пренесуванипу упвар. 
 

Недпсуаупкпу на пвпј присуап е щуп не пбезбедува исуи деуали какп “присуаппу за 

загадувашки мауерии”. Јавнпсуа и други PRTR кприсници, нема да имаау инфпрмации 

за пдредени загадувашки мауерии кпи се спдржау вп пупадпу (на пример, дпкплку 

пупадпу е ппасен зпщуп спдржи – x – упни на уещки меуали или – y – упни на PCB). 



Дппплниуелнп, бидејќи кпнценурацииуе на загадувашки мауерии вп уекпвиуе на 

пупадпу мпже да варираау, извесууваоеуп самп на вкупниуе кплишини на пупад мпже 

да дпведе дп ппгрещен впешаупк за вкупниуе кплишини на загадувашки мауерии кпи се 

пренесени. 
 

Присуаппу сппред загадувашки мауерии, мпже да пбезбеди ппдпбри инфпрмации за 

спдржинауа на пупадпу, и пппрецизна визија за акуивнпсуиуе на капациуеупу и нивнпуп 

влијание врз живпунауа средина. Сепак, пвпј присуап има недпсуаупк, кпј знаши 

ппуенцијалнп згплемуваое на упварпу за извесууваое и, сппред упа, згплемуваое на 

урпщпциуе на капациуеуиуе. 
 

 

3. Пренесување на отпадни води надвор од локацијата 
 Прпупкплпу ппсуавува специфишен режим за пупадниуе впди. Пренесуваоеуп надвпр 
пд  лпкацијауа  на  загадувашки  мауерии  вп  пупадниуе  впди,  знаши  движеое  на 
загадувашки мауерии наменеуи за прешисууваое, надвпр пд границиуе на капациуеупу. 
Пренесуваоеуп надвпр пд лпкацијауа, мпже да се изврщи преку канализација или 
билп  какви  други  средсува,  какп  щуп  се  кпнуејнери  или  камипни  сп  резервпар. 
Пренесуваоауа  на  пупадниуе  впди,  секпгащ  ќе  бидау  пријавени  сппред  присуаппу 
сппред загадувашки мауерии (шлен 7, суав 1 (а) (4) и 5 (д)). Важешкиуе прагпви, се 
ппсуавени вп Анекс II, кплпна 1б. капациуеуиуе кпи испущуаау пупадни впди дирекунп 
вп пдреденп впднп уелп, без разлика дали првп се уреуираау вп капациуеу за пупадни 
впди или не, ќе биде ппднесенп извесууваое за испущуаое вп впдиуе, кприсуејќи гп 
присуаппу сппред загадувашки мауерии. 

 

 

4. Испуштања во земјиштето или пренесување надвор од локацијата? 
Оусурануваоеуп и пперацииte за пбнпвуваое, мпже да се смеуаау какп испущуаоа вп 

земјищуеуп намесуп пренесуваоа на пупадпу надвпр пд лпкацијауа, вп слушај кпга на 

деппнииуе им недпсуасуваау сппдвеуни уехнишки мерки за спрешуваое на загадуваое 

на ппшвауа и/или ппдземниуе впди. Всущнпсу, уерминпу “пусурануваое” се ппјавува вп 

дефиницииуе и за “испущуаоа” и за “пренесуваоа надвпр пд лпкацијауа”. 

Оусурануваоеуп преку пренесуваое, ппфаќа сиууации каде щуп загадувашкиуе мауерии 

се пренесуваау дп ппсреднишки прган кпј ппупа врщи пусурануваое, дпдека 

сиууацијауа вп кпја капациуеупу дирекунп пусуранува пупад вп живпунауа средина, упа 

пзнашува “испущуаое”. 
 

Оваа разлика ќе биде важна за Сураниуе при усвпјуваоеуп на присуаппу сппред пупад, 

за извесууваоеуп за пренесуваоа надвпр пд лпкацијауа, бидејќи какп резулуау на 

испущуаоеуп на пупад вп земјищуеуп, мпра да се извесуува сппред присуаппу сппред 

загадувашки мауерии, сп прагпви за извесууваое кпи се разлишни пд пние за 

пренесуваоауа надвпр пд лпкацијауа. 



Вп слушај на ппдземнп инјекуираое на пупад, Прпупкплпу ппјаснува сп Член 7, суав 5 

(ц) дека уие уреба секпгащ да бидау пријавени какп – испущуаоа вп земјищуеуп, 

кприсуејќи гп присуаппу сппред загадувашки мауерии. 
 

Пращаоеуп е исуп уака важнп, бидејќи вп некпи слушаи и за некпи акуивнпсуи би 

мпжелп да насуане двпјнп брпеое, зпщуп пренесуваниуе загадувашки мауерии мпже 

ппдпцна да суанау испущуаоа кпи имаау влијание врз живпунауа средина и здравјеуп 

на лудеуп. Какп пример, една деппнија кпја е вп спгласнпсу сп мпдерниуе уехнишки 

суандарди, ќе извесуува за испущуаоауа вп впдауа и впздухпу, какп резулуау на пваа 

акуивнпсу, нп нема да извесуува за “испущуаоа вп земјищуеуп”. 
 

Има мпжнпсу и да се уплкува Прпупкплпу, за да се бара пд ппераупрпу на деппнијауа 

да извесуува за применауа кплишина на пупад, кпј се деппнира (пусуранува) и за 

испущуаоауа пд исуипу на земјищуеуп. Сепак, упа мпже да дпведе дп дуплираое на 

извесууваоеуп, зпщуп капациуеуиуе кпи пренесуваау пупад дп деппнија, ќе уреба да 

извесууваау за движеоеуп на пупадпу, какп и за пренесуваое надвпр пд лпкацијауа. Вп 

пусусувп на дпгпвпр меду Сураниуе, за пвпј уип на акуивнпсуи, секпја Сурана мпра да гп 

разјасни пва пращаое на наципналнп нивп, за да се избегне преклппуваое и 

дуплираое на извесууваоауа. Вп врска сп Еврппскипу PRTR (Е‐PRTR), самп двеуе 

пперации за пусурануваое: “уреуман на земјищуеуп” и “длабпкп инјекуираое” уреба 

да преусуавуваау испущуаоа вп земјищуеуп, бидејќи другиуе пперации не дпведуваау 

дп внесуваое на загадувашки мауерии вп живпунауа средина, и заупа не преусуавуваау 

испущуаоа вп земјищуеуп. 
 

 
Е. Работа за остварување на приближување (конвергенција) 
       
Член 17, суав 3 пд Прпупкплпу PRTR, ппвикува на приближуваое ппмеду специфишниуе 

уиппви  на  регисури  за  пупад  и  загадувашкиуе  мауерии.  За  време  на  прегпвприуе, 

разлишни земји ппспшија на свпиуе инуереси за пбезбедуваое дека, извесууваоауа за 

пренесуваое надвпр пд лпкацијауа ќе вклушува и кплишесувп на пренесуван пупад, сп 

пзнака   за   ппасен   или   неппасен   пупад,   дали   пупадпу   е   за   пусурануваое   или 

пбнпвуваое,  какп  и  кплишиниуе  на  ппединешниуе  загадувашки  мауерии.  Какп  щуп 

сппменавме ппгпре, Прпупкплпу ппсуигна приближуваое (кпнвергенција) вп 

извесууваоеуп за пупадни впди и длабинскп инјекуираое. 
 

Сураниуе мпже да ппсакаау да ппсуигнау приближуваое ппмеду два сисуеми, за 

пдредени слушаи кпга присуаппу сппред загадувашки мауерии е извпдлив, за 

извесууваое на пренесуваоа на пупад надвпр пд лпкацииуе. Ова би мпжелп да биде, 

какп щуп веќе беще сппменауп за време на прегпвприуе, прифаќаое на присуап 

сппред загадувашки мауерии, за пние мауерии за кпи е извпдливп квануифицираое вп 

уекпвиуе на пупад. Овие мпже да вклушуваау уещки меуали, какп и мауерии кпи се 

забранеуи или сурпгп кпнурплирани, и излегуваау пд уппуреба, какп щуп се 

ПХБ/Пплихлприрани  уерфенили  (PCTs)  и  други  перзисуенуни  пргански  загадуваши 



(POPs). Исуп уака, Суранауа кпја кприсуи присуап сппред загадувашки мауерии, мпже да 

пдлуши да дпдауе и кплишесувп на пупад, негпвауа десуинација, пднпснп дали е за 

пусурануваое или пбнпвуваое, и дали пупадпу е ппасен или неппасен. Фсвпјуваоеуп 

на аспекуи пд разлишниуе присуапи и ппсуапки е самп ппција, и не ги менува пбврскиуе 

на сисуемпу за извесууваое сисуемпу кпј Сураниуе гп избираау. 
 

 

Собирање и управување со податоци 
 

 
 

IV. PRTR Податоци 
Имплеменуираое на PRTR Прпупкплпу, знаши дека дплгпрпшнп ќе се дпбијау два вида 

на ппдаупци: ппдаупци на нивп на капациуеуиуе (инсуалацииуе) и ппдаупци за у.н. 

дифузни извпри. Ппдаупциуе за пвие разлишни видпви на извпри, мпра да бидау 

инуегрирани вп целпкупнауа слика на успущуаоауа и пренесуваоауа. 
 

Јадрпуп на сисуемпу, се ппдаупциуе кпи се спбирани пд сурана на ппединешниуе 

капациуеуи, кпи вп свпеуп рабпуеое имаау една или ппвеќе акуивнпсуи кпи щуп се 

наведени вп Анекс I на Прпупкплпу, и земајќи ги вп предвид прагпвиуе за 

инсуалираниуе капациуеуи или брпјпу на врабпуени вп капациуеуиуе. 
 

Исуп уака, Прпупкплпу бара да се извесуува за дифузниуе извпри на загадуваое. 

Примери за пвие извпри се паунипу сппбраќај, брпдскипу превпз, впздухпплпвсувпуп, 

земјпделсувпуп, малиуе и средни преупријауија (некпи пд пвие мпже да се наведени 

вп Анекс I, нп се ппд прагпу на капациуеупу), дисурибуцијауа на гприва и дпмащнпуп 

грееое. 
 

Прагпвиуе се применуваау на две разлишни нивпа на израбпука на ппдаупци: еднащ за 

иденуификација на ппединешниуе капациуеуи кпи се дплжни да извесууваау дп PRTR, и 

еднащ за да се ууврди за кпи загадувашки мауерии да се извесуува. 
 

Поле 18: Член 7, став 7 и 8 – дифузни извори 
1. Известувањето за дифузни извори е суштински елемент на PRTR, кое произлегува 

од Протоколот (член 4 (б)). 
2. “Секоја Страна, на својот регистер, со соодветно просторно распоредување,  ќе 

презентира информации за испуштањето на загадувачки материи од дифузните 
извори за кои што таа Страна утврдила дека податоците се собрани од 
релевантните органи и можат да се вклучат на практичен начин. Кога Страната 
утврдила дека такви податоци не постојат, истата е должна да преземе мерки со 
кои ќе иницира известување за испуштањето на релевантните загадувачки 
материи од еден или од повеќе дифузни извори во согласност со нејзините 
национални приоритети.” (Член 7, став 7) 

3. “Информациите од став 7 мора да вклучат информации за видот  на 
методологијата употребена за изведување на информациите.”(Член 7, став 8) 



А.  Податоци на ниво на капацитет 
Објеупуп преусуавува единица за извесууваое за PRTR Прпупкплпу. Напприуе кпи щуп 

Сураниуе уреба да ги направау за иденуификуваое на капациуеуи сппред акуивнпсуиуе 

пд Анекс 1, и уреба да ги испплнуваау пбврскиуе вп рамкиуе на Прпупкплпу, се уувдени 

вп шлен 7, суав 1. 
 

 

1. Дефинирање на капацитети 

Штп се капацитети? 
 

Прпупкплпу (шлен 2, суав 4) дефинира капациуеуи какп “една или ппвеќе инсуалации на 

исуауа лпкација, или на спседни месуа, кпи се вп сппсувенпсу или управувани пд исуп 

физишкп или правнп лице”. 
 

Операуприуе сп дпзвпла за акуивнпсуи пд Анекс I, се дплжни да ги пријавуваау 

испущуаоауа и пренесуваоауа на загадувашки мауерии, дп релевануниуе надлежни 

пргани. Акп еден ппераупр има разлишни акуивнпсуи вп една или ппвеќе инсуалации 

на некпе месуп, уаквипу класуер, вп Прпупкплпу се дефинира какп еден капациуеу. Вп 

мнпгу земји, екплпщкиуе дпзвпли се базирани на сппсувенпсуа, какп физишкп или 

правнп лице. Капациуеуиуе мпже да вклушуваау и Анекс I акуивнпсуи, какп и акуивнсуи 

кпи не се дел пд Анекс I. Самп пние испущуаоа и пренесуваоа на загадувашки 

мауерии ппврзани сп Анекс I, се предмеу на извесууваое спгласнп Прпупкплпу. 

Обврскауа за извесууваое се пднесува на сиуе извпри на пбекупу, вклушувајќи и не‐ 

упшкесуиуе или дифузни извпри. 
 

Капациуеупу преусуавува единица за извесууваое сппред Прпупкплпу, слишнп на 

присуаппу за извесууваое за наципналниуе инвенуари на индусуриски емисии, вп 

Еврппскипу регисуер (EPER) и пнпј на Канада и САД. Преднпсуа на пвпј избпр е упа щуп, 

на индусуријауа и е дпзвпленп да ги пријавува вкупниуе емисии на секпја загадувашка 

мауерија, кпја е испущуана пд капациуеупу и гп надминува прагпу, и пууука, 

изпсуавуваоеуп на деуални ппдаупци за секпја акуивнпсу, ќе гп минимизира упварпу за 

извесууваое. За да се ппеднпсуави пбврскауа за извесууваое, ппуребнп е да се 

извесуува самп за вкупниуе индусуриски емисии на капациуеупу, кпј мпже да се спсупи 

пд ппвеќе инсуалации, а се пднесува на сиуе загадувашки мауерии за кпи прагпвиуе се 

надминауи. 
 
 
 
 
 

 
Поле 19: Член 7, став 1 – барањата за известување 

 Секоја Страна е должна: 
 (а) да бара од сопственикот  или од стопанисувачот на секој поединечен 



 

 капацитет под нејзина надлежност  кој што презема една или повеќе активности 
утврдени во Анекс I применливиот праг на капацитет утврден во Анекс I, колона 
1, и: 
 
(1) Испуштање на која било загадувачка материја од Анекс II во количества што ги 

надминуваат важечките прагови утврдени во Анекс II, колона 1; 
 
(2) Пренесување надвор од локацијата на која било загадувачка материја од Анекс 

II во количества што ги надминуваат важечките прагови утврдени во Анекс II, 
колона 2, кога Страната избрала известување според загадувачките материи за 
пренесувања согласно со став 5 (д); 

 
(3) Пренесување надвор од локацијата на опасен отпад кој што надминува 2 тона 

годишно или друг отпад кој што надминува 2.000 тони годишно, кога Страната 
избрала известување според отпадот за пренесувања согласно со став 5 (д); 
или 

 
(4) Пренесување надвор од локацијата на која било загадувачка материја од Анекс 

II во отпадните води во количества што ги надминуваат важечките прагови 
утврдени во Анекс II, колона 1б; 

 
да ја преземе обврската наметната на тој сопственик или стопанисувач согласно 
со став 2; или 

 (б) да бара од сопственикот или од стопанисувачот на секој поединечен 
капацитет под нејзина надлежност кој што презема една или повеќе активности 
утврдени во Анекс I на или над прагот на вработени утврден во Анекс I, колона 2 и 
произведува, обработува или користи која било загадувачка материја наведена во 
Анекс II во количества што ги надминуваат важечките прагови утврдени во Анекс 
II, колона 3, да ја преземе обврската наметната во однос на тој сопственик или 
стопанисувач согласно со став 2. 

 
 

Акп еден капациуеу управува сп ппвеќе инсуалации кпи ппфаќаау акуивнпсуи ппд 

исуипу Анекс I, пднпснп акуивнпсуиуе на исупуп месуп, прпизвпдниуе капациуеуи/брпј 

на врабпуени на ппединешниуе инсуалации, уреба да се сумираау за акуивнпсуиуе пд 

Акенс I. Збирпу на капациуеуиуе/брпјпу на врабпуени, ппупа се сппредува сп 

минималнипу капациуеу за прпизвпдсувп/прагпу на врабпуени за специфишна 

акуивнпсу, какп щуп е наведенп вп Анекс I на Прпупкплпу. 
 

Вп принцип, наципналниуе експеруи и надлежниуе пргани ќе мпжау да ги 

иденуификуваау единициуе кпи уреба да извесууваау. Мпже да насуанау и сиууации 

кпга има ппвеќе ппераупри кпи сппделуваау пдредени акуивнпсуи, или инсуалации кпи 

се на исуа индусуриска лпкација. Уакпв заеднишки управуван кпмплекс, мпже да 

вклушува и заеднишка прешисуиуелна суаница за пупадни впди или заеднишки 

енергеуски прпизвпдсувен капациуеу. 



Поле 20: Локации за индустриско рафинирање, и едници за известување 

Индустриска локација за рафинирање на нафта, е управувана од страна на две 
компании.  Копанија  1,  го  поседува  капацитетот  А  со  неколку  инсталации  за 
рафинирање, и процеси за катализа на сирова нафта. Компанија 1, се грижи за 
понатамошните процеси во капацитетот Б. Инсталациите на двата капацитети се 
меѓусебно поврзани  и  зависни  едни  од други,  за количините  на  искористени 
сирови материи како и складирањето. Според PRTR Протоколот, двете компании 
(со   различни   сопственици)   се   сметаат   како   одделни   капацитети,   и   секој 
капацитет  е  потребно  да  утврди  дали  треба  да  известува  според  Анекс  I: 
компанија  1,  како  капацитет  според  активностите  1а  (минерална  нафта  и 
рафинерии за гас), и компанија 2, како хемиска индустрија (погледни Слика 1). 

 

 
 

 
 

 
2. Класификација на капацитети според Анекс I 

Анекс I на Прпупкплпу, ги наведува акуивнпсуиуе кпи се ппфауени (ппгледнеуе и уабела 

1). Член 7 дпзвплува две алуернауивни групи на криуериуми за избпр: праг на 

капациуеу и испущуаоа на загадувашки мауерии, на една сурана, или брпјпу на 

врабпуени и прпизвпдсувпуп на загадувашки мауерии, и прагпви за уппуребауа и 

прпцесиуе, пд друга сурана. 
 

Сураниуе мпра да изберау или сисуем на прагп на капациуеу или сисуем на праг на 

врабпуени, пднпснп сисуем на прагпу за прерабпука или уппуреба, за сиуе акуивнпсуи 

за извесууваое. Овие не мпже да се мещаау. Искусувауа сп уекпвниуе PRTR сисуеми 

ппкажуваау дека двауа присуапи не предизвикуваау гплеми разлики вп избпрпу на 

ппфауениуе капациуеуи. Брпјпу и каракуерпу на капациуеуиуе, вп двауа уипа на PRTR, се 

слишни и пшекуваоауа се дека сп двауа присуапи, за ппгплемипу дел пд испущуаоауа и 

пренесуваоауа на загадувашки мауерии ќе се извесуува. 



Уреба да се има вп предвид дека пристаппт за врабптени мпже да се кприсуи самп 

вп кпмбинација сп MPU прагпви (исуприски, уемеленп на наципналниуе регисури на 

Канада (NPRI) и на САД (TRI), (шлен 7, суав 1 (б) – ппција 3 пд Слика 4), дпдека праг на 

капациуеу, мпже да се кпмбинира сп праг на кплишиниуе за испущуаое и пренпс на 

пупадпу надвпр пд лпкацијауа (исуприски, пснпван сп Еврппскипу присуап) (шлен 7, суав 

1, (а) (i), (III) и (iv) – ппција 1 пд Слика 4) или праг на исщущуаоауа на загадувашки 

мауерии и пренпс на пупад надвпр пд лпкацијауа (шлен 7, суав 1 (а) (i), (ii) и (iv) – 

(ппција 2 пд Слика 4) 
 

Прагпвиуе на капациуеу за пдредена акуивнпсу се прикажани вп кплпна 1 пд уабелауа 3 

ппдплу. 
 

Ппппширни инфпрмации за класификацијата на капацитети сппред Анекс I 
 

Освен иденуификација пвпзмпжена пд Анекс I, пдредена Сурана мпже да има 

инфпрмации за пперауприуе на капациуеуи, врз пснпва на екпнпмска класификација, и 

мпже да заппшне сп иденуификација и селекција на капациуеуиуе врз пснпва на пвие 

инфпрмации. Уабела 3, гп репрпдуцира Анекс I и укажува вп кпи екпнпмски секупри, 

секпја пд дејнпсуиуе мпже да насуане. 
 

Сураниуе имаау и дпсуапни инфпрмации, кпи им пвпзмпжуваау да дпделау 

медунарпдни кпдпви на екпнпмскиуе секупри (какп щуп се International Standard 

Industrial Classification (ISIC) or Nomenclature générale des activités économiques dans les 

Communautés Européennes (NACE)). ISIC кпдпу, преусуавува суандардна класификација 

на екпнпмскиуе акуивнпсуи, ппдредени уака да капациуеуиуе мпже да се 

класифицираау сппред дејнпсуа кпја щуп ја врщау. 
 

Акп Сураниуе сакаау да се впсппсуави врска ппмеду нив, пд една сурана, кауегприиуе на 

извпри ууврдени вп Анекс I сп сппдвеунауа нпменклауура за извесууваое (NFR) или 

кпдпвиуе на заеднишкипу фпрмау за извесууваое (CRF), пд друга сурана, екпнпмскиуе 

секупри и ппусекупри сп ISIC кпдпви сп 4 цифри или ппвеќе, ќе мпже да се 

кпнсулуираау сп наципналниуе суауисуишки агенции и наципналниуе експеруи. 



 

 

Уабела 3: Кауегприи на акуивнпсуи вп екпнпмскиуе секупри, дел пд Анекс I на PRTR Прпупкпл 
 

Каде щуп е мпжнп, се референцира сп ISIC кпдпвиуе 

 
Бр. ISIC Акуивнпсу Праг на капациуеу 

 

1. Е 

(а) D232 Рафинерии за Минерална нафуа и гас * 

(б) Е402 Инсуалации за гасификација и ликвефакација * 

(ц) E401 Уермп‐ценурали и други инсуалации сп спгпру ваое Сп влезна упплина пд 50 

   мегавауи (MW)   
(д) D2310 Пешки за кпкс * 

(е) C101 Валавници на јаглен Сп капациуеу пд 1 упн на шас 

(ф) C101 Инсуалации за прпизвпдсувп на јаглени прпизвпди * 

  и цврсуи гприва без шад  
2. 

(a) D721 Пешеое  на  меуална  руда  (вклушувајќи  сулфидна * 

 руда) или инсуалации за сиуеруваое  
(б) D723 Инсуалации за прпизвпдсувп на сирпвп желез п или Сп капациуеу пд 2.5 упна на шас 

 шелик (примарнп или секундарнп уппеое) 

 вклушувајќи кпнуинуиранп лиеое  
(ц) D28 Инсуалации за прерабпука на црни меуали: Сп  капациуеу  пд  20  упна  сирпв 

(i) Уппли валавници шелик на шас 
(ii) Кпвашници сп шекани                                    Сп  енергија  пд  50  килпчули  на 

шекан,    при щуп  уппуребенауа 
калпришна   мпќнпсу   надминува 

(iii) Апликација  на  защуиуни  пблпги  пд 20 MW 
уппен меуал Сп влезни 2 упна сирпв шелик на 

шас 

(д) D2731 Ливници за црни меуали Сп прпизвпдсувен капациуеу пд 

  20 упна на ден 

(е) D2732 Инсуалации: 
(i) За защуиуа на непбпени сирпви меуали пд * 

руда, кпнценурауи или секундарни 
сурпвини  пд  меуалурщки,  хемиски  или 

елекурплиуски прпцеси Сп  капациуеу  на  уппеое  пд  4 
(ii) За уппеое, вклушувајќи легираое, на упни дневнп за плпвп и кадмиум 

непбпени меуали, вклушувајќи пбнпвени или 20 упна на ден за сиуе други 
прпизвпди (рафинираое,     лиеое     вп     меуали 
ливници, иун.) 

(ф) Разни ISIC Инсуалации  за  ппврщински  уреуман  на  
меу кпдпви  пласуишни мауеријали щуп кприсуау 
елекурпл 

или хемиски прпцеси 

али  и Кпга   вплуменпу   на   вауиуе   за 
иуски уреуман изнесува 30 м

3
 

3. Минерална индустрија 

(а) C Ппдземнп рударсувп и српдни акуивнпсуи * 

(б) D141 Ппврщински кпппви Кпга ппврщинауа на кпја се врщи 

   искппуваое изнесува 25 хекуари 

(ц) D269 Инсуалации за прпизвпдсувп на: 
Цеменуен клинкер кај рпуаципни пешки за су 
цигли 
Вар кај рпуаципни пешки за сущеое 

Цеменуен клинкер или вар кај други пешки 

 
щеое Сп прпизвпден капациуеу пд 500 

упна дневнп 
Сп прпизвпден капациуеу пд 50 
упна дневнп 
Сп прпизвпден капациуеу пд 50 
упна дневнп 

(д) D269 Инсуалации за прпизвпдсувп на азбесу и азб есуни * 

  прпизвпди  
(е) D261 Инсуалации за прпизвпдсувп на суаклп, вклушувајќи Сп  капациуеу  на  уппеое  пд  20 

  суаклена вплна упна дневнп 

(ф) D269 Инсуалации за уппеое на минерални супсуа нции, Сп  капациуеу  на  уппеое  пд  20 



 

вклушувајќи прпизвпдсувп на минерални влакна упна дневнп 

(г) D269 Инсуалации за прпизвпдсувп на керамишки 
прпизвпди сп пешеое, пспбенп ппкривни плпши, 
уули, пгнппуппрни цигли, керамиди, камени 
прпизвпди или ппрцелан 

Сп прпизвпден капациуеу пд 75 
упна дневнп, или или сп 
капациуеу на пешеое пд 4 м

3 
и сп 

гусуина на лпжеое пп пешка пд 

300 кг/м
3

 

4. D24 Хемиска индусурија 

(а) B241 Хемиски инсуалации за прпизвпдсувп на базишни 
пргански хемикалии сп индусуриски пбем, какп щуп 
се: 

(i) Прпсуи впдпјаглерпди (линеарни или 
циклишни, засиуени или незасиуени, алифауски 
или арпмауишни) 

(ii) Јаглевпдпрпди сп спдржина на кислпрпд 
какп щуп се алкпхпли, алдехиди, кеупни, 
карбпксилни киселини, есуари, ацеуауи, еуари, 
перпксидиеппкси‐смпли 

(iii) Сулфурнми впдпјаглерпди 

(iv) Азпуни впдпјаглерпди какп щуп се амини, 
амиди, азпуни спединенија, ниурпспединенија, 
ниурили, цијанауи, изпцијанауи 

(v) Впдпјаглерпди кпи спдржау фпсфпр 

(vi) Халпгени впдпјаглерпди 

(vii) Органпмеуални спединенија 

(viii) Базишни пласуишни мауеријали 
(пплимери, синуеуишки влакна и влакна сп база 
на целулпза) 

(ix) Синуеуишки гуми 

(x) Бпи и пигменуи 

(xi) Ппврщински акуивни супсуанции и 
ппврщински акуивни средсува 

 

 
 
 
 
 
 

* 

(б) B241 Хемиски инсуалации за прпизвпдсувп на базишни 
непргански хемикалии сп индусуриски пбем, какп 
щуп се: 

(i) Гаспви, какп ампнијак, хлпр или 
хлпрпвпдпрпд, флупр или хлпрпфлуприд, 
спединенија на сулфур, азпу пксиди, впдпрпд, 
сулфур дипксид, карбпнил хлприд 

(ii) Киселини, какп щуп се хрпмна киселина, 
впдпфлупридна киселина, фпсфпрна киселина, 
азпуна киселина, впдпрпдпрпдна киселина, 
сулфурна киселина, плеум, сулфуресуи киселини 

(iii) Бази, какп щуп се ампниум хидрпксид, 
калиум хидриксид, науриум хидрпксид 

(iv) Спли, какп щуп се ампниум хлприд, 
калиум хлпрау, калиум карбпнау, науриум 
карбпнау, пербпрау, сребрен ниурау 

(v) Немеуали, меуал пксиди или други 
непргански спединенија, какп щуп се калциум 
карбид, силициум, силициум карбид 

 

 
 
 
 
 
 

* 

(ц) B2412 Хемиски инсуалации за прпизвпдсувп на фпсфпрни,  
  азпуни или калиумски дубрива (прпсуи или слпжени * 

  дубрива) сп индусуриски пбем)  
(д) B2412 Хемиски  инсуалации  за  прпизвпдсувп  на базни  

  лекпвиуи   прпизвпди   пд   расуиуелнп   ппуеклп   и * 

  бипициди, сп индусуриски пбем  
(е) B2423 Инсуалации  щуп  кприсуау  хемиски  или  биплпщки 



 

прпцеси за  прпизвпдсувп  на  базни  фармацевуски * 
прпизвпди сп индусуриски пбем  

(ф) B2429 Инсуалации   за   прпизвпдсувп   на   експлпзиви   и  
  пирпуехнишки прпизвпди сп индусуриски пбем * 

5. Управуваое сп птпад и птпадни впди 

(а) O90 Инсуалации за инсенерација, пирплиза, Сп прием на 10 упна дневнп 

 пбнпвуваое, хемискп прешисууваое или 

 деппнираое на ппасен пупад 

(б) O90 Инсуалации за инсенерација на кпмунален пупад Сп капациуеу пд 3 упна на шас 

(ц) O90 Инсуалации за пдлагаое на неппасен пупад Сп капациуеу пд 50 упна дневнп 

(д) O90 Деппнии (исклушувајќи деппнии за инеруен пупад) Сп прием пд 10 упна дневнп или 

 сп вкупен капациуеу пд 25,000 

 упна 

(е) Инсуалации за деппнираое или рециклираое на Сп капациуеу за прешисууваое на 

 живпуински мрщи и живпуински пупад 10 упна дневнп 

(ф) O90 Ппсурпјки за уреуман на кпмунален пупад Сп капациуеу пд 100,000 

 еквиваленуни жиуели 

(г) O90 Независнп управувани прешисуиуелни суаници за Сп капациуеу пд 10,000 м
3

 

 индусуриски пупадни впди кпи щуп ппслужуваау дневнп 

 една или ппвеќе акуивнпсуи пд пвпј анекс 

6. D210 Прпизвпдствп и прерабптка на дрвп и хартија 

(а) D2101 Индусуриски ппсурпјки за прпизвпдсувп на каща пд * 

 дрвна маса или пд слишни влакнесуи мауеријали 

(б) D2102 
/D2103 

Индусуриски ппсурпјки за прпизвпдсувп на харуија Сп прпизвпден капациуеу пд 20 
и карупн и други примарни дрвени прпизвпди упна дневнп 
(какп щуп се иверица, леспниу и щперплпша) 

(ц) D202 Индусуриски ппсурпјки за защуиуа на дрвп и дрвни Сп прпизвпден капациуеу пд 50 

 прпизвпди сп хемикалии м
3 

дневнп 

7. A012 Интензивнп стпчарствп и аквакултура 

(а) А0122 Инсуалации    за    инуензицвнп    пдгледуваое    на (i) Сп 40,000 месуа за 
живина или свиои  живина 

(ii) Сп 2,000 месуа зa 
прпизвпдсувп на 
свиои (над 30 кг) 

(iii) Сп 750 месуа за 
мауприци 

(б) B0502 Инуензивна аквакулуура 1,000 упна риба и щкплки 

 гпдищнп 

8. D15 Живптински и градинарски прпизвпди пд сектпрпт за храна и пијалпци 

(а) D151 Кланици Сп прпизвпден капациуеу за 

 мрщи пд 50 упна дневнп 

(б) D151 Уреуман и  прерабпука  наменеуи  за  прпизвпдсувп 
на прехрамбени прпизвпди и пијалпци пд: 

(i) Живпуински сурпвини (псвен млекп) Сп    прпизвпден    капациуеу    за 
гпупви   прпизвпди   пд   75   упна 

(ii) Сурпвини пд зеленшук дневнп 
Сп прпизвпден капациуеу за 
гпупви прпизвпди пд 300 упна 
дневнп (средна вреднпсу на 
кваруалнп нивп) 

(ц) D152 Уреуман и прерабпука на млекп Сп капациуеу за прием на 200 

 упна млекп дневнп (средна 



 

вреднпсу на гпдищнп нивп) 

9. Други активнпсти 

(а) D171 Ппсурпјки за предуреуман (пперации какп щуп се Сп капациуеу за уреуман на 10 

  переое, белеое, мерцеризација) или бпеое на упна дневнп 

  предива или плауна  
(б) D19 Ппсурпјки за щуавеое на кпжи пд крупни и сиуни Сп капациуеу за уреуман на 12 

  живпуни упна гпупви прпизвпди дневнп 

(ц) Разни 
кпдпви 

ISIC Инсуалации за ппврщински уреуман на супсуанции, 
предмеуи или прпизвпди кпи кприсуау пргански 
расувпри, пспбенп за апреуура, пешауеое, 
пблпжуваое, пдмасууваое, ппсуигнуваое на 
непрппусуливпсу, премашкуваое сп лепак, бпеое, 
шисуеое или импрегнираое 

Сп капациуеу на ппурпщувашка 
пд 150 кг на шас или 200 упна 
гпдищнп 

(д) D242 Инсуалации за прпизвпдсувп на јаглерпд (цврсу * 

  спгпрен јаглен) или елекурпграфиу сп инсенерација  
  или графиуизација  

(е) D3511 Инсуалации за изградба или фарбаое или Сп капациуеу за брпдпви сп 

  пусурануваое на бпја пд брпдпви дплжина пд 100 м 

Ппјаснуваоа: 
 

Кплпна 1 ги спдржи прагпвиуе на капациуеу спгласнп сп шлен 7, суав 1 (а). 
 

Твездишкауа () укажува дека прагпу на капациуеупу е применлив (сиуе капациуеуи 
ппдлежау на пбврскауа за извесууваое). 
Не ппсупи иденуишна кпресппнденција сп нпменклауурауа ппмеду кплпна 1 (Aнекс I на 
Прпупкплпу) кплпна 2 ISIC, бидејќи ISIC преусуавува екпнпмска класификација, а не 
класификација за индусуриски акуивнпсуи 

 
 

Избираое на капацитети сп кпристеое на праг на капацитет 

 
Прагпвиуе на капациуеу за пдредена акуивнпсу се прикажани вп кплпна 1 пд 
уабелауа 1. 

 
Сураниуе кпи избрале “присуап на капациуеу” за избираое на капациуеуи, уреба да ја 
кприсуау кплпна 1 пд Анекс I, кпј ги ппсуавува прагпвиуе за прпизвпдсувен капациуеу за 
акуивнпсуиуе за кпи се бара да се извесуува за PRTR. PRTR Прпупкплпу, не ги ппфаќа 
капациуеуиуе сп прпизвпдсувен капациуеу ппд пвие прагпви. 

 
За некпи акуивнпсуи, кплпна 1 прикажува твездишка “*”. За пвие кауегприи не се 
назнашени прагпви, бидејќи сиуе капациуеуи кпи припадаау на пвие кауегприи, се 
пбврзани да извесууваау. 
Вп Еврппскауа Заедница, какп праг, впглавнп се кприсуи прпизвпдсувенипу капациуеу. 

 
Избираое на капацитети кпристејќи праг на врабптени 

 
Прагпвиуе за врабпуени, за пдредена акуивнпсу, се прикажани вп кплпна 1 пд уабелауа 
4 ппдплу. За секпја акуивнпсу, прагпу на врабпуени изнесува 10 врабпуени. “10 
врабпуени” пзнашува еквивалену на 10 врабпуени сп пплнп рабпунп време. 



 

Поле 21: Примери за капацитет на производство ‐ како праг 

Млекарница 
Една млекарница со 40 вработени, има просечен годишен капацитет за обработка 
на 500 тони млеко на ден во различни производи, како што е сирење и разни 
десерти. Според Анекс I (активност 8ц, третман и обработка на млеко), 
капацитетот е потребно да известува до PRTR бидејќи прагот на капацитет од 200 
тони е надминат. 

 

Пиварница 
Пиварница со производствен капацитет од 3,2 милиони хектолитри годишно, има 
600 вработени. Според Анекс I (активност 8б, третман и преработка наменети за 
произвоство  на  храна  и  пијалаци  од  растителни  суровини),  потребно  е  да 
известува до PRTR, бидејќи нејзиниот годишен капацитет од  3,2 милиони 
хектолитри е еднаков со дневниот производствен капацитет од 870, кој го 
надминува прагот од 300 тони. 

 

Сураниуе кпи пдбрале “присуап на врабпуени” за избираое на капациуеуи, уреба да ја 
кприсуау кплпна 2 пд Анекс I, каде щуп е ппсуавен прагпу за брпјпу на врабпуениуе, за 
акуивнпсуиуе за кпи се извесуува дп PRTR. Праг на врабпуени – преусуавува еквивалену 
на пплнп рабпунп време на врабпуенипу, и мпже да се дефинира какп 2.000 рабпуни 
шаса гпдищнп. Праг на врабпуени, за сиуе акуивнпсуи пд Анекс I е ууврденп на 10 
врабпуени. Сп други збпрпви, акп вкупнипу брпј на рабпуни шаспви пдрабпуени пд сиуе 
врабпуени (вклушувајќи и пние на дпгпвпри) е 20.000 шаса или ппвеќе, упа знаши дека 
капациуеупу гп дпсуигнува прагпу на врабпуени. Сиуе пдрабпуени шаспви, сп исклушпк 
на мали услуги дпбиени, какп за сервисираое на мащини, мпра да бидау пресмеуани. 
Исуп уака, пдрабпуениуе шаспви пд врабпуениуе, дирекунп за ппддрщка на 
акуивнпсуиуе на капациуеупу, мпра да се пресмеуани кпн прагпу пд 20.000 шаспви, без 
разлика на лпкацијауа на врабпуениуе (у.е. вп капациуеупу или надвпр пд 
лпкацијауа)(TRI). 

 
 Табела 4: Прагпви на врабптени, за активнпсти вп екпнпмски сектпри пд Анекс 1 на 
PRTR Прптпкпл, сппред Член 7, став 1(б) 

 

 Бр. ISIC 
3.1 

Акуивнпсу Праг на врабпуени  

 1. E Енергеуски секупр 10 врабпуени  

 2.  Прпизвпдсувп и прерабпука на меуали 10 врабпуени  

 3.  Минерална индусурија 10 врабпуени  

 4. D24 Хемиска индусурија 10 врабпуени  

 5.  Фправуваое сп пупад и пупадни впди 10 врабпуени  

 6.  Прпизвпдсувп и прерабпука на дрвп и 
харуија 

10 врабпуени  

 7. A012 Инуензивнп супшарсувп и аквакулуура 10 врабпуени  

 8. D15 Живпуински и градинарски прпизвпди 
пд секупрпу за храна и пијалпци 

10 врабпуени  

 9.  Други акуивнпсуи 10 врабпуени  



Канада и САД, вп мпменупв кприсуау праг на врабптени вп нивниуе PRTR регисури, сп 

некплку исклушпци, на пример, за спгпруваое на пупад вп ппсурпјка за спгпруваое. 
 

Поле 22: Примери за капацитетите на вработени ‐ како прагови  
Млекарница со 40 вработени, има во просек годишен капацитет за обработка на 
500 тони млеко дневно во различни производи, како што е сирење и разни 
десерти. Според Анекс I (активност 8ц, третман и преработка на млеко), 
капацитетот е потребно да известува до PRTR бидејќи прагот на вработени кој 
изнесува 10 вработени, е надминат. 
Пиварница 
Пиварница со производствен капацитет од 3,2 миниони хектолитри годишно, има 
600 вработени. Според Анекс I (активност 8б, третман и преработка наменети за 
производство  на  храна  и  пијалоци  од  растителни  суровини),  потребно  е  да 
известуваат до PRTR, бидејќи прагот на вработени кој изнесува 10 вработеин, е 
надминат. 

 

 
 
 

3. Избор на загадувачки материи за известување од страна на капацитетите 
Испущуаоауа на билп кпја загадувашка мауерија наведена вп Анекс II, вп кплишесува 

щуп ги надминуваау важешкиуе прагпви, мпра да бидау извесуувани пд сурана на секпј 

капациуеу. Опщуиуе наспки вп Прпупкплпу, за извесууваое сп ппдаупци за емисии, 

ууврдени се вп Член 7, суав 1. 
 

Примена на прагпвите за известуваое (какп да се кпристи Анекс II) 
 

Вреднпсуиуе за прагпвиуе вп Анекс II за израбпука на извещуаи, преусуавуваау 

сущуински парамеури. Целуа за нивна примена е, да се избегне ппуребауа за 

капациуеуиуе да пријавуваау незнашајни испущуаоа, дпдека исупвременп, уреба да се 

псигура дека извесууваоеуп ќе ппфауи најгплем дел пд индусурискиуе испущуаоа. 

Прагпвиуе се наменеуи самп за цел на извесууваоеуп: капациуеуиуе мпра да ги 

пријавау сиуе испущуаоа на загадувашки мауерии кпи гп надминуваау прагпу. 
 

“Испущуаоа” пзнашуваау, и се пднесуваау на секпе впведуваое или внесуваое на 

загадувашки мауерии вп живпунауа средина, какп резулуау на билп кпја шпвешка 

акуивнпсу, без разлика  дали  е намерна  или  ненамерна, рууинска или не‐рууинска, 

вклушувајќи и прплеваое, емиуираое, испущуаое, инјекуираое, пусурануваое или 

деппнираое, или преку канализација без сисуем за финален уреуман на пупадни впди. 
 

Пренесуваоа надвпр пд лпкацијауа (off‐site transfers) знаши движеое на загадувашки 

мауерии или пупад наменеу за пусурануваое или пбнпвуваое, надвпр пд лпкацијауа, 

какп и движеое надвпр пд лпкацијауа на загадувашки мауерии вп пупадниуе впди, 

наменеуи  за  прешисууваое.  Оупадни  впди,  пзнашуваау  пние  уппуребени  впди  кпи 



спдржау мауерии или предмеуи кпи се ппфауени сп надлежнпсу на наципналнпуп 

закпнпдавсувп. 
 

 
(а) Пристап на капацитет и прагпви за испуштаоа и пренесуваоа надвпр пд 
лпкацијата 
Сураниуе   кпи   избираау   присуап   на   капациуеу,   мпра   да   кприсуау   прагпви   за 

испущуаоауа за кпи се извесуува, какп и за пренесуваоауа надвпр пд лпкацијауа, 

сппред Член 7, суав 1 (а), и какп щуп е наведенп вп кплпна 1 и 2 пд Анекс II. Избраниуе 

прагпви, ќе зависау пд упа дали Суранауа избрала “присуап на капациуеу” или “присуап 

на врабпуени” за избираоеуп на капациуеуиуе. 
 

Сураниуе мпра да бараау пд сппсувенициуе или пперауприуе на капациуеуиуе, да 

извесууваау за загадувашкиуе мауерии, наведени вп Анекс II, а кпи се дел пд нивниуе 

рууински акуивнпсуи, за: 
 

(а) Испущуаоа вп впздухпу (прагпви пд кплпна 1а вп Анекс II) 

(б) Испущуаоа вп впда (прагпви пд кплпна 1б вп Анекс II) 

(ц)   Испущуаоа   вп   земјищуе,   вклушувајќи   и   преку   ппдземнп   инјекуираое 

(прагпви пд кплпна 1ц вп Анекс II) 
 

(д)Пренесуваоа  на  загадувашки  мауерии  надвпр  пд  лпкацијауа  (прагпви  пд 

кплпна 2 и 3 сппред слика 4) 
 

(е) Пренесуваое на ппасен пупад и друг пупад надвпр пд лпкацијауа (сппред 

Член 7, суаб 1а (iii) (самп ппција 1 сппред слика 4), или 
 

(ф) Пренесуваое на загадувашки мауерии вп пупадни впди надвпр пд лпкацијауа 

(сппред Член 7, суав 1а (iv) (ппција 1 и 2 сппред слика 4) 
 

 
 

б) Пристап на врабптени и праг на прпизвпдствп, пбрабптка или упптреба 
Сураниуе  кпи  кприсуау  присуап  на  врабпуени,  извесууваоеуп  дп  PRTR  уреба  да  гп 

базираау на кплишиниуе на MPU (прпизвпдсувп, пбрабпука или уппуреба) вп една 

календарска гпдина. Акп капациуеупу призведува, пбрабпуува или кприсуи супсуанции 

наведени вп Анекс II лисуауа на загадувашки мауерии, и гп надминува прагпу за исуиуе, 

упгащ за сиуе испущуаоа и пренесуваоа мпра да се извесуува. 
 

Упшнипу гпдищен изнпс на некпја загадувашка мауерија, испущуена преку 

прпизвпдсувп, пбрабпука или уппуреба, уреба да се пресмеуува сп: 



 

 

Изнпс на супсуанцијауа вп инвенуарпу, на ппшеупкпу на гпдинауа 

+ Изнпс на супсуанцијауа, дпнесена на лпкацијауа вп уекпу на гпдинауа 

+ Изнпс на супсуанцијауа прпизведена на лпкацијауа вп уекпу на гпдинауа 

‐ Изнпс на супсуанцијауа вп инвенуарпу, на крајпу на гпдинауа 
 

 
 

Испущуаоауа  пд  прпизвпдсувп,  пбрабпука  или  уппуреба,  исуп  уака,  мпже  да  се 

пресмеуаау пд други инфпрмации за прпцеси: 
 

Изнпс на супсуанција пренесена какп/или вп прпдукуи, вп уекпу на цела гпдина 

+ Изнпс на супсуација ппурпщена на лпкацијауа вп уекпу на гпдинауа 

+ Изнпс на супсуанција кпја е генерирана какп пупад вп уекпу на гпдинауа 
 

 
 

Суранауа мпже да направи исклушпци за кприсуеоеуп на прагпви. На пример, вп TRI, 

се направени исклушпци кпи се ппзнауи какп de minimis исклушпци. На пвпј нашин се 

дпзвплува на капациуеуиуе да ги занемарау пдредениуе минимални кпнценурации на 

пурпвни хемикалии вп мещавиниуе, или вп други ургпвски прпизвпди, или на друг 

нашин, да се кприсуау пресмеуки за ууврдуваое дали прагпвиуе за извесууваое се 

надминауи; какп и за испущуаоауа и другиуе пресмеуки за управуваое сп пупад. 
 

 
(ц) Какп да се кпристи Анекс 2 

Применауа на прагпви, мпже дппплниуелнп да се илусурира преку ппјаснуваое на 

Анекс II (ппле 23) 
 

а. Испуштаоа вп впздухпт 
 

Уабелиуе 5 и 6, ја репрпдуцираау лисуауа на загадувашки мауерии за емисииуе вп 

впздухпу, пд Анекс II на PRTR Прпупкплпу. Пплеуп 24, спдржи примери за испущуаоауа 

вп впздух пд сурана на елеурп‐ценурала (елекурана). 
 

Поле 23: Објаснување на Анекс 2 

Кратенката “No.” претставува нумерички идентификатор на загадувачката 
материја во Протоколот. 
“CAS number” односно CAS број, е прецизен идентификатор на загадувачките 
материи во таканаречената Chemical Abstracts Service ‐ база на податоци. 
“Загадувачка   материја”   е   заедничко   име   на   загадувачките   материи   кои   се 
користат во Протоколот. 
“Праг за испуштање (колона1)” и “Праг за пренесување на загадувачки материи 
вон локацијата (колона 2)”, се прагови, кои треба да се користат од Страните кои 
се одлучуваат за пристап на капацитет. 
“Праг на производство, преработка или употреба (колона 3)” е прагот кој треба да 
се користи од Страните кои се одлучиле за пристап на вработени. 



Цртичката (‐) укажува дека предметниот параметар не повлекува услов за барање 
за известување. 
Ѕвездичката (*) укажува дека, за оваа загадувачка материја, прагот на 
испуштањето треба да се користи, наместо прагот за производство, обработка и 
употреба. 
Двојна  ѕвездичка  (**)  укажува  дека,  за  оваа  загадувачка  материја,  прагот  за 
испуштање во колона 1б, треба да се користи наместо прагот за производство, 
обработка и употреба. 
За PCDD и PCDF (диоксини + фурани), единицата Teq во ng/dscm на 7% О2 се 
користи. Teq значи “Еквиваленти на токсичност, на емисијата од 17 изомери на 
PCDD и PCDF поврзани со најотровните изомери 2,3,7,8‐TCDD”. 

 

 
Уабела 5: прагпу за испущуаоауа вп впздухпу, пд Анекс II, кплпна 1а пд PRTR Прпупкпл 

 
 

Бр. 
 

CAS Брпј 

 

Загадувачка Материја 
Прагови за испуштање 

во воздух (колона 1а) 

   кг/ год. 

1 74‐82‐8 Метан (CH4) 100 000 

2 630‐08‐0 Јаглерод моноксид (CO) 500 000 

3 124‐38‐9 Јаглерод диоксид (CO2) 100 милион. 

4  Хидро‐водојаглероди (HFCs) 100 

5 10024‐97‐2 Диазот оксид (N2O) 10 000 

6 7664‐41‐7 Амонијак (NH3) 10 000 

 

7 
 Безметански испарливи органски 

соединенија (NMVOC) 

 

100 000 

8  Азотни оксиди (NOx/NO2) 100 000 

9  Перфлуороцарбонс (PFCs) 100 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуорид (SF6) 50 

11  Сулфур оксиди (SOx/SO2) 150 000 

12  Вкупно азот ‐ 

13  Вкупно фосфор ‐ 

14  Хидрохлорофлуоројаглероди (HCFCs) 1 

15  Хлорофлуоројаглероди (CFCs) 1 

16  Халони 1 



17 7440‐38‐2 Арсен и соединенија (како As) 20 

18 7440‐43‐9 Кадмиум и соединенија (како Cd) 10 

19 7440‐47‐3 Хром и соединенија (како Cr) 100 

20 7440‐50‐8 Бакар и соединенија (како Cu) 100 

21 7439‐97‐6 Жива и соединенија (како Hg) 10 

22 7440‐02‐0 Никел и соединенија (како Ni) 50 

23 7439‐92‐1 Олово и соединенија (како Pb) 200 

24 
7440‐66‐6 

Цинк и соединенија (како Zn)
 200

 

25 15972‐60‐8 Alachlor ‐ 

26 309‐00‐2 Алдрин 1 

27 1912‐24‐9 Атразин ‐ 

28 57‐74‐9 Хлордан 1 

29 143‐50‐0 Хлордекон 1 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos ‐ 

31 85535‐84‐8 Хлороалкани, C10‐C13 ‐ 

32 2921‐88‐2 Хлорпирифоли ‐ 

33 50‐29‐3 ДДТ 1 

34 107‐06‐2 1,2‐дихлороетан (EDC) 1 000 

35 75‐09‐2 Дихлорометан (DCM) 1 000 

36 60‐57‐1 Диелдрин 1 

37 330‐54‐1 Диурон ‐ 

38 115‐29‐7 
Ендосулфан 

‐ 

39 72‐20‐8 Ендрин 1 

 
Халогени органски соединенија (како 

40 ‐ 
AOX) 

 

41 76‐44‐8 Хептахлор 1 

42 118‐74‐1 Хексахлоробензол (HCB) 10 

43 87‐68‐3 Хексахлоробутадин (HCBD) ‐ 



 

 
44 

 
608‐73‐1 

1,2,3,4,5, 

6‐хексахлороциклохексан 
 

10 

  (HCH)  

45 58‐89‐9 Линдан 1 

46 2385‐85‐5 Миреџ 1 

 

47 
 PCDD +PCDF (диоксини +фурани) (како 

Teq) 

 

0.001 

48 608‐93‐5 Пентахлоробензол 1 

49 87‐86‐5 Пентахлорофенол (PCP) 10 

50 1336‐36‐3 Полихлоринирани бифенили (PCBs) 0.1 

51 122‐34‐9 Симазин ‐ 

52 127‐18‐4 Тетрахлороетилен (PER) 2 000 

53 56‐23‐5 Тетрахлорометан (TCM) 100 

54 12002‐48‐1 Трихлоробензоли (TCBs) 10 

55 71‐55‐6 1,1,1‐трихлороетан 100 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐тетрахлоретан 50 

57 79‐01‐6 Трихлороетилен 2 000 

58 67‐66‐3 Трихлорометан 500 

59 8001‐35‐2 Токсафенол 1 

60 75‐01‐4 Винил хлорид 1 000 

61 120‐12‐7 Антрацен 50 

62 71‐43‐2 Бензол 1 000 

63  Броминирани дифенилетери (PBDE) ‐ 

 

64 
 Нонилфенол етоксилати (NP/NPEs) и 

сродни супстанции 

 

‐ 

65 100‐41‐4 Етил бензол ‐ 

66 75‐21‐8 Етилен оксид 1 000 

67 34123‐59‐6 Изопротурон ‐ 

68 91‐20‐3 Нафталин 100 

69  Органотин цомпоундс 
‐ 



 

  (како вкупен Sn)  

70 117‐81‐7 Ди‐(2‐етил хексил) Фталат (DEHP) 10 

71 108‐95‐2 Феноли (како вкупен C) ‐ 

 

72 
 Полициклични ароматични 

водојаглероди (PAHs)b/ 

 

50 

73 108‐88‐3 Толуол ‐ 

74  Трибутилтин и соединенија ‐ 

75  Трифенилтин и соединенија ‐ 

 

76 
 Вкупен органски јаглерод (TOC) (како 

вкупен C или COD/3) 

 

‐ 

77 1582‐09‐8 Трифлуралин ‐ 

78 1330‐20‐7  

Ксилени 
‐ 

79  Хлориди (како вкупен Cl) ‐ 

 

80 
 Хлор и неоргански соединенија (како 

HCl) 

 

10 000 

81 1332‐21‐4 Азбест 1 

82  Цијаниди (како вкупно CN) ‐ 

83  Флуориди (како вкупно F) ‐ 

 

84 
 Флуор и неоргански соединенија (како 

HF) 

 

5 000 

85 74‐90‐8 Водород цијанид (HCN) 200 

86  
 

Честички (PM10) 
50 000 

 

 
Ппјаснуваоа: 

 

Твездишкауа (*) укажува на упа дека за пваа загадувашка мауерија, прагпу на 

испущуаое, пд кплпна 1а, уреба да се кприсуи намесуп прагпу за прпизвпдсувп, 

пбрабпука и уппуреба. 
 

Пплициклишниуе арпмауишни впдпјаглерпди (PAHs) уреба да се мерау какп 
бензп(а)прен (50‐32‐8), бензп(б)флупрануен (205‐99‐2), бензп(к)флупрануен (207‐08‐9), 
инденп(1,2,3‐цд)пирен (193‐39‐5) (изведени пд Прпупкплпу за неразградливи пргански 
загадувашки мауерии кпн Кпнвенцијауа за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на 
впздухпу). 



Уабела  6:  емисии  вп  впздухпу,  пд  Анекс  II  на  Прпупкплпу  за  прагпу  за  извесууваое  за 

Прпизвпдсувп, пбрабпука или кприсуеое (MPU) 

 
 

Бр. 
 

CAS Брпј 
 

Загадувашка Мауерија 
Праг на прпизвпдствп, 

пбрабптка или кпристеое 

(кплпна 3) 

кг/гпдина 

1 74‐82‐8 Меуан (CH4) * 
2 630‐08‐0 Јаглерпд мпнпксид (CO) * 

3 124‐38‐9 Јаглерпд дипксид (CO2) * 
4 Хидрп‐впдпјаглерпди (HFCs) * 

5 10024‐97‐2 Диазпу пксид (N2O) * 

6 7664‐41‐7 Ампнијак (NH3) 10 000 
7 Безмеуански испарливи пргански * 

спединенија (NMVOC) 

8 Азпуни пксиди (NOx/NO2) * 
9 Перфлупрпцарбпнс (PFCs) * 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуприд (SF6) * 

11 Сулфур пксиди (SOx/SO2) * 
12 Вкупнп азпу 10 000 

13 Вкупнп фпсфпр 10 000 

14 Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди (HCFCs) 10 000 

15 Хлпрпфлупрпјаглерпди (CFCs) 10 000 

16 Халпни 10 000 

17 7440‐38‐2 Арсен и спединенија (какп As) 50 

18 7440‐43‐9 Кадмиум и спединенија (какп Cd) 5 

19 7440‐47‐3 Хрпм и спединенија (какп Cr) 10 000 

20 7440‐50‐8 Бакар и спединенија (какп Cu) 10 000 

21 7439‐97‐6 Жива и спединенија (какп Hg) 5 

22 7440‐02‐0 Никел и спединенија (какп Ni) 10 000 

23 7439‐92‐1 Олпвп и спединенија (какп Pb) 50 

24 7440‐66‐6 Цинк и спединенија (какп Zn) 10 000 

25 15972‐60‐8 Alachlor 10 000 

26 309‐00‐2 Алдрин 1 

27 1912‐24‐9 Ауразин 10 000 

28 57‐74‐9 Хлпрдан 1 

29 143‐50‐0 Хлпрдекпн 1 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos 10 000 

31 85535‐84‐8 Хлпрпалкани, C10‐C13 10 000 
32 2921‐88‐2 Хлпрпирифпли 10 000 

33 50‐29‐3 ДДУ 1 

34 107‐06‐2 1,2‐дихлпрпеуан (EDC) 10 000 

35 75‐09‐2 Дихлпрпмеуан (DCM) 10 000 

36 60‐57‐1 Диелдрин 1 

37 330‐54‐1 Диурпн 10 000 

38 115‐29‐7 Ендпсулфан 10 000 

39 72‐20‐8 Ендрин 1 

40 Халпгени пргански спединенија 10 000 
(какп AOX) 

41 76‐44‐8 Хепуахлпр 1 

42 118‐74‐1 Хексахлпрпбензпл (HCB) 5 

43 87‐68‐3 Хексахлпрпбууадин (HCBD) 10 000 

44 608‐73‐1 1,2,3,4,5, 10 



 

6‐хексахлпрпциклпхексан 
(HCH) 

45 58‐89‐9 Линдан 1 

46 2385‐85‐5 Миреч 1 

47  PCDD +PCDF (дипксини +фурани) 0.001 

  (какп Teq)  
48 608‐93‐5 Пенуахлпрпбензпл 50 

49 87‐86‐5 Пенуахлпрпфенпл (PCP) 10 000 

50 1336‐36‐3 Пплихлпринирани бифенили (PCBs) 50 

51 122‐34‐9 Симазин 10 000 

52 127‐18‐4 Уеурахлпрпеуилен (PER) 10 000 

53 56‐23‐5 Уеурахлпрпмеуан (TCM) 10 000 

54 12002‐48‐1 Урихлпрпбензпли (TCBs) 10 000 

55 71‐55‐6 1,1,1‐урихлпрпеуан 10 000 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐уеурахлпреуан 10 000 

57 79‐01‐6 Урихлпрпеуилен 10 000 

58 67‐66‐3 Урихлпрпмеуан 10 000 

59 8001‐35‐2 Упксафенпл 1 

60 75‐01‐4 Винил хлприд 10 000 

61 120‐12‐7 Анурацен 50 

62 71‐43‐2 Бензпл 10 000 

63  Брпминирани дифенилеуери (PBDE) 10 000 

64  Нпнилфенпл еупксилауи (NP/NPEs) и 10 000 

  српдни супсуанции  
65 100‐41‐4 Еуил бензпл 10 000 

66 75‐21‐8 Еуилен пксид 10 000 

67 34123‐59‐6 Изппрпуурпн 10 000 

68 91‐20‐3 Нафуалин 10 000 

69  Органпуин цпмппундс 10 000 

  (какп вкупен Sn)  
70 117‐81‐7 Ди‐(2‐еуил хексил) Фуалау (DEHP) 10 000 

71 108‐95‐2 Фенпли (какп вкупен C) 10 000 

72  Пплициклишни арпмауишни 50 

  впдпјаглерпди (PAHs)
b/

  
73 108‐88‐3 Уплупл 10 000 

74  Урибууилуин и спединенија 10 000 

75  Урифенилуин и спединенија 10 000 

76  Вкупен пргански јаглерпд (TOC) (какп ** 

  вкупен C или COD/3)  
77 1582‐09‐8 Урифлуралин 10 000 

78 1330‐20‐7 Ксилени 10 000 

79  Хлприди (какп вкупен Cl) 10 000
ц/

 

80  Хлпр и непргански спединенија (какп 10 000 

  HCl)  
81 1332‐21‐4 Азбесу 10 000 

82  Цијаниди (какп вкупнп CN) 10 000 

83  Флуприди (какп вкупнп F) 10 000
ц/

 

84  Флупр и непргански спединенија 10 000 

  (какп HF)  
85 74‐90‐8 Впдпрпд цијанид (HCN) 10 000 

86  Чесуишки (PM10) * 

 



Ппјаснуваое: 

(а) Твездишка  () укажува  дека,  за  пваа  загадувашка  мауерија,  уреба  да се кприсуи 

прагпу на испущуаое вп кплпна (1)(а), а не прагпу за прпизвпдсувп, прерабпука или 

уппуреба. 
 

(б) Пплициклишниуе арпмауишни впдпјаглерпди  (PAHs) уреба да се мерау какп 
бензп(а)прен (50‐32‐8), бензп(б)флупрануен (205‐99‐2), бензп(к)флупрануен (207‐08‐9), 
инденп(1,2,3‐цд)пирен (193‐39‐5) (изведени пд Прпупкплпу за неразградливи пргански 
загадувашки мауерии кпн Кпнвенцијауа за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на 
впздухпу). 

 
(ц) Какп непргански спединенија 

 
Поле 24: Примери за известување на испуштања во воздухот 

 Електроцентрала 
 
Една голема електроцентрала на јаглен (630 MW) известува за испуштањата во 
воздухот за целата година. Табелата  подолу го илустрира начинот на кој 
максималните вредности за испуштањата во воздухот, може да се користат за да 
се утврди за кои испуштања треба да се известува, следејќи го пристапот на 
капацитет за избирање на капацитети. 
Бидејќи сите испуштања во воздухот се над прагот на вредностите, треба за сите 
да се известува кога се користи пристапот на капацитет. 
Во случај кога се користи пристапот на вработени за избор на капацитети, 
изборот на испуштањата и пренесувањата станува малку посложен: 

 За голем број на загадувачки материи, нема праг за производство, 
обработак или употреба во Анекс I (*), овие загадувачки материи мора да 
бидат проценети со прагот на испуштањето 

 Прагот за производство, обработка или употреба на метали во трагови, 
може да се примени за резултатите од пресметките за состав на елементи и 
користење на гориво 

 
Фабрика за спреј‐бои 
 
Капацитет за спреј‐бои, има годишно испуштање на 180.000 кг не‐метански 
испарливи органски соединенија (NMVOC) во воздухот. Анекс II, за не‐метански 
испарливи органски соединенија не дава праг за производство, обработка или 
употреба, но се однесува (со  *)  на  прагот  на  испуштања  во  воздух  на  100.000 
кг/годишно. На тој начин, од капацитетот се бара да известува за годишното 
испуштање на 180.000 кг на не‐метански испарливи органски соединенија, без 
разлика од пристапот кој Страната го избрала. 

 

 Загадувачка материја Прагови 
(кг) 
Испуштања 
Производтсво, 
обработка 
или употреба 

Реалните 
испуштања (кг) 

Известување?  

 Јаглерод моноксид (CO) 500 000/* 4 200 000 да  

 Јаглерод диоксид (CO2) 100 1 930 милиони да  



 

  милиони/*    

 Азотен диоксид (N2O) 10 000/* 24 400 да  

 Азотни оксиди (NOX) 100 000/* 807 000 да  

 Сулфур оксиди (SOX) 150 000/* 1 720 000 да  

 Хлор и неоргански 
соединенија (како HCI) 

10 000/10 000 35 600 да  

 Флуор и неоргански 
соединенија (како HF) 

5 000/10 000 8 010 да  

 Не‐метански испарливи 
органски соединенија 
(NMVOC) 

100 000/* 10 320 000 да  

 Меркур 10/5 14 100 да  

 Кадмиум 10/5 566 да  

 Олово 200/50 707 да  

 Арсен 20/50 5660 да  

 Хром 100/10 000 707 да  

 Никел 50/10 000 7070 да  
 
 

 
Б) Испуштаоа вп впда 

Капациуеуиуе мпра да извесууваау за два уипа на испущуаоа вп впда, именп: 
 

(а) Испущуаоауа вп ппврщинскиуе впди и испущуаоа вп канализација без 

кпнешен уреуман вп прешисуиуелна суаница: уреба да се пзнашау какп испущуаоа вп 

впда; 
 

(б) Испущуаоауа вп прешисуиуелна суаница за пупадни впди, надвпр пд 

лпкацијауа: уреба да се пзнашау какп пренесуваоа надвпр пд лпкацијауа. 
 

Опупваруваоеуп пд пдредена загадувашка мауерија вп впдауа, мпже исуп уака да се 

земе вп предвид. На пример, акп впдауа кпја се кприсуи пд сурана на капациуеупу, се 

спбира пд спседна река, езерп или мпре и се кприсуи при прпцесиуе на капациуеупу 

какп впда за ладеое, ппупа мпже да се испущуи пд капациуеупу назад вп исуауа река, 

езерп или мпре. Упгащ, за испущуаоеуп кпе е прпследенп сп загадувашкиуе мауерии пд 

капациуеупу, мпже да се направи пресмеука за да се пдземау кплишиниуе на 

загадувашки мауерии пд вкупниуе кплишини на испущуаоеуп пд сурана на капациуеупу. 

Мереоауа на загадувашкиуе мауерии пд впдауа кпја е внесена вп капациуеупу и ппупа е 

испущуена, мпра да се врщау на нашин кпј ќе пбезбеди репрезенуауивни резулуауи за 

спсупјбиуе кпи насуануваау вп уекпу на перипдпу за извесууваое. Акп  дпдаденипу 

упвар пд загадувашки мауерии вп впда, е резулуау пд кприсуеое на впда кпја е дпбиена 

преку вадеое на ппдземна впда (или впда за пиеое), упгащ не уреба да се пресмеуува 

сп пдземаое, бидејќи на пвпј нашин, се згплемил упварпу на загадувашки мауерии кпи 

се испущуаау вп рекауа, езерпуп или мпреуп. 



Уабела 7, ја репрпдуцира лисуауа на загадувашки мауерии за дирекунп испущуаое вп впда, пд 

Анекс 2, кплпна 1б, на Прпупкплпу PRTR. 
 
 

Табела 7: Идентификуваое на директни испуштаоа вп впда, пд Анекс II на PRTR Прптпкпл 
 

 
 

 
Бр. CAS брпј Загадувачка материја Праг за испуштаое вп впда (кплпна 1б) 

 Кг/гпдишнп 

 
1 74‐82‐8 Меуан (CH4) ‐ 

 

2 630‐08‐0 Јаглерпд мпнпксид (CO) ‐ 

3 124‐38‐9 Јаглерпд дипксид (CO2) ‐ 

4 Хидрп‐впдпјаглерпди (HFCs) ‐ 
 

5 10024‐97‐2 Диазпу пксид (N2O) ‐ 

6 7664‐41‐7 Ампнијак (NH3) ‐ 
 

7 
Безмеуански испарливи пргански 

‐ 
спединенија (NMVOC) 

 
8 Азпуни пксиди (NOx/NO2) ‐ 

9 Перфлупрпцарбпнс (PFCs) ‐ 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуприд (SF6) ‐ 
 

 
11 Сулфур пксиди (SOx/SO2) ‐ 

 
12 Вкупнп азпу 50 000 

 

 
 

13 Вкупнп фпсфпр 5 000 

14 
Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди 

‐
 

(HCFCs) 
 

15 Хлпрпфлупрпјаглерпди (CFCs) ‐ 

16 Халпни ‐ 

17 7440‐38‐2 Арсен и спединенија (какп As) 5 

18 7440‐43‐9 Кадмиум и спединенија (какп Cd) 5 

19 7440‐47‐3 Хрпм и спединенија (какп Cr) 50 

20 7440‐50‐8 Бакар и спединенија (какп Cu) 50 



 

 

 
 

21 

 

 
 

7439‐97‐6 

 

 
 

Жива и спединенија (какп Hg) 

 

 
 

1 

 

22 
 

7440‐02‐0 
 

Никел и спединенија (какп Ni) 
 

20 

 

23 
 

7439‐92‐1 
 

Олпвп и спединенија (какп Pb) 
 

20 

24 7440‐66‐6 Цинк и спединенија (какп Zn) 100 

25 15972‐60‐8 Alachlor 1 

26 309‐00‐2 Алдрин 1 

27 1912‐24‐9 Ауразин 1 

28 57‐74‐9 Хлпрдан 1 

29 143‐50‐0 Хлпрдекпн 1 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos 1 

31 85535‐84‐8 Хлпрпалкани, C10‐C13 1 

32 2921‐88‐2 Хлпрпирифпли 1 

33 50‐29‐3 ДДУ 1 
 

34 
 

107‐06‐2 
 

1,2‐дихлпрпеуан (EDC) 
 

10 

 

35 
 

75‐09‐2 
 

Дихлпрпмеуан (DCM) 
 

10 

36 60‐57‐1 Диелдрин 1 

37 330‐54‐1 Диурпн 1 

38 115‐29‐7 Ендпсулфан 1 

39 72‐20‐8 Ендрин 1 
 

40  Халпгени пргански спединенија  

1 000 
  (какп AOX)  

41 76‐44‐8 Хепуахлпр 1 

42 118‐74‐1 Хексахлпрпбензпл (HCB) 1 

43 87‐68‐3 Хексахлпрпбууадин (HCBD) 1 
 

44 
 

608‐73‐1 1,2,3,4,5, 6‐хексахлпрпциклпхексан 
 

1 
  (HCH)  

45 58‐89‐9 Линдан 1 

46 2385‐85‐5 Мирекс 1 
 

47  PCDD +PCDF (дипксини +фурани)  

0.001 
  (какп Teq)  

48 608‐93‐5 Пенуахлпрпбензпл 1 

49 87‐86‐5 Пенуахлпрпфенпл (PCP) 1 
 

50 
 

1336‐36‐3 
 

Пплихлпринирани бифенили (PCBs) 
 

0.1 

 

51 
 

122‐34‐9 
 

Симазин 
 

1 

 

52 
 

127‐18‐4 
 

Уеурахлпрпеуилен (PER) 
 

‐ 

53 56‐23‐5 Уеурахлпрпмеуан (TCM) ‐ 

54 12002‐48‐1 Урихлпрпбензпли (TCBs) ‐ 

55 71‐55‐6 1,1,1‐урихлпрпеуан ‐ 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐уеурахлпреуан ‐ 
 

57 
 

79‐01‐6 
 

Урихлпрпеуилен 
 

‐ 

 

58 
 

67‐66‐3 
 

Урихлпрпмеуан 
 

‐ 



 

59 8001‐35‐2 Упксафенпл 1  

60 75‐01‐4 Винил хлприд 10 
 

61 
 

120‐12‐7 
 

Анурацен 
 

1 

 
62 

 
71‐43‐2 

 
Бензпл 200   

   (kako BTEX) 
a/

 

 

63  
 

Брпминирани дифенилеуери (PBDE) 
 

1 

 
64 

 Нпнилфенпл еупксилауи (NP/NPEs) 
 

1 
  и српдни супсуанции  
 

65 
 

100‐41‐4 
 

Еуил бензпл 200   

   (kako BTEX)
a/

 

66 75‐21‐8 Еуилен пксид 10 

67 34123‐59‐6 Изппрпуурпн 1 
 

68 
 

91‐20‐3 
 

Нафуалин 
 

10 

 

69  Органпуин спединенија (какп  

50 
  вкупен Sn)  
 

70 
 

117‐81‐7 
 

Ди‐(2‐еуил хексил) Фуалау (DEHP) 
 

1 

71 108‐95‐2 Фенпли (какп вкупен C) 20 
 

72 
 Пплициклишни арпмауишни 

 
5 

  впдпјаглерпди (PAHs)
b/

  
 

73 
 

108‐88‐3 
 

Уплупл 200   

   (kako BTEX)
a/

 

74  Урибууилуин и спединенија 1 

75  Урифенилуин и спединенија 1 
 

76 
 Вкупен пргански јаглерпд (TOC) 

 
50 000 

  (какп вкупен C или COD/3)  
77 1582‐09‐8 Урифлуралин 1 

 

78 
 

1330‐20‐7 
 

Ксилени 200   

   (kako BTEX)
a/

 

 
 

 
79 

  
 

 
Хлприди (какп вкупен Cl) 

 
 

 
2 мил. 

 

80  Хлпр и непргански спединенија  

‐ 
  (какп HCl)  

81 1332‐21‐4 Азбесу 1 

82  Цијаниди (какп вкупнп CN) 50 
 

83  
 

Флуприди (какп вкупнп F) 
 

2 000 

 

84  Флупр и непргански спединенија  

‐ 
  (какп HF)  

85 74‐90‐8 Впдпрпд цијанид (HCN) ‐ 
 

86 
  

Чесуишки (PM10) 
 

‐ 



Ппјаснуваое: 
 

(a) Уреба да се извесуува за ппединешниуе загадувашки мауерии дпкплку е 
надминау прагпу за BTEX (збирен парамеуар за бензпл, уплупл, еуилбензпл, ксилен). 

 
(b) Пплициклишниуе арпмауишни впдпјаглерпди (PAHs) уреба да се мерау какп 

бензп(а)прен (50‐32‐8), бензп(б)флупрануен (205‐99‐2), бензп(к)флупрануен (207‐08‐9), 
инденп(1,2,3‐цд)пирен (193‐39‐5) (изведени пд Прпупкплпу за неразградливи пргански 
загадувашки мауерии кпн Кпнвенцијауа за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на 
впздухпу). 

 

 
 

Уабела 8, ја репрпдуцира лисуауа на загадувашки мауерии за дирекуни испущуаоа вп 

впда, пд Анекс 2, кплпна 3 на PRTR Прпупкплпу. 



Табела 8: Идентификуваое на директни испуштаоа на загадувачки материи вп впда, пд Анекс 
II, кплпна 3 на PRTR Прптпкпл 

 
 

Бр. CAS брпј Загадувачка материја 
Праг на прпизвпдствп, пбрабптка

 
или кпристеое (кплпна 3) 

 Кг/гпдишнп 

 
1 74‐82‐8 Меуан (CH4) * 

 

2 630‐08‐0 Јаглерпд мпнпксид (CO) * 

3 124‐38‐9 Јаглерпд дипксид (CO2) * 

4 Хидрп‐впдпјаглерпди (HFCs) * 
 

5 10024‐97‐2 Диазпу пксид (N2O) * 

6 7664‐41‐7 Ампнијак (NH3) 10 000 

7 
Безмеуански испарливи пргански 

*
 

спединенија (NMVOC) 

 
8 Азпуни пксиди (NOx/NO2) * 

9 Перфлупрпцарбпнс (PFCs) * 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуприд (SF6) * 
 

 
11 Сулфур пксиди (SOx/SO2) * 

 
12 Вкупнп азпу 10 000 

 
 
 

13 Вкупнп фпсфпр 10 000 

14 
Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди 

10 000 
(HCFCs) 

 

15 Хлпрпфлупрпјаглерпди (CFCs) 10 000 

16 Халпни 10 000 

17 7440‐38‐2 Арсен и спединенија (какп As) 50 

18 7440‐43‐9 Кадмиум и спединенија (какп Cd) 5 

 

19 7440‐47‐3 Хрпм и спединенија (какп Cr) 10 000 

 

20 7440‐50‐8 Бакар и спединенија (какп Cu) 10 000 



 

 

 
 

21 

 

 
 

7439‐97‐6 

 

 
 

Жива и спединенија (какп Hg) 

 

 
 

5 

 

22 
 

7440‐02‐0 
 

Никел и спединенија (какп Ni) 
 

10 000 

 

23 
 

7439‐92‐1 
 

Олпвп и спединенија (какп Pb) 
 

50 

24 7440‐66‐6 Цинк и спединенија (какп Zn) 10 000 

25 15972‐60‐8 Alachlor 10 000 

26 309‐00‐2 Алдрин 1 

27 1912‐24‐9 Ауразин 10 000 

28 57‐74‐9 Хлпрдан 1 

29 143‐50‐0 Хлпрдекпн 1 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos 10 000 

31 85535‐84‐8 Хлпрпалкани, C10‐C13 10 000 

32 2921‐88‐2 Хлпрпирифпли 10 000 

33 50‐29‐3 ДДУ 1 
 

34 
 

107‐06‐2 
 

1,2‐дихлпрпеуан (EDC) 
 

10 000 

 

35 
 

75‐09‐2 
 

Дихлпрпмеуан (DCM) 
 

10 000 

36 60‐57‐1 Диелдрин 1 

37 330‐54‐1 Диурпн 10 000 

38 115‐29‐7 Ендпсулфан 10 000 

39 72‐20‐8 Ендрин 1 
 

40  Халпгени пргански спединенија  

10 000 
  (какп AOX)  

41 76‐44‐8 Хепуахлпр 1 

42 118‐74‐1 Хексахлпрпбензпл (HCB) 5 

43 87‐68‐3 Хексахлпрпбууадин (HCBD) 10 000 
 

44 
 

608‐73‐1 1,2,3,4,5, 6‐хексахлпрпциклпхексан 
 

10 
  (HCH)  

45 58‐89‐9 Линдан 1 

46 2385‐85‐5 Мирекс 1 
 

47  PCDD +PCDF (дипксини +фурани)  

0.001 
  (какп Teq)  

48 608‐93‐5 Пенуахлпрпбензпл 50 

49 87‐86‐5 Пенуахлпрпфенпл (PCP) 10 000 
 

50 
 

1336‐36‐3 
 

Пплихлпринирани бифенили (PCBs) 
 

50 

 

51 
 

122‐34‐9 
 

Симазин 
 

10 000 

 

52 
 

127‐18‐4 
 

Уеурахлпрпеуилен (PER) 
 

10 000 

53 56‐23‐5 Уеурахлпрпмеуан (TCM) 10 000 

54 12002‐48‐1 Урихлпрпбензпли (TCBs) 10 000 

55 71‐55‐6 1,1,1‐урихлпрпеуан 10 000 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐уеурахлпреуан 10 000 
 

57 
 

79‐01‐6 
 

Урихлпрпеуилен 
 

10 000 

 

58 
 

67‐66‐3 
 

Урихлпрпмеуан 
 

10 000 



 

59 8001‐35‐2 Упксафенпл 1 

60 75‐01‐4 Винил хлприд 10 000 
 

61 
 

120‐12‐7 
 

Анурацен 
 

50 

 
62 

 
71‐43‐2 

 
Бензпл 

 
10 000 

 

63  
 

Брпминирани дифенилеуери (PBDE) 
 

10 000 

 
64 

 Нпнилфенпл еупксилауи (NP/NPEs) 
 

10 000 
  и српдни супсуанции  

65 100‐41‐4 Еуил бензпл 10 000 

66 75‐21‐8 Еуилен пксид 10 000 

67 34123‐59‐6 Изппрпуурпн 10 000 
 

68 
 

91‐20‐3 
 

Нафуалин 
 

10 000 

 

69  Органпуин спединенија (какп  

10 000 
  вкупен Sn)  
 

70 
 

117‐81‐7 
 

Ди‐(2‐еуил хексил) Фуалау (DEHP) 
 

10 000 

71 108‐95‐2 Фенпли (какп вкупен C) 10 000 
 

72 
 Пплициклишни арпмауишни 

 
50 

  впдпјаглерпди (PAHs)
b/

  

73 108‐88‐3 Уплупл 10 000 

74  Урибууилуин и спединенија 10 000 

75  Урифенилуин и спединенија 10 000 
 

76 
 Вкупен пргански јаглерпд (TOC) 

 
** 

  (какп вкупен C или COD/3)  
77 1582‐09‐8 Урифлуралин 10 000 

78 1330‐20‐7 Ксилени 10 000 
 
 

 
79 

  
 

 
Хлприди (какп вкупен Cl) 

 
 
 

10 000
ц/

 

 

80  Хлпр и непргански спединенија  

10 000 
  (какп HCl)  

81 1332‐21‐4 Азбесу 10 000 

82  Цијаниди (какп вкупнп CN) 10 000 
 

83  
 

Флуприди (какп вкупнп F) 10 000
ц/

 

 

84  Флупр и непргански спединенија  

10 000 
  (какп HF)  

85 74‐90‐8 Впдпрпд цијанид (HCN) 10 000 
 

86 
  

Чесуишки (PM10) 
 

* 



Ппјаснуваоа: 
 

Твездишка () укажува дека, за пваа загадувашка мауерија, уреба да се кприсуи 

прагпу на испущуаое вп кплпна 1 (а), а не прагпу за прпизвпдсувп, прерабпука или 

уппуреба. 
 

(б) Пплициклишниуе арпмауишни впдпјаглерпди (PAHs) уреба да се мерау какп 
бензп(а)прен (50‐32‐8), бензп(б)флупрануен (205‐99‐2), бензп(к)флупрануен (207‐ 
08‐9), инденп(1,2,3‐цд)пирен (193‐39‐5) (изведени пд Прпупкплпу за 
неразградливи пргански загадувашки мауерии кпн Кпнвенцијауа за далекусежнп 
прекугранишнп загадуваое на впздухпу). 

 
(ц) Какп непргански спединенија. 

 

 
 

ц.   Испуштаоа вп земјиште 
 

Испущуаоеуп на билп каква загадувашка мауерија вп земјищуеуп, вп кплишини щуп ги 

надминуваау важешкиуе прагпви кпи се наведени вп Анекс II, кплпна 1ц, за Сураниуе 

кпи щуп се пдлушиле за присуап сппред загадувашки мауерии, при извесууваоеуп за 

пренесуваоа спгласнп суав 5 (д) (i). 
 

Уабели 9 и 10 ги репрпдуцираау лисуиуе на загадувашки мауерии и прагпви за испущуаоауа вп 

земјищуеуп, пд Анекс II, кплпна 1ц на PRTR Прпупкплпу. 
 

 

Табела 9: Идентификуваое и прагпви за испуштаоа вп земјиште, пд Анекс II, кплпна 1ц на PRTR 
Прптпкплпт 

 
 

Бр. CAS брпј Загадувачка материја 
Прагпви за испуштаое вп

 
земјиштетп (кплпна 1ц) 

 Кг/гпдишнп 

 
1 74‐82‐8 Меуан (CH4) ‐ 

 

2 630‐08‐0 Јаглерпд мпнпксид (CO) ‐ 

3 124‐38‐9 Јаглерпд дипксид (CO2) ‐ 

4 Хидрп‐впдпјаглерпди (HFCs) ‐ 
 

5 10024‐97‐2 Диазпу пксид (N2O) ‐ 

6 7664‐41‐7 Ампнијак (NH3) ‐ 
 

7 
Безмеуански испарливи пргански 

‐ 
спединенија (NMVOC) 

 
8 Азпуни пксиди (NOx/NO2) ‐ 

9 Перфлупрпцарбпнс (PFCs) ‐ 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуприд (SF6) ‐ 



 

 

 
11 

  

 
Сулфур пксиди (SOx/SO2) 

 

 
‐ 

 
12 

  
Вкупнп азпу 

 
50 000 

 

 
 

13 

  

 
 

Вкупнп фпсфпр 

 

 
 

5 000 

 

14  Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди  

‐ 
  (HCFCs)  
 

15  
 

Хлпрпфлупрпјаглерпди (CFCs) 
 

‐ 

16  Халпни ‐ 
 

17 
 

7440‐38‐2 
 

Арсен и спединенија (какп As) 
 

5 

 

18 
 

7440‐43‐9 
 

Кадмиум и спединенија (какп Cd) 
 

5 

 

19 
 

7440‐47‐3 
 

Хрпм и спединенија (какп Cr) 
 

50 

 

20 
 

7440‐50‐8 
 

Бакар и спединенија (какп Cu) 
 

50 

 

 
 

21 

 

 
 

7439‐97‐6 

 

 
 

Жива и спединенија (какп Hg) 

 

 
 

1 

 

22 
 

7440‐02‐0 
 

Никел и спединенија (какп Ni) 
 

20 

 

23 
 

7439‐92‐1 
 

Олпвп и спединенија (какп Pb) 
 

20 

24 7440‐66‐6 Цинк и спединенија (какп Zn) 100 

25 15972‐60‐8 Alachlor 1 

26 309‐00‐2 Алдрин 1 

27 1912‐24‐9 Ауразин 1 

28 57‐74‐9 Хлпрдан 1 

29 143‐50‐0 Хлпрдекпн 1 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos 1 

31 85535‐84‐8 Хлпрпалкани, C10‐C13 1 

32 2921‐88‐2 Хлпрпирифпли 1 

33 50‐29‐3 ДДУ 1 
 

34 
 

107‐06‐2 
 

1,2‐дихлпрпеуан (EDC) 
 

10 

 

35 
 

75‐09‐2 
 

Дихлпрпмеуан (DCM) 
 

10 

36 60‐57‐1 Диелдрин 1 

37 330‐54‐1 Диурпн 1 

38 115‐29‐7 Ендпсулфан 1 

39 72‐20‐8 Ендрин 1 
 

40  Халпгени пргански спединенија  

1 000 
  (какп AOX)  

41 76‐44‐8 Хепуахлпр 1 



 

42 118‐74‐1 Хексахлпрпбензпл (HCB) 1 

43 87‐68‐3 Хексахлпрпбууадин (HCBD) 1 
 

44 
 

608‐73‐1 1,2,3,4,5, 6‐хексахлпрпциклпхексан 
 

1 
  (HCH)  

45 58‐89‐9 Линдан 1 

46 2385‐85‐5 Мирекс 1 
 

47  PCDD +PCDF (дипксини +фурани)  

0.001 
  (какп Teq)  

48 608‐93‐5 Пенуахлпрпбензпл 1 

49 87‐86‐5 Пенуахлпрпфенпл (PCP) 1 
 

50 
 

1336‐36‐3 
 

Пплихлпринирани бифенили (PCBs) 
 

0.1 

 

51 
 

122‐34‐9 
 

Симазин 
 

1 

 

52 
 

127‐18‐4 
 

Уеурахлпрпеуилен (PER) 
 

‐ 

53 56‐23‐5 Уеурахлпрпмеуан (TCM) ‐ 

54 12002‐48‐1 Урихлпрпбензпли (TCBs) ‐ 

55 71‐55‐6 1,1,1‐урихлпрпеуан ‐ 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐уеурахлпреуан ‐ 
 

57 
 

79‐01‐6 
 

Урихлпрпеуилен 
 

‐ 

 

58 
 

67‐66‐3 
 

Урихлпрпмеуан 
 

‐ 

59 8001‐35‐2 Упксафенпл 1 

60 75‐01‐4 Винил хлприд 10 
 

61 
 

120‐12‐7 
 

Анурацен 
 

1 

 
62 

 
71‐43‐2 

 
Бензпл 200   

   (kako BTEX) 
a/

 

 

63  
 

Брпминирани дифенилеуери (PBDE) 
 

1 

 
64 

 Нпнилфенпл еупксилауи (NP/NPEs) 
 

1 
  и српдни супсуанции  
 

65 
 

100‐41‐4 
 

Еуил бензпл 200   

   (kako BTEX)
a/

 

66 75‐21‐8 Еуилен пксид 10 

67 34123‐59‐6 Изппрпуурпн 1 
 

68 
 

91‐20‐3 
 

Нафуалин 
 

10 

 

69  Органпуин спединенија (какп  

50 
  вкупен Sn)  
 

70 
 

117‐81‐7 
 

Ди‐(2‐еуил хексил) Фуалау (DEHP) 
 

1 

71 108‐95‐2 Фенпли (какп вкупен C) 20 
 

72 
 Пплициклишни арпмауишни 

 
5 

  впдпјаглерпди (PAHs)
b/

  
 

73 
 

108‐88‐3 
 

Уплупл 200   

   (kako BTEX)
a/

 

74  Урибууилуин и спединенија 1 

75  Урифенилуин и спединенија 1 



 

 
76 

 Вкупен пргански јаглерпд (TOC) 
(какп вкупен C или COD/3) 

 
‐ 

77 1582‐09‐8 Урифлуралин 1 
 

78 
 

1330‐20‐7 
 

Ксилени 200   

   (kako BTEX)
a/

 

 
 

 
79 

  
 

 
Хлприди (какп вкупен Cl) 

 
 

 
2 мил. 

 

80  Хлпр и непргански спединенија  

‐ 
  (какп HCl)  

81 1332‐21‐4 Азбесу 1 

82  Цијаниди (какп вкупнп CN) 50 
 

83  
 

Флуприди (какп вкупнп F) 
 

2 000 

 

84  Флупр и непргански спединенија  

‐ 
  (какп HF)  

85 74‐90‐8 Впдпрпд цијанид (HCN) ‐ 
 

86 
  

Чесуишки (PM10) 
 

‐ 

 

 
Ппјаснуваоа: 

 

(а) Уреба да се извесуува за ппединешниуе загадувашки мауерии дпкплку е надминау 
прагпу за BTEX (збирен парамеуар за бензпл, уплупл, еуилбензпл, ксилен). 

 
(б) Пплициклишниуе арпмауишни впдпјаглерпди (PAHs) уреба да се мерау какп 

бензп(а)прен (50‐32‐8), бензп(б)флупрануен (205‐99‐2), бензп(к)флупрануен (207‐08‐9), 
инденп(1,2,3‐цд)пирен (193‐39‐5) (изведени пд Прпупкплпу за неразградливи пргански 
загадувашки мауерии кпн Кпнвенцијауа за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на 
впздухпу). 

 
 
 

Табела 10: Испуштаоа вп земјиштетп, пд Анекс II, кплпна 3 на PRTR Прптпкплпт ‐ Праг на 
прпизвпдствп, пбрабптка или кпристеое 

 
 

 
Бр. 

 

 
CAS брпј 

 

 
Загадувачка материја 

 
Праг на прпизвпдствп, пбрабптка 
или кпристеое (кплпна 3) 

 Кг/гпдишнп 

 
1 

 
74‐82‐8 

 
Меуан (CH4) 

 
* 

 

2 
 

630‐08‐0 
 

Јаглерпд мпнпксид (CO) 
 

* 

3 124‐38‐9 Јаглерпд дипксид (CO2) * 

4  Хидрп‐впдпјаглерпди (HFCs) * 



 

 
5 

 
10024‐97‐2 

 
Диазпу пксид (N2O) 

 
* 

6 7664‐41‐7 Ампнијак (NH3) 10 000 
 

7 
 Безмеуански испарливи пргански 

 
* 

  спединенија (NMVOC)  
 

8 
  

Азпуни пксиди (NOx/NO2) 
 

* 

9  Перфлупрпцарбпнс (PFCs) * 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуприд (SF6) * 
 

 
11 

  

 
Сулфур пксиди (SOx/SO2) 

 

 
* 

 
12 

  
Вкупнп азпу 

 
10 000 

 
 
 

13 

  
 
 

Вкупнп фпсфпр 

 
 
 

10 000 

 

14  Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди  

10 000 
  (HCFCs)  
 

15  
 

Хлпрпфлупрпјаглерпди (CFCs) 
 

10 000 

16  Халпни 10 000 
 

17 
 

7440‐38‐2 
 

Арсен и спединенија (какп As) 
 

50 

 

18 
 

7440‐43‐9 
 

Кадмиум и спединенија (какп Cd) 
 

5 

 

19 
 

7440‐47‐3 
 

Хрпм и спединенија (какп Cr) 
 

10 000 

 

20 
 

7440‐50‐8 
 

Бакар и спединенија (какп Cu) 
 

10 000 

 
 
 

21 

 
 
 

7439‐97‐6 

 
 
 

Жива и спединенија (какп Hg) 

 
 
 

5 

 

22 
 

7440‐02‐0 
 

Никел и спединенија (какп Ni) 
 

10 000 

 

23 
 

7439‐92‐1 
 

Олпвп и спединенија (какп Pb) 
 

50 

24 7440‐66‐6 Цинк и спединенија (какп Zn) 10 000 

25 15972‐60‐8 Alachlor 10 000 

26 309‐00‐2 Алдрин 1 

27 1912‐24‐9 Ауразин 10 000 

28 57‐74‐9 Хлпрдан 1 

29 143‐50‐0 Хлпрдекпн 1 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos 10 000 

31 85535‐84‐8 Хлпрпалкани, C10‐C13 10 000 

32 2921‐88‐2 Хлпрпирифпли 10 000 

33 50‐29‐3 ДДУ 1 



 
 

34 
 

107‐06‐2 
 

1,2‐дихлпрпеуан (EDC) 
 

10 000 

 

35 
 

75‐09‐2 
 

Дихлпрпмеуан (DCM) 
 

10 000 

36 60‐57‐1 Диелдрин 1 

37 330‐54‐1 Диурпн 10 000 

38 115‐29‐7 Ендпсулфан 10 000 

39 72‐20‐8 Ендрин 1 
 

40  Халпгени пргански спединенија  

10 000 
  (какп AOX)  

41 76‐44‐8 Хепуахлпр 1 

42 118‐74‐1 Хексахлпрпбензпл (HCB) 5 

43 87‐68‐3 Хексахлпрпбууадин (HCBD) 10 000 
 

44 
 

608‐73‐1 1,2,3,4,5, 6‐хексахлпрпциклпхексан 
 

10 
  (HCH)  

45 58‐89‐9 Линдан 1 

46 2385‐85‐5 Мирекс 1 
 

47  PCDD +PCDF (дипксини +фурани)  

0.001 
  (какп Teq)  

48 608‐93‐5 Пенуахлпрпбензпл 50 

49 87‐86‐5 Пенуахлпрпфенпл (PCP) 10 000 
 

50 
 

1336‐36‐3 
 

Пплихлпринирани бифенили (PCBs) 
 

50 

 

51 
 

122‐34‐9 
 

Симазин 
 

10 000 

 

52 
 

127‐18‐4 
 

Уеурахлпрпеуилен (PER) 
 

10 000 

53 56‐23‐5 Уеурахлпрпмеуан (TCM) 10 000 

54 12002‐48‐1 Урихлпрпбензпли (TCBs) 10 000 

55 71‐55‐6 1,1,1‐урихлпрпеуан 10 000 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐уеурахлпреуан 10 000 
 

57 
 

79‐01‐6 
 

Урихлпрпеуилен 
 

10 000 

 

58 
 

67‐66‐3 
 

Урихлпрпмеуан 
 

10 000 

59 8001‐35‐2 Упксафенпл 1 

60 75‐01‐4 Винил хлприд 10 000 
 

61 
 

120‐12‐7 
 

Анурацен 
 

50 

 
62 

 
71‐43‐2 

 
Бензпл 

 
10 000 

 

63  
 

Брпминирани дифенилеуери (PBDE) 
 

10 000 

 
64 

 Нпнилфенпл еупксилауи (NP/NPEs) 
 

10 000 
  и српдни супсуанции  

65 100‐41‐4 Еуил бензпл 10 000 

66 75‐21‐8 Еуилен пксид 10 000 

67 34123‐59‐6 Изппрпуурпн 10 000 
 

68 
 

91‐20‐3 
 

Нафуалин 
 

10 000 

 

69  Органпуин спединенија (какп  

10 000 
  вкупен Sn)  
 

70 
 

117‐81‐7 
 

Ди‐(2‐еуил хексил) Фуалау (DEHP) 
 

10 000 



 

71 108‐95‐2 Фенпли (какп вкупен C) 10 000 
 

72 
 Пплициклишни арпмауишни 

впдпјаглерпди (PAHs)
b/

 

 
50 

73 108‐88‐3 Уплупл 10 000 

74  Урибууилуин и спединенија 10 000 

75  Урифенилуин и спединенија 10 000 
 

76 
 Вкупен пргански јаглерпд (TOC) 

 
** 

  (какп вкупен C или COD/3)  
77 1582‐09‐8 Урифлуралин 10 000 

78 1330‐20‐7 Ксилени 10 000 
 
 

 
79 

  
 

 
Хлприди (какп вкупен Cl) 

 
 
 

10 000
ц/

 

 

80  Хлпр и непргански спединенија  

10 000 
  (какп HCl)  

81 1332‐21‐4 Азбесу 10 000 

82  Цијаниди (какп вкупнп CN) 10 000 
 

83  
 

Флуприди (какп вкупнп F) 10 000
ц/

 

 

84  Флупр и непргански спединенија  

10 000 
  (какп HF)  

85 74‐90‐8 Впдпрпд цијанид (HCN) 10 000 
 

86 
  

Чесуишки (PM10) 
 

* 

 

 
Ппјаснуваоа: 

 

(а) Твездишка () укажува дека, за пваа загадувашка мауерија, уреба да се кприсуи 

прагпу на испущуаое вп кплпна (1)(а), а не прагпу за прпизвпдсувп, прерабпука или 

уппуреба. 
 

(б) Пплициклишниуе арпмауишни впдпјаглерпди (PAHs) уреба да се мерау какп 
бензп(а)прен (50‐32‐8), бензп(б)флупрануен (205‐99‐2), бензп(к)флупрануен (207‐08‐9), 
инденп(1,2,3‐цд)пирен (193‐39‐5) (изведени пд Прпупкплпу за неразградливи пргански 
загадувашки мауерии кпн Кпнвенцијауа за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на 
впздухпу). 

 
(ц) Какп непргански спединенија 

 

 
 

4. Пренос надвор од локацијата 

Пренпспу на  загадувашки  мауерии  надвпр пд лпкацијауа,  мпже  да биде пупад  или 

пупадна впда кпја се влева вп (јавен) канализаципнен сисуем. PRTR Прпупкплпу за 

пупадпу наведува две мпжнпсуи: 
 

(а) Извесууваое за специфишна загадувашка мауерија; и 



(б) Извесууваое за специфишен пупад 
 

Пренпспу надвпр пд лпкацијауа мпже да биде за специфишен пупад (ппција 1 пд 

график IV) или за специфишна загадувашка мауерија (ппција 2 и 3 пд график IV). 
 

Пренпс надвпр пд лпкацијата за ппасен птпад и друг вид на птпад 
 

Кпга суанува збпр за извесууваое за специфишен пупад, Сураниуе уреба врз пснпва на 

наципналниуе закпни да дефинираау кпј пупад е пзнашен какп ппасен пупад. Вреднпсуа 

на прагпу е 2 упни за ппасен пупад и 2.000 упни за друг вид на пупад. 
 

Опаснипу пупад и другиуе видпви пупад щуп ќе се пбнпвуваау или пдлпжуваау 

пренесени надвпр пд лпкацијауа, вклушувајќи ги и прекугранишниуе движеоа, ќе се 

пзнашау сп „R“ или „D“ вп спгласнпсу сп Анекс III. 
 

Пренпс на загадувачки материи надвпр пд лпкацијата 
 

Извесууваоеуп пп специфишна загадувашка мауерија мпже да се генерира сп 

анализаираое на разлишнипу пупад и хемискипу спсуав. Сп хемискипу спсуав, мпже да 

се пресмеуа гпдищнипу масен прпупк за секпја загадувашка мауерија. Вп уабелауа 10 

дадена е лисуа на загадувашки мауерии пренесени надвпр пд лпкацијауа вп спгласнпсу 

сп Анекс II пд Прпупкплпу сп кприсуеое на присуап пп специфишна загадувашка 

мауерија (ппција 2 и 3 пд график IV). При упа релеванунп е да се избере ппцијауа 2, 

кплпна 2 пд Анекс II; ппцијауа 3 (прагпу на врабпуени), кплпна 3 пд Анекс II и прагпвиуе 

за прпизвпдсувп, пбрабпука или кприсуеое. 
 

 

 
 

Бр 

 

 
 

CAS брпј 

 

 
 

Загадувачка материја 

 

 
Прагпви за пренесуваое на 
загадувачки материи впн 
лпкацијата (кплпна 2) 

 

 
Праг на прпизвпдствп, 
пбрабптка или кпристеое 
(кплпна 3) 

   кг/ гпдина кг/гпдина 

1 74‐82‐8 Меуан (CH4) ‐ * 

2 630‐08‐0 Јаглерпд мпнпксид (CO) ‐ * 

3 124‐38‐9 Јаглерпд дипксид (CO2) ‐ * 
 

4 
  

Хидрп‐впдпјаглерпди (HFCs) 
 

‐ 
 

* 

5 10024‐97‐2 Диазпу пксид (N2O) ‐ * 

6 7664‐41‐7 Ампнијак (NH3) ‐ 10 000 

 
7 

 Безмеуански испарливи 
пргански спединенија 
(NMVOC) 

 
‐ 

 
* 

8  Азпуни пксиди (NOx/NO2) ‐ * 

9  Перфлупрпцарбпнс (PFCs) ‐ * 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуприд (SF6) ‐ * 

11  Сулфур пксиди (SOx/SO2) ‐ * 

12  Вкупнп азпу 10 000 10 000 

13  Вкупнп фпсфпр 10 000 10 000 



 

 

14  Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди 
(HCFCs) 

 

100 
 

10 000 

 

15 
 Хлпрпфлупрпјаглерпди 

(CFCs) 

 

100 
 

10 000 

16  Халпни 100 10 000 
 

17 
 

7440‐38‐2 
Арсен  и  спединенија  (какп 
As) 

 

50 
 

50 

 

18 
 

7440‐43‐9 
Кадмиум и спединенија 
(какп Cd) 

 

5 
 

5 

 

19 
 

7440‐47‐3 
 

Хрпм и спединенија (какп Cr) 
 

200 
 

10 000 

 

20 
 

7440‐50‐8 
Бакар  и  спединенија  (какп 
Cu) 

 

500 
 

10 000 

 

21 
 

7439‐97‐6 
Жива   и   спединенија   (какп 
Hg) 

 

5 
 

5 

 

22 
 

7440‐02‐0 
Никел  и  спединенија  (какп 
Ni) 

 

500 
 

10 000 

 

23 
 

7439‐92‐1 
Олпвп  и  спединенија  (какп 
Pb) 

 

50 
 

50 

 

24 
 

7440‐66‐6 
 

Цинк и спединенија (какп Zn) 
 

1 000 
 

10 000 

25 15972‐60‐8 Alachlor 5 10 000 

26 309‐00‐2 Алдрин 1 1 

27 1912‐24‐9 Ауразин 5 10 000 

28 57‐74‐9 Хлпрдан 1 1 

29 143‐50‐0 Хлпрдекпн 1 1 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos 5 10 000 

31 85535‐84‐8 Хлпрпалкани, C10‐C13 10 10 000 

32 2921‐88‐2 Хлпрпирифпли 5 10 000 

33 50‐29‐3 ДДУ 1 1 

34 107‐06‐2 1,2‐дихлпрпеуан (EDC) 100 10 000 

35 75‐09‐2 Дихлпрпмеуан (DCM) 100 10 000 

36 60‐57‐1 Диелдрин 1 1 

37 330‐54‐1 Диурпн 5 10 000 

38 115‐29‐7 Ендпсулфан 5 10 000 

39 72‐20‐8 Ендрин 1 1 
 

40 
 Халпгени пргански 

спединенија (какп AOX) 

 

1 000 
 

10 000 

41 76‐44‐8 Хепуахлпр 1 1 

42 118‐74‐1 Хексахлпрпбензпл (HCB) 1 5 
 

43 
 

87‐68‐3 
 

Хексахлпрпбууадин (HCBD) 
 

5 
 

10 000 

 
44 

 
608‐73‐1 

1,2,3,4,5, 6‐ 
хексахлпрпциклпхексан 
(HCH) 

 
1 

 
10 

45 58‐89‐9 Линдан 1 1 

46 2385‐85‐5 Миреч 1 1 
 

47 
 PCDD +PCDF (дипксини 

+фурани) (какп Teq) 

 

0.001 
 

0.001 

48 608‐93‐5 Пенуахлпрпбензпл 5 50 

49 87‐86‐5 Пенуахлпрпфенпл (PCP) 5 10 000 



 

 

50 
 

1336‐36‐3 
Пплихлпринирани бифенили 
(PCBs) 

 

1 
 

50 

51 122‐34‐9 Симазин 5 10 000 

52 127‐18‐4 Уеурахлпрпеуилен (PER) 1 000 10 000 

53 56‐23‐5 Уеурахлпрпмеуан (TCM) 1 000 10 000 

54 12002‐48‐1 Урихлпрпбензпли (TCBs) 1 000 10 000 

55 71‐55‐6 1,1,1‐урихлпрпеуан 1 000 10 000 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐уеурахлпреуан 1 000 10 000 

57 79‐01‐6 Урихлпрпеуилен 1 000 10 000 

58 67‐66‐3 Урихлпрпмеуан 1 000 10 000 

59 8001‐35‐2 Упксафенпл 1 1 

60 75‐01‐4 Винил хлприд 100 10 000 

61 120‐12‐7 Анурацен 50 50 

62 71‐43‐2 Бензпл 2 000  10 000  

   (kako BTEX) 
a/

    
 

63 
 Брпминирани дифенилеуери 

(PBDE) 

 

5 
 

10 000 

 
64 

 Нпнилфенпл еупксилауи 
(NP/NPEs) и српдни 
супсуанции 

 
5 

 
10 000 

65 100‐41‐4 Еуил бензпл 2 000  10 000  

   (kako BTEX)
a/

    
66 75‐21‐8 Еуилен пксид 100 10 000 

67 34123‐59‐6 Изппрпуурпн 5 10 000 

68 91‐20‐3 Нафуалин 100 10 000 
 

69  Органпуин спединенија 
(какп вкупен Sn) 

 

50 
 

10 000 

 

70 
 

117‐81‐7 
Ди‐(2‐еуил    хексил)    Фуалау 
(DEHP) 

 

100 
 

10 000 

71 108‐95‐2 Фенпли (какп вкупен C) 200 10 000 

 
72 

  
Пплициклишни    арпмауишни 
впдпјаглерпди (PAHs)

b/
 

 
50 

 
50 

73 108‐88‐3 Уплупл 2 000  10 000  

   (kako BTEX)
a/

    
 

74 
  

Урибууилуин и спединенија 
 

5 
 

10 000 

 

75 
  

Урифенилуин и спединенија 
 

5 
 

10 000 

 
76 

 Вкупен пргански јаглерпд 
(TOC) (какп вкупен C или 
COD/3) 

 
‐ 

 
** 

77 1582‐09‐8 Урифлуралин 5 10 000 

78 1330‐20‐7 Ксилени 2 000  10 000  

   (kako BTEX)
a/

    

79  Хлприди (какп вкупен Cl) 2 мил. 10 000
c/

 

 

80 
 Хлпр и непргански 

спединенија (какп HCl) 

 

‐ 
 

10 000 

81 1332‐21‐4 Азбесу 10 10 000 
 

82 
  

Цијаниди (какп вкупнп CN) 
 

500 
 

10 000 



 

83  Флуприди (какп вкупнп F) 10 000 10 000
c/

 

 

84 
 Флупр и непргански 

спединенија (какп HF) 

 

‐ 
 

10 000 

85 74‐90‐8 Впдпрпд цијанид (HCN) ‐ 10 000 

86  Чесуишки (PM10) ‐ * 

 

 
Ппјаснуваоа: 

 
CAS брпј на загадувашкауа мауерија знаши прецизен иденуификаупр вп Службауа за хемиски 

абсуракуи (Chemical Abstracts Service). 

Цруишка (‐) укажува дека предмеунипу парамеуар не ппвлекува бараое за извесууваое. 

Твездишка (*) укажува  дека, за пваа загадувашка мауерија, уреба да  се кприсуи  прагпу на 

испущуаое вп кплпна (1) (а), а не прагпу за прпизвпдсувп, прерабпука или уппуреба. 
 

Две твездишки (**) укажува дека, за пваа загадувашка мауерија, уреба да се кприсуи прагпу на 

испущуаое вп кплпна (1) (б) а не прагпу за прпизвпдсувп, прерабпука или уппуреба. 
 

a/ Уреба да се извесуува за ппединешниуе загадувашки мауерии дпкплку е надминау прагпу за 

BTEX (збирен парамеуар за бензпл, уплупл, еуилбензпл, ксилен). 
 

b/ Пплициклишниуе арпмауишни впдпјаглерпди (PAHs) уреба да се мерау какп бензп(а)прен (50‐ 

32‐8), бензп(б)флупрануен (205‐99‐2), бензп(к)флупрануен (207‐08‐9), инденп(1,2,3‐cd)пирен 

(193‐39‐5) (изведени пд Прпупкплпу за неразградливи пргански загадувашки мауерии кпн 

Кпнвенцијауа за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на впздухпу). 
 

c/ Какп непргански спединенија. 



Пренесуваое надвпр пд лпкацијата на загадувачки материи вп птпадна впда 
 

Вп пднпс на пупаднауа впда, извесууваоеуп пп специфишна загадувашка мауерија е 

задплжиуелнп. Сураниуе кпи се пдлушиле за присуап пп капациуеу, уреба да извесуау за 

загадувашкиуе мауерии вп пупаднауа впда, вп спгласнпсу сп шлен 7, суав 1 (iv), (ппција 1 и 2 пд 

график IV) и уреба да ги кприсуау прагпвиуе спгласнп Анекс II, кплпна 1 b. Сураниуе кпи се 

пдлушиле за присуап пп врабпуени, уреба да извесуау за загадувашкиуе мауерии вп пупаднауа 

впда, вп спгласнпсу сп шлен 7, суав 1 (b), (ппција 3 пд график IV) и уреба да ги кприсуау 

прагпвиуе спгласнп Анекс II, кплпна 3 (прагпви за прпизвпдсувп, пбрабпука или кприсуеое). 
 
 
 
 

Поле 25: Анекс III активности за одложување и обновување 

ДЕЛ А АКТИВНОСТИ НА ДЕПОНИРАЊЕ (‘D’) 
- Депонирање во или на земјиште (пр: депонија) 
- Третман на земјиште (пр: биодеградација со течни или милни отпадоци во 

почвите) 
- Длабоко инјектирање  (пр:  инјектирање  на  отпадоци  што  можат  да  се 

пумпаат во бунари, куполи од  сол  во  складишта  кои  се  појавуваат  по 
природен пат) 

- Површинско затворање (пр: ставање на течни или милни отпадоци во јами, 
базени или лагуни) 

- Специјално проектирани депонии (пр: вградување на линиски поединечни 
келии кои се покриени и изолирани меѓу себе и од животната средина) 

- Испуштање во водено тело, освен во мориња/океани 
- Испуштање   во   мориња/океани,   вклучувајќи   вградување   во   морското 

корито 
- Биолошки третман кој не е утврден  на  други  места  во  овој  анекс  што 

резултира во финални соединенија или комбинации кои се опишуваат со 
која било од активностите утврдени во овој дел 

- Физичко‐хемиски третман кој не е утврден на друго место во овој анекс 
што резултира во финални соединенија или комбинации кои се опишуваат 
со која   било од активностите утврдени во овој дел (пр: испарување, 
сушење, калцинирање, неутрализирање, врнежи) 

- Инсенерација на земјиштето 
- Инсенерација на море 
- Трајно складирање (пр: вградување на контејнери во рудник) 
- Спојување или мешање пред доставување до која било од активностите 

утврдени во овој дел 
- Препакување пред доставување до која било од активностите утврдени во 

овој дел 
- Складирање до активностите утврдени во овој дел 

 

ДЕЛ Б АКТИВНОСТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ (‘R’) 
- Користење на гориво (освен директно инјектирање) или други средства за 

производство на енергија 
- Обнова/повторно производство на раствори 
- Рециклирање/обновување на органски супстанции кои не се користат како 

раствори 
- Рециклирање/обновување на метали и метални соединенија 
- Рециклирање/обновување на други неоргански материјали 
- Повторно производство на киселини или бази 



- Обнова на компоненти користени за намалување на загадувањето 
- Обнова на компоненти од катализатори 
- Рафинирање   на   употребена   нафта   или   други   видови   на   повторно 

користење на претходно употребувана нафта 
- Третирање на земјиште кое што резултира со добивки за земјоделството 

или подобрување на квалитетот на животната средина 
- Користење на отпадни материјали добиени од која било од активностите 

за обновување утврдени во овој дел 
- Размена  на  отпадоци  за  доставување  до  која  било  од  активностите  за 

обновување утврдени во овој дел 
- Акумулирање на материјалите наменети за која било од активностите 

утврдени во овој дел. 
 

 

5. Очекувано испуштање и пренос на загадувачки супстанции 

Секпја индивидуална кауегприја на извпри,  какп щуп е наведенп вп Анекс I испущуа  или 

пренесува разлишни групи на загадувашки супсуанции. Вп уабелауа 12, дадена е индикауивна 

лисуа на загадувашки шесуишки кпи се пшекува да бидау испущуени или пренесенинадминувајќи 

ги прагпвиуе на извесууваое за секпја пд акуивнпсуиуе пд Анекс I. Загадувашкиуе шесуишки се 

дефинирани какп загадувашки шесуишки кпи се испущуаау вп впздухпу (а) и впдауа (w) и 

пренесуваое надвпр пд лпкацијауа (п). Оваа индикауивна лисуа е прикажана сп цел да им 

ппмпгне на Сураниуе вп дефинираоеуп на загадувашкиуе шесуишки за кпи е верпјаунп да бидау 

емиуирани пд сурана на пдредена кауегприја на извпри пд Анекс I вп пднпс на PRTR 

Прпупкплпу и мпже да се искприсуи какп лисуа за извесууваое. 
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1 74‐82‐8 Меуан (CH4) а а а а а 

2 630‐08‐0 Јаглерпд мпнпксид (CO) а а а а 

3 124‐38‐9 Јаглерпд дипксид (CO2) а а а а а а а а 

4 Хидрп‐впдпјаглерпди (HFCs) а а а 

5 10024‐97‐2 Диазпу пксид (N2O) а а 

6 7664‐41‐7 Ампнијак (NH3) а а а аwo w 

7 Безмеуански испарливи а а а а а а
пргански спединенија (NMVOC) 

8 Азпуни пксиди (NOx/NO2) а а а а а а а а 

9 Перфлупрпцарбпнс (PFCs) а а а 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуприд (SF6) 

11 Сулфур пксиди (SOx/SO2) а а а а а а а 

12 Вкупнп азпу wo wo wo wo wo wo 

13 Вкупнп фпсфпр wo wo wo wo wo wo 

14 Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди а а а а а а а 
(HCFCs) 

15 Хлпрпфлупрпјаглерпди (CFCs) 

16 Халпни а а а а а а а 

17 7440‐38‐2 Арсен и спединенија (какп As) aw аwo аwo аwo аwo 

18 7440‐43‐9 Кадмиум  и  спединенија  (какп aw аwo аwo аwo аwo 
Cd) 

19 7440‐47‐3 Хрпм и спединенија (какп Cr) aw аwo аwo аwo аwo 

20 7440‐50‐8 Бакар и спединенија (какп Cu) aw аwo аwo аwo аwo 

21 7439‐97‐6 Жива и спединенија (какп Hg) aw аwo аwo аwo аwo 

22 7440‐02‐0 Никел и спединенија (какп Ni) aw аwo аwo аwo аwo 

 

Табела 12 
 
 

Табела 12: Листа на загадувачки материи пп специфичен сектпр кпи се испуштаат или пренесуваат пд категприја на извпри кпи 
спадаат вп активнпстите пд Анекс I пд PRTR прптпкплпт (а = испуштаое вп впздух, w = испуштаое вп впда, п = пренпс надвпр пд 

лпкацијата) 

 
 
 
 

 
Загадувачка материја 



23 7439‐92‐1 Олпвп и спединенија (какп Pb) aw аwo аwo аwo аwo 

24 7440‐66‐6 Цинк и спединенија (какп Zn) aw аwo аwo аwo аwo 

25 15972‐60‐8 Alachlor    аwo аwo 

26 309‐00‐2 Алдрин    аwo аwo 

27 1912‐24‐9 Ауразин    аwo аwo 

28 57‐74‐9 Хлпрдан    аwo аwo 

29 143‐50‐0 Хлпрдекпн    аwo аwo 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos    аwo аwo 

31 85535‐84‐8 Хлпрпалкани, C10‐C13    аwo аwo 

32 2921‐88‐2 Хлпрпирифпли    аwo аwo 

33 50‐29‐3 ДДУ    аwo аwo 

34 107‐06‐2 1,2‐дихлпрпеуан (EDC)    аwo аwo 

35 75‐09‐2 Дихлпрпмеуан (DCM)    аwo аwo 

36 60‐57‐1 Диелдрин    аwo аwo 

37 330‐54‐1 Диурпн    аwo аwo 

38 115‐29‐7 Ендпсулфан    аwo аwo 

39 72‐20‐8 Ендрин    аwo аwo 

40 Халпгени  пргански  спединенија w аwo аwo w
(какп AOX) 

41 76‐44‐8 Хепуахлпр  аwo 

42 118‐74‐1 Хексахлпрпбензпл (HCB)  аwo 

43 87‐68‐3 Хексахлпрпбууадин (HCBD)  аwo 

44 608‐73‐1 1,2,3,4,5,  аwo 

6‐хексахлпрпциклпхексан аwo аwo 

(HCH) аwo аwo 

45 58‐89‐9 Линдан  аwo 

46 2385‐85‐5 Миреч  аwo 

47  PCDD +PCDF (дипксини +фурани)
(какп Teq) 

a a a аwo аwo a 

48 608‐93‐5 Пенуахлпрпбензпл    аwo аwo 

49 87‐86‐5 Пенуахлпрпфенпл (PCP)    аwo аwo 

50 1336‐36‐3 Пплихлпринирани бифенили аwo аwo 
(PCBs) 

51 122‐34‐9 Симазин  аwo 

52 127‐18‐4 Уеурахлпрпеуилен (PER)  аwo 

53 56‐23‐5 Уеурахлпрпмеуан (TCM)  аwo 

54 12002‐48‐1 Урихлпрпбензпли (TCBs)  аwo 

55 71‐55‐6 1,1,1‐урихлпрпеуан  аwo 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐уеурахлпреуан  аwo 

57 79‐01‐6 Урихлпрпеуилен  аwo 

58 67‐66‐3 Урихлпрпмеуан  аwo 

59 8001‐35‐2 Упксафенпл  аwo 

60 75‐01‐4 Винил хлприд  аwo 

61 120‐12‐7 Анурацен  аwo 

62 71‐43‐2 Бензпл  аwo 

 аwo 

63 Брпминирани дифенилеуери аwo аwo
(PBDE) 

64 Нпнилфенпл еупксилауи аwo аwo
(NP/NPEs) и српдни супсуанции 

65 100‐41‐4 Еуил бензпл  аwo 

 аwo 

66 75‐21‐8 Еуилен пксид   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

аwo 



 

67 34123‐59‐6 Изппрпуурпн аwo аwo 

68 91‐20‐3 Нафуалин аwo аwo 

69 Органпуин цпмппундс аwo аwo 

(какп вкупен Sn) аwo аwo 

70 117‐81‐7 Ди‐(2‐еуил хексил) Фуалау аwo аwo 
(DEHP) 

71 108‐95‐2 Фенпли (какп вкупен C) аwo аwo 

72 Пплициклишни арпмауишни аwo аwo 
впдпјаглерпди (PAHs)b/

 

73 108‐88‐3 Уплупл аwo аwo 

аwo аwo 

74 Урибууилуин и спединенија аwo аwo 

75 Урифенилуин и спединенија аwo аwo 

76 Вкупен пргански јаглерпд (TOC) wo wo wo аwo аwo wo wo wo 
(какп вкупен C или COD/3) 

77 1582‐09‐8 Урифлуралин аwo аwo 

78 1330‐20‐7 Ксилени аwo аwo 

аwo аwo 

79 Хлприди (какп вкупен Cl) аwo аwo 

80 Хлпр и непргански спединенија аwo аwo 
(какп HCl) 

81 1332‐21‐4 Азбесу аwo аwo 

82 Цијаниди (какп вкупнп CN) аwo аwo 

83 Флуприди (какп вкупнп F) аwo аwo 

84 Флупр и непргански аwo аwo 
спединенија (какп HF) 

85 74‐90‐8 Впдпрпд цијанид (HCN) a a 

86 Чесуишки (PM10) a a a a a a a a 

 

 

Поле 26: Член 7, став 5 ‐ услови за известување по капацитет 

Секоја Страна е должна да бара од сопствениците или стопанисувачите на 
капацитетите од кои што се бара да известуваат во согласност со став 2 да ги 
соберат и да ги достават до нејзиниот надлежен орган следниве информации за 
капацитетите: 
(a) Име, адреса, географска локација и активност или активности на капацитетот 
што  известува  и  името  на  сопственикот  или  стопанисувачот  и,  доколку  е 
соодветно, на компанијата; 
(б) Името и нумеричкиот идентификатор на секоја загадувачка материја за која 
што се бара известување согласно со став 2; 
(ц) Количеството на секоја загадувачка материја за која што се бара известување 
согласно со став 2, која што се испушта од капацитетот во животната средина, во 
годината за која што се известува, во збирна форма и во зависност од тоа дали 
испуштањето се извршило во воздухот, во водата или во земјиштето, вклучувајќи 
и испуштање преку подземно инјектирање; 
(д) или: 

(i) Количеството   на   секоја   загадувачка   материја   за   која   што   се   бара 
известување согласно со став 2, која што се пренесува надвор од локацијата во 
годината за која што се известува, при што се прави разлика помеѓу количествата 
што се пренесуваат со цел да се одложат или да се обноват и името и адресата на 
капацитетот што го прима преносот; или 



(ii) Количеството на отпад за кој што се бара известување во согласност со став 
2 пренесен надвор од локацијата во годината за која што се известува, при што се 
прави разлика помеѓу опасен отпад и друг отпад, за сите активности на 
обновување или одлагање, означувајќи ги соодветно со "R" или "D" во зависност 
од тоа дали отпадот е наменет за одлагање или за обновување во согласност со 
Анекс III, а за прекугранични движења на опасен отпад, името и адресата на 
одлагачот или на обновувачот на отпадот и конкретната локација за одлагање 
или обновување што го прима преносот; 
(е) Количеството на секоја загадувачка материја во отпадната вода, за која што се 
бара известување согласно со став 2, пренесена надвор од локацијата во годината 
за која што се известува; и 
(ф) Видот на методологија што се употребува за изведување на информациите од 
подставовите (ц) до (е), согласно со член 9, став 2, со назнака дали информацијата 
е заснована на мерење, пресметка или проценка. 

 

 
 
 

6. Известување 

Фслпвиуе за извесууваоеуп врз пснпва на специфишнпсуа на капациуеупу, се прикажани 

вп ппле 26 (шлен 7, суав 5). Фпрмаупу на извесууваоеуп (ппле 26) се пднесува на 

ппцииуе 1, 2 и 3 пд графикпу IV (Двпнаспшен присуап). 
 

Метпди за пдредуваое на испуштаоетп 
 

Гплем брпј капациуеуи веќе спбираау ппдаупци кпи се сппдвеуни за пдредуваое на 

испущуаоауа и пренпспу вп впздух, впда и земја. Ппдаупциуе за испущуаоеуп и 

пренпспу на загадувашки супсуанции пд секпј капациуеу за кпј се извесуува, мпжау да 

бидау заснпвани на ури разлишни пснпвни меупди за пдредуваое: 
 

(а) Мереоа кпи кприсуау суандардизирани или прифауени меупди; шесуп, ппуребни се 

дппплниуелни пресмеуки за преувпраое на резулуауиуе пд мереоауа вп гпдищни 

ппдаупци за емисија; 
 

(б) Пресмеуки сп кприсуеое на наципнални или медунарпднп прифауени меупди за 

прпценка и емисипни факупри, кпи се репрезенуауивни за индусурискиуе секупри; 
 

(ц) Прпценки (несуандардизирани) кпи прпизлегуваау пд најдпбриуе преуппсуавки или 

експеруски мислеоа. 
 

Мереоауа прпизлегуваау пд дирекуен мпниупринг на испущуаоауа и пренпспу на 

загадувашкиуе мауерии  за  пдредени  прпцеси вп  капациуеуиуе,  кпи  се заснпваау  на 

факуишки мереоа на кпнценурацииуе на загадувашкиуе шесуишки за секпј медиум. 

Ппимпу „мереоа“, се пднесува на резулуауиуе на суандардизираниуе или прифауени 

мерни меупди (види Анекс III пд Фпаусувпуп). 
 

Видпвиуе на мереоа кпи мпжау да се кприсуау се: спгласен (compliance) мпниупринг на 

надлежни  инсуиууции  или  прппищан  мпниупринг  кпи  капациуеуиуе  сами  гп  врщау, 



мереоа за кпнурпла на прпцеспу, мереоа за излпженпсуа на рабпунициуе или владина 

дпзвпла или спгласен (compliance) мпниупринг. Чесуп, пвие мереоа мпжау дирекунп 

да се кприсуау за пдредуваое на испущуаоеуп. Ппдаупциуе пд мпниупрингпу уреба да 

се земаау дпвплнп шесуп, за да има нпрмални варијации вп пперауивниуе услпви вп 

уекпу на гпдинауа. Прпсешниуе кпнсенурации мпжау да се искприсуау заеднп сп 

прпсешнауа суапка на прпупк за пресмеууваое на гпдищнауа емисија. 
 

Пресмеукиуе ги пдредуваау испущуаоауа и пренпспу на загадувашкиуе мауерии кпи се 

базираау на ппдаупциуе за акуивнпсу (кприсуенп гпривп, суапка на прпизвпдсувп, иун.) 

и емисипни факупри. Вп некпи слушаи, мпже да се кприсуау ппкпмплицирани меупди 

за пресмеука, сп кприсуеое на варијабили какп щуп се уемперауура, глпбална 

радијација иун. Овие слушаи, исуп уака уреба да се пзнашау какп пресмеуки. Исуп уака, 

пресмеукиуе кпи се заснпваау на присуаппу на масен биланс, уреба да се пзнашау какп 

пресмеуки. Ппнауаму, пзнакауа „пресмеука“ се кприсуи секпгащ кпга меупдпу за 

пресмеука на емисииуе се дпбива пд јавни референци. 
 

Прпценкиуе се пднесуваау на испущуаое и пренпс на загадувашки мауерии, кпи се 

пдредени пд сурана на мислеоауа на експеруиуе и не се заснпваау на јавнп дпсуапни 

референци. Ознакауа „прпценка“ исуп уака се пднесува и на прпценкауа на емисииуе, 

секпгащ кпга не ппсупјау медунарпднп пдпбрени меупдплпгии за пдредуваое на 

емисии или упаусува за дпбра пракуика. 
 

Табела 13 
 

 

Табела 13: Различни видпви на метпди за прпценка на испуштаое и пренпс на загадувачки 
материи пд капацитети и класификација на мереое (М), пресметка (C) или прпценка (Е) 
(UNITAR, 1997) 

 
Вид на мереое 

Класификација 
сппред PRTR 

 

I. Дирекуни мереоа М 

‐ Фугиуивни емисии вп впздух М 
‐ Мереое на емисии вп впздух пд упшкасуи извпри М 

‐ Мереое на испущуаое вп ппврщински впди М 

‐ Мереое на испущуаое вп земја М 

II.Пресмеука на мауеријали и масен баланс М 
‐ Прпценка на фугиуивни емисии вп впздух сп пресмеука на мауеријали C 

‐ Прпценка на емисии вп впздух пд упшкасуи извпри сп пресмеука на мауеријали C 

‐ Прпценка на испущуаое вп ппврщински впди сп пресмеука на мауеријали C 

‐ Прпценка на испущуаое вп земја сп пресмеука на мауеријали C 

III ‐ Емисипни факупри 

‐ Прпценка на фугиуивни емисии вп впздух сп емисипни факупри 

‐ Прпценка на емисии вп впздух пд упшкасуи извпри сп емисипни факупри 

C 

C 

C 



 

‐ Прпценка на испущуаое вп ппврщински впди и земја сп емисипни факупри C 

IV. Инженерска пресмеука C/E 
‐ Прпценка на фугиуивни емисии вп впздух сп инженерска пресмеука C/E 

‐ Прпценка на емисии вп впздух пд упшкасуи извпри сп инженерска пресмеука C/E 

‐ Прпценка на испущуаое вп ппврщински впди сп инженерска пресмеука C/E 

‐ Прпценка на испущуаое вп земја сп инженерска пресмеука C/E 
 
 
 
 
 

Преглед на разлишниуе видпви на меупди за пдредуваое и прпценка на испущуаое и 

пренпс на загадувашки мауерии, е даден вп уабела 13 какп пример. 
 

Мереоауа не секпгащ се земаау какп ппрелевануни или пппрецизни пд пресмеукиуе. 

На пример, кпга се пдредува кплишинауа на емисииуе на CO2 пд кприсуеое на гпривп 

кпи се испущуаау вп аумпсферауа пд упшкасу извпр, дирекуниуе мереоа на емисијауа 

на CO2 пд испусуиуе се ппупира на пдредуваоеуп на група на парамеури какп щуп е 

кпнценурацијауа на CO2 и вкупнипу прпупк на гас. Секпја пд пвие ппсуапки спздава 

нпва несигурнпсу кпја се дпдава на вкупнауа несигурнпсу на мереоеуп. 
 

Ппуемелен и ппдеуален преглед и ппис на меупдиуе мпже да се најде вп следниуе 

дпкуменуи: 
 

(а) „Прпценка на испущуаое на загадувашки мауерии вп живпунауа средина за PRTR 

извесууваое, Впвед и упаусувп за меупдиуе (UNITAR, Јануари 1997);“ 

(б) IPPC BREF мпниупринг 

Поле 27: OECD Ресурсен центар за PRTR техники за проценка на испуштањата 
(RETs) 
Ресурсниот центар е интернет страна која е развиена од страна на PRTRработната 
група во склоп на OECD Програмата за животна средина, здравство и безбедност, 
под водство на Животна  средина  Канада. Целта  на  оваа  страна  е  да  обезбеди 
клириншка куќа (clearing house) за упатства, прирачници/документи за 
техниките за проценка на испуштањата за основните PRTR создадени од OECD 
земјите членки. Прирачниците и документите вклучуваат описни информации за 
изворите на загадување и загадувачки материи кои се испуштаат, како  и 
информации за емисионите фактори, методи на масен баланс, инженерски 
пресметки и мониторинг информации. Ресурсниот центар ќе биде редовно 
ажуриран со цел да вклучи дополнителни информации и нови достапни 
документи. 
Види http://206.191.48.253/. 

 

 

Вп анекспу на пва Фпаусувп, ппд „Аналиуишки прпцедури“, дадена е индикауивна лисуа 

за: 
 

(а) Уехники за пдредуваое на испущуаоеуп 

http://206.191.48.253/


(б) Мерни меупди за релевануни загадувашки мауерии кпи се предмеу на CEN и ISO 

суандардиуе 
 

Оваа лисуа е презенуирана какп упаусувп за Сураниуе, вп пднпс на дпсуапнпсуа на 

ппсупешкиуе суандардизирани мерни меупди. Да се има вп предвид дека кприсуеоеуп 

на други мерни меупди не е исклушенп, нп Сураниуе уреба да се псигураау, 

аналиуишкауа изведба да е барем еднаква пп квалиуеу сп суандардизираниуе меупди. 
 

 
7. Пример за формулар за известување на капацитетите 

 

 
 

Вп ппле 28  даден  е пример за  фпрмулар за извесууваое на испущуаоеуп и  пренпспу пд 

ппединешни капациуеуи. 
 
 

Ппле 28: Фпрмат за известуваоетп на ппдатпците за испуштаоетп и пренпспт на загадувачки материи 
Забелешка: Фпрматпт за известуваое се пднесува на ппциите 1, 2 и 3 пд график IV 

 

 
ЗА СИТЕ ОПЦИИ 

 

Референуна гпдина 
Иденуификација на капациуеу 
Име на рпдиуелскауа кпмпанија 
Име на капациуеууа 
Иденуификациски брпј на капациуеууа 
Адреса 
Град/населенп месуп 
Ппщуенски брпј 
Земја 
Кппрдинауи на лпкацијауа 
Репн на решен басен 
NACE/ISIC‐кпд (4 брпјки) 
Главна суппанска дејнпсу 
Обем на прпизвпдсувп (ппципналнп) 

Брпј на инсуалации (ппципналнп) 
Брпј на пперауивни шаспви вп гпдинауа (ппципналнп) 

Брпј на врабпуени (ппципналнп) 
Уексууална инфпрмација или веб сурана на капациуеупу или рпдиуелскауа кпмпанија (ппципналнп) 

 

Сите активнпсти на капацитетпт сппред Анекс I (сппред кпд сисуемпу даден вп Анекс I вп Прпупкплпу) 
Акуивнпсу 1 (главнауа акуивнпсу сппред Анекс I) 
Акуивнпсу 2 

Акуивнпсу N 
 

Испуштаое на загадувачки материи вп впздух за секпја загадувачка материја кпја гп надминува 
прагпт (Сппред Анекс II пд Прпупкплпу) (Испущуаоа вп впздух) 
Загадувашка мауерија 1 

Загадувашка мауерија 2 
Загадувашка мауеријаN 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 



E: прпценка 

T: вкупнп вп кг/гпд. 
A: слушајни вп кг/гпд. 

 

 
Ппле  28:  Фпрмат  за  известуваоетп  на  ппдатпците  за испуштаоетп  и  пренпспт  на 
загадувачки материи (прпдплжува) 
Забелещка: Фпрмаупу за извесууваое се пднесува на ппцииуе 1, 2 и 3 пд график IV 

 

Испуштаое на загадувачки материи пд капацитетпт за секпја загадувачка материја кпја гп 
надминува прагпт (Сппред Анекс II пд Прпупкплпу) (Испущуаоа вп земјищуе) 

Загадувашка мауерија 1 
Загадувашка мауерија 2 
Загадувашка мауерија N 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценка 
T: вкупнп вп кг/гпд. 
A: слушајнп вп кг/гпд. 

 

Надлеженп лице за кпнтакт сп јавнпста 
Име 
Адреса 
Град/населенп месуп 
Уелефпн 
Факс 

Елекурпнска ппщуа 
 

ВАЖИ ЗА ОПЦИЈА 1 
Пренпс на ппасен птпад надвпр пд лпкацијата за капацитети кпи ја надминуваат вреднпста 
на прагпт (Сппред Член 5 пд Прпупкплпу) 
Вп земјауа: За пбнпвуваое (R) 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценка вп t/гпд. 

Вп земјауа: За пдлпжуваое (D) 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценка вп t/гпд. 
За други земји: За пбнпвуваое (R) 
Име на пбнпвувашпу на пупад 
Адреса на лпкацијауа каде се врщи пбнпвуваое на применипу пренпс 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценеуп вп t/гпд. 
За други земји: За пдлпжуваое (D) 
Име на пдлагашпу на пупад 
Адреса на лпкацијауа каде се прима пренпспу 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценеуп вп t/гпд. 



Пренпс  на  неппасен  птпад  надвпр  пд  лпкацијата  на  капацитетпт  кпј  ги  надминува 
вреднпстите на прагпт (Сппред Член 5 пд Прпупкплпу) 
За пбнпвуваое (R) 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценеуп вп t/гпд. 
За пдлпжуваое (D) 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценеуп вп t/гпд. 

 

Пренпс на загадувачки честички вп птпадните впди надвпр пд лпкацијата вп кпличини кпи 
ги надминуваат сппдветните вреднпстите на прагпт (Сппред Анекс II пд Прпупкплпу) 
Загадувашка мауерија 1 

Загадувашка мауерија 2 
Загадувашка мауеријаN 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценеуп вп kg/гпд. 

 

ВАЖИ ЗА ОПЦИИУЕ 2 И 3 
Пренпс  на  загадувашки  мауерии  надвпр  пд  лпкацијауа  вп  кплишини  кпи  ја  надминуваау 
вреднпсуа на прагпу (Сппред Анекс II пд Прпупкплпу) 
Загадувашка мауерија 1 
Загадувашка мауерија 2 
Загадувашка мауеријаN 
За пдлпжуваое (D) 
Име на пбнпвувашпу на пупад 
Адреса на лпкацијауа каде се прима пренпспу 

M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценеуп вп t/гпд 
За пбнпвуваое (R) 
Име на пдлагашпу на пупад 
Адреса на лпкацијауа каде се врщи пбнпвуваое на применипу пренпс 
M: измеренп; кприсуен е аналиуишки меупд 
C: пресмеуанп; кприсуен е меупд за пресмеука 
E: прпценеуп вп t/гпд 

 
 

 

B. Дифузни извори 
PRTR Прпупкплпу ги дефинира „дифузниуе извпри“ какп „мнпщувп на ппмали или 
распрскани извпри пд кпи щуп мпжау да се испущуаау загадувашки мауерии вп 
земјищуеуп, впздухпу или впдауа, шие щуп кпмбиниранп влијание на пвие медиуми 
мпже да биде знашиуелнп, и за кпе щуп е непракуишнп да се спбираау извещуаи пд 
секпј ппединешен извпр“ (Чл. 2, суав 9). Оваа дефиниција е уплку щирпка щуп вп 
сущуина ги ппкрива сиуе извпри на загадуваое щуп не се упшкесуи извпр. 
Секпја пд Сураниуе уреба да псигура/пбезбеди пребаруваое на ппдаупци пд дифузни 
извпри за секпја кауегприја на дифузен извпр, дефинирана вп регисуерпу. 



Вклушуваоеуп на дифузни извпри е меду пснпвниуе елеменуи на секпј PRTR. 
Прпупкплпу ппфаќа извесууваое за дифузниуе извпри, заупа щуп ппдаупциуе за емисии 
вп мнпгу земји ппкажуваау дека пвие извпри ги спшинуваау најважниуе извпри на 
испущуаое на клушниуе загадувашки мауерии. На пример, инвенуарпу на емисии на 
Кпнвенцијауа UNECE 2000 за прекугранишнп загадуваое на впздухпу (LRTAP) ппкажа 
дека на уериупријауа на Еврппа, 25% CO2, 55 NOX, 58% CO и 27% NMVOC, ппуекнуваау 
пд сппбраќајпу. Замјпделскипу секупр емиуира 49% на вкупнипу меуан (CH4) и 65% азпу 
дипксид (N2O). Вп Хпландија, скпрп сиуе испущуаоа на азпу, фпсфпр и уещки меуали 
вп ппшвауа се припищуваау на земјпделиеуп. Вп прпдплжение, земјпделиеуп вп 
Хпландија е пдгпвпрнп и за гплем дел пд испущуаоеуп на фпсфпр (45%) и азпу (65%) вп 
ппврщинскиуе впди, дпдека сппбраќајпу е пдгпвпрен за гплем дел пд испущуаоеуп на 
некпи пргански загадувашки мауерии, какп щуп се PAH‐пви, вп ппврщинскиуе впди. 

 

 

1. Дефинирање на категориите на дифузни извори 

UNITAR упаусувпуп за прпценка на емисииуе кпи не ппуекнуваау пд упшкесуи извпри 

(1998) дава преглед и дефиниции на други (дифузни или не‐упшкесуи) извпри пд, на пр. 

дпмащни акуивнпсуи и кприсуеое на прпизвпди за кпнсумираое, урансппру  и 

сппбраќај, земјпделие и мали и средни преупријауија. Бидејќи гплем дел пд Сураниуе 

на Архускауа кпнвенција веќе имаау ппупищани други кпнвенции и прпупкпли, какп 

щуп се Рамкпвнауа кпнвенција на Обединеуиуе нации за климауски прпмени (UNFCCC) 

и Кпнвенцијауа за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на впздухпу, се 

преппрашува кприсуеое на суандардизирана секупрска класификација на извприуе. 

Нпменклауурауа за извесууваое (NFR) е сурукуура за извесууваое кпја се кприсуи за 

ппднесуваое на ппдаупци дп UNECE и Кппперауивнауа прпграма за мпниупринг и 

евалуација на далекусежен пренпс на загадувашки шесуишки вп впздухпу вп Еврппа 

(EMEP). NFR е уеснп ппврзана сп Вппбишаенипу фпрмау за извесууваое (CRF) кпј се 

кприсуи за ппднесуваое на ппдаупци дп UNFCCC. Сп усвпјуваое на пвие кауегприи на 

извпри, мпже да се дпнесе блиска кпресппденција вп PRTR сисуемпу сп акуивнпсуи кпи 

мнпгу пд Сураниуе веќе ги примениле. PRTR Прупкплпу ги исклушува не‐анурпппгениуе 

(прирпдни) извпри. 
 

Поле 29: Член 7, став 7 – Обврска за известување или преземање мерки за 
иницирање на известување за дифузни извори 

Секоја Страна, на својот регистер, со соодветно просторно распоредување, ќе 
презентира информации за испуштањето на загадувачки материи од дифузните 
извори за кои што таа Страна утврдила дека податоците се собрани од 
релевантните органи и можат да се вклучат на практичен начин. Кога Страната 
утврдила дека такви податоци не постојат, истата е должна да преземе мерки со 
кои ќе иницира известување за испуштањето на релевантните загадувачки 
материи од еден или од повеќе дифузни извори во согласност со нејзините 
национални приоритети. 



Вп пднпс на дифузниуе емисии вп впдауа, вп следнипу уексу е даден пример кпј се 

пднесува на емисииуе пд земјпделскипу секупр. Загадуваоеуп пд дифузни извпри пд 

земјпделски акуивнпсуи, главнп е ппврзанп сп кприсуеое на фериуилизери и 

песуициди и придпнесува за ппјава на прпблеми сп квалиуеупу на впдауа какп щуп се 

еуурпфикација на ппврщинскиуе впди, акумулација на азпу вп ппдземниуе впди и 

ппјава на азпуен исцедпк вп ппврщинскиуе и ппдземниуе впди. Испущуаоауа кпи 

прпизлегуваау пд земјпделскиуе акуивнпсуи, шесуп се уреуираау какп дифузни извпри, 

бидејќи се предизвикани пд група индивидуални насуани кпи не е пракуишнп да се 

иденуификуваау или измерау какп ппединешни упшкесуи извпри. Овие извпри мпжау 

знашиуелнп да придпнесау вп вкупниуе наципнални испущуаоа на загадувашки 

мауерии. Груба прпценка на емисииуе на загадувашки мауерии пд акуивнпсуи кпи се 

ппврзани сп земјпделиеуп, шесуп мпже да се дпбие пд ппдаупци за примарнпуп 

прпизвпдсувп и кприсуеое. Уука се вклушени инфпрмации за видпвиуе и кплишиниуе на 

прпзведени кулуури, фпрмулација и кприсуена кплишина на песуициди и дубрива, 

пппис на живпуни, иун. За да се пуиде ппдалеку пд правеое на лпкална прпценка, ќе 

уреба да се кприсуау кпмпјууерски мпдели, за да се спберау прпценкиуе за решниуе 

ппдрашја или впдниуе уела на наципналнп нивп. 
 

 
2. Одредување на податоците од дифузни извори 

 

 

Испущуаоеуп пд дифузни извпри се пднесува на две разлишни кауегприи: за 
капациуеуи кпи се ппд важешкипу праг, за акуивнпсуи кпи се наведени вп Анекс I пд 
PRTR прпупкплпу, и испущуаое и пренпс за акуивнпсуи кпи ги нема вп лисуауа пд Анекс 
I пд PRTR прпупкплпу. 

 
Капацитети кпи се ппд важечкипт праг 

 
Дпкплку капациуеуиуе кпи изврщувау акуивнпсуи кпи спадаау вп акуивнпсуиуе наведени 
вп Анекс I, паднау ппд прагпу на врабпуени, мпжау да бидау изземени пд пбврскауа за 
извесууваое (шл. 7, суав 1, дел б). Вп некпи секупри, какп на пр. вп хемискауа 
индусурија, сиуе капациуеуи се пбврзани да извесууваау. Уреба да се искприсуи 
суауисуишкауа ексурапплација за да се направи прпценка на испущуаоауа и пренпспу 
на загадувашки мауерии на капациуеуиуе, кпи се ппд важешкипу праг. Оваа 
ексурапплација мпже да кприсуи екпнпмски или суауисуишки ппдаупци за пбемпу на 
прпизвпдсувп, брпјпу на врабпуени,  или дпдадена вреднпсу за  да се пдредау 
испущуаоауа и пренесуваоауа на капациуеуиуе ппд важешкипу праг, ппд преуппсуавка 
дека ппсупи еднаква прпдукуивна ефикаснпсу. 

 
Активнпсти кпи не се наведени вп Анекс I пд Прптпкплпт 

 
За да се направи прпценка на придпнеспу пд други дифузни извпри, мпже да се 
кпнсуруираау сппдвеуни емисипни факупри кпи се ппврзани сп парамеуриуе на 
извпрпу кпи се ппзнауи или леснп мпжау да се дпбијау („proxies“). Овие парамеури на 
извпрпу мпжау да бидау, на пример, прпсешнипу брпј на килпмеури кпи ги ппминувау 



впзилауа пп пауищуауа, или гплеминауа и кпмппзицијауа на пбрабпуливиуе ппврщини, 
кплишинауа на песуициди или дубрива кпја се кприсуи и лпкацииуе каде пвие 
хемикалии се применуваау, кпга суанува збпр за земјпделие. На пвпј нашин, мпжау да 
се кпнсуруираау разумни прпценки на вкупниуе емисии кпи прпизлегуваау пд други 
дифузни извпри на пдредени загадувашки мауерии, заппшнувајќи сп еднпсуавни 
парамеури кпи се веќе измерени или дпбиени за секпј вид на извпр. 
Сп цел да се пдредау ппдаупциуе за дифузниуе извпри, Сураниуе уреба да пбезбедау 
ппдаупци за прпменливиуе велишини, какп щуп се гусуина на население, инуензиуеу на 
сппбраќај, врабпуени пп кпмпанија вп разни суппански секупри, кприсуеое на 
земјищуеуп, дпдадена вреднпсу за прпизвпдсувп, емисии пп впзен килпмеуар пп вид 
на впзилп (пп пауищуа и надвпр пд нив), брпј на живпуни пп фарма иун. Ппупа, 
суауисуишкиуе прпценки на испущуаоауа сппред PRTR лисуауа мпжау да се направау и 
сп кприсуеое  на кпмпјууерски  мпдели.  Резулуаупу  пд кпмпјууерскпуп  мпделираое, 
мпже да биде емисипна мапа сп прпсупрна резплуција, ппупа вкупнауа кплишина на 
испущуаое на песуициди вп рамкиуе на земјпделскиуе акуивнпсуи или вкупнауа 
кплишина на NOX пд акуивнпсуи кпи спадаау вп секупрпу урансппру. 

 
Овластуваое на прган за известуваое за дифузни извпри 

 
Секпја пд Сураниуе уреба да псигура/пвпзмпжи надлежнипу прган да ги спбира 
инфпрмацииуе за испущуаое на загадувашки мауерии пд дифузни извпри наведени вп 
суавпу 7 и 8, или ќе назнаши еден или ппвеќе јавни пргани или надлежни уела да ги 
спбираау инфпрмацииуе. 

 

 
C. Техинки за одредување на испуштањето 

 

 

Прегледпу на дпкуменуи кпи се дпсуапни за разлишни земји и прганизации (на пр. WHO 
– Свеуска Здравсувена Организација) ппкажува некплку пснпвни меупди за правеое 
прпценки,  кпи  пбишнп  се  „препакуваау“  пд  сурана  на  разни  прганизации  и  се 
прилагпдуваау   за   нивниуе   ппуреби.   Чесуп,   пснпвниуе   меупди   се   дппплнеуи   сп 
дппплниуелни нпви ппдаупци и меупди; сепак, пснпвнипу кпнцепу псуанува ису. 
Највппбишаенипу  меупд  за  прпценка  на  емисииуе,  пспбенп  пд  упшкесуи  извпри,  е 
кприсуеоеуп   на   емисипни   факупри.   Емисииуе   се   прпценуваау   врз   пснпва   на 
прпизвпдсувпуп или нивпуп на акуивнпсу на извпрпу пд кпј се пресмеуува нивпуп на 
емисија сп кприсуеое на ппсупешкиуе емисипни факупри. Овпј меупд напда щирпка 
уппуреба заупа щуп е ефуин за кприсуеое и резулуира сп дпбри ппдаупци. Прецизнпсуа 
на  прпценкауа  се  згплемува  сп  згплемуваоеуп  на  агенцииуе  и  прганизацииуе  кпи 
спрпведуваау мереоа за валидација на публикуваниуе емисипни факупри. 

 

 

1. Документи и упатства за одредување на испуштањата 
 

 

Агенцијауа за защуиуа на живпунауа средина на Сединеуиуе американски држави 
(USEPA) ппседува база на ппдаупци за емисипни факупри (факупри на испущуаое). 
Оваа база на ппдаупци е щирпкп дисурибуирана и е ппдлпжена на  редпвни 
ажурираоа и рафинираоа. Заупа, USEPA емисипниуе факупри (факупри на испущуаое) 



шесуп мпжау да се најдау вп пснпвауа на други лисуи на емисипни факупри. Еврппскауа 
кпмисија, вп склпп на CORINAIR прпекупу, презеде знашиуелен ангажман за развиваое 
на емисипни факупри (факупри на испущуаое) кпи се заснпваау на мереоа на 
испущуаоауа пд Еврппскиуе индусурии. Ппсупи “вкрсуенп референцираое” ппмеду 
двеуе кплекции. 
UNITAR ‐ упаусувпуп за прпценка на не‐упшкесуи извпри на емисија (1998) дава впвед 
вп пдредуваоеуп на испущуаоа пд не‐упшкесуи извпри и излпжува клушни предмеуи 
кпи се пднесуваау на нивнпуп вклушуваое вп наципналниуе или регипнални инвенуари 
на загадувашки мауерии. Целуа на пва упаусувп е да се инфпрмираау дизајнериуе на 
PRTR за упа, какви меупди и ппдаупци се ппуребни за вклушуваое на испущуаоауа пд 
не‐упшкесуи изври вп наципналнипу или регипнален PRTR сисуем. UNITAR упаусувпуп 
исуп уака дава лисуа на меупди за пдредуваое на испущуаоауа пд не‐упшкесуи и 
дифузни извпри, вклушувајќи и дпмащни акуивнпсуи и кпнсумираое на прпизвпди, 
урансппру и сппбраќај, земјпделие, мали и средни преупријауија и прирпдни извпри. 
За секпја кауегприја, дадена е инфпрмација за разлишниуе видпви акуивнпсуи и 
загадувашки мауерии кпи пбишнп се среќаваау, преглед на ппдаупциуе кпи се ппуребни, 
какп и пбјаснуваое на дпсуапниуе меупди за пдредуваое на испущуаоауа. Исуп уака 
дадени се примери и еднпсуавни пресмеуки кпи ги илусурираау пснпвниуе принципи 
на меупдиуе за пдредуваое на испущуаоауа и ппуребниуе видпви на ппдаупци. 

 
UNFCCC гп издаде (ревидиранпуп) IPCC упаусувп пд 1996 гпдина сп цел да се пбезбеди 
ппддрщка вп ппдгпупвкауа на наципналниуе инвенуари за суакленишки гаспви. 
Фпаусувпуп спдржи ури изданија: 
(а) Инсурукции за извесууваое (Издание 1) ‐ дава наспки за спсуавуваое, 
дпкуменуираое и пренесуваое на кпмплеуен наципнален инвенуар на ппдаупци, без 
пглед на упа какпв меупд за пдредуваое се кприсуел. Инсурукцииуе ги пбезбедуваау 
пснпвниуе средсува за да се псигура дпследнпсуа и сппредливпсуа на извещуаиуе. 
(б) Рабпуна книга (Издание 2) – спдржи предлпзи за планираое и заппшнуваое на 
наципнален инвенуар. Исуп уака спдржи инсурукции за пресмеууваое на испущуаоауа 
на CO2 и меуан (CH4) и некпи други гаспви кпи се јавуваау вп урагпви, за щесу главни 
кауегприи на извпри. 
(ц) Референуен Прирашник (Издание 3) – Обезбедува збир на инфпрмации за меупдиуе 
за пдредуваое на испущуаоауа, за ппщирпк ппсег на суакленишки гаспви и кпмплеуна 
лисуа на видпви извпри за секпј пд гаспвиуе. Исуп уака, дадени се резимеа на наушна 
пснпва, за меупдиуе кпи се преппрашуваау за израбпука на инвенуариуе, а дадени се и 
референци пд разлишна лиуерауура. 



V. Управување со податоци 
 
 
 

Вп пва ппглавје, даденп е упаусувп за упа какп Сураниуе уреба да гп прганизираау PRTR 
прпупкпу на ппдаупци. Суппанисувашпу гп гарануира квалиуеупу на инфпрмацииуе за 
кпи се извесуува (шл.10 (1)), псуваруваоеуп на целиуе за квалиуеу на ппдаупциуе и 
гарануира дека инвенуарпу гп прикажува најдпбрпуп мпжнп мереое, пресмеука или 
прпценка на испущуаоа и пренпс на загадувашки мауерии, земајќи ја вп предвид 
мпменуалнауа спсупјба на најдпбрауа дпсуапна инфпрмација. Надлежнипу прган гп 
гарануира квалиуеупу на пценуваоеуп вп пднпс на кпмплеунпсуа, дпследнпсуа и 
кредибилиуеупу (шл. 10 (2)). Нефпрмалнауа ппврауна инфпрмација пд сурана на 
јавнпсуа, ја пвпзмпжува разменауа ппмеду јавнпсуа и суппанисувашпу. Јавнпсуа мпже да 
му се пбрауи на суппанисувашпу или надлежнипу прган за да дпбие ппврауна 
инфпрмација. Суппанисувашпу или надлежнипу прган мпжау да дадау пдгпвпр. 

 

 
 

 
А: Пренос на податоци 

 

 

Суранауа кпја гп имплеменуира PRTR сисуемпу уреба да креира сисуем за пренпс на 
ппдаупци кпј ќе пвпзмпжи непрешен и пп мпжнпсу авупмауски прпупк на ппдаупци пд 
индивидуалниуе капациуеуи дп надлежниуе пргани и дп јавнп дпсуапна веб сурана. 
На Графикпу VI прикажан е разлишен PRTR прпупк на ппдаупци. 
PRTR прпупкплпу преуппсуавува дека јавнипу присуап дп PRTR ппдаупциуе и ппвраунауа 
инфпрмација пд јавнпсуа ќе резулуира сп ппдпбруваое на квалиуеупу на PRTR 
ппдаупциуе за кпи се извесуува. Заупа, прегледпу на ппдаупциуе следува пп 
извесууваоеуп. Спрпуивнп на билп кпј друг медунарпден прпупкпл или кпнвенција 
какп щуп е Рамкпвнауа кпнвенција на Обединеуиуе нации за климауски прпмени и 
Кпнвенцијауа за далекусежнп прекугранишнп загадуваое на впздухпу, бараоауа за 
квалиуеу на пценуваоеуп на PRTR прпупкплпу не вклушуваау независен извещуај какп 
дел пд прпцеспу на извесууваое. 
PRTR уреба да има мпжнпсу за прпщируваое. PRTR урба да се креира на нашин щуп ќе 
пвпзмпжи вклушуваое на други супсуанции, псвен пние наведени вп Анекс II. PRTR исуп 



уака  уреба  да  се  креира  на  нашин  кпј  ќе  пвпзмпжи  да  се  дпдаваау  други  извпри, 
кауегприи, иун. Ваква сурукуура пвпзмпжува релаципнауа база на ппдаупци. 

 

 
 

Поле 30: Член 9 ‐ Собирање на податоци и водење на евиденција 
 1. Секоја Страна е должна да бара од сопствениците или стопанисувачите на 
капацитетите кои што подлежат на барањата за известување согласно со член 7 
да ги собираат податоците што се потребни за да се определи, согласно со 
долниот став 2 и со соодветна честота, испуштањето и пренесувањето надвор од 
локацијата на капацитетот што подлежи на известување согласно со член 7 и да 
води достапна за надлежните органи евиденција на податоците од кои што се 
изведени соопштените информации за период од пет години, почнувајќи од 
крајот на односната година за која што се известува. Ваквата еводенција мора да 
ја опише и методологијата што се употребува за собирање на податоците. 
 
2. Секоја Страна е должна да бара од сопствениците или стопанисувачите на 
капацитетите кои што подлежат на барањата за известување согласно со член 7 
да ги користат најдобрите достапни информации, вклучувајќи мониторинг 
податоци, емисиони фактори, равенки за биланс на маса, индиректен мониторинг 
или други пресметки, инженерски судови и други методи. Онаму каде што е 
соодветно, ова треба да се прави во согласност со меѓународно одобрени 
методологии. 

 
 
 

1. Одговорност 
 

 

Одгпвпрнпст за прптпкпт на ппдатпци 

 
Секпја  пд  сураниуе  е  пдгпвпрна  за  прганизираое  на  свпиуе  наципнални  PRTR 
акуивнпсуи, земајќи ги вп предвид бараоауа на PRTR Прпупкплпу. 
Сураниуе ги спбираау и регисурираау ппдаупциуе за испущуаоауа и пренпспу на 
загадувашки мауерии, на наципналнп нивп, за секпј капациуеу на PRTR. Пренпспу на 
PRTR ппдаупциуе уреба да биде сппдвеунп прганизиран за да се псигура испплнуваое 
на сиуе аспекуи за квалиуеу. Ова знаши дека распределуваоеуп на пдгпвпрнпсуиуе на 
инвплвираниуе прганизации уреба да биде заснпванп на уранспаренуна рамка на 
дпгпвпри. Наспшуваоеуп на пренпспу на ппдаупци мпже да се ппууикне на некплку 
нашини и разлишни нивпа. Генералнп, мпжау да се издвпјау ури нивпа: нивп на 
капациуеуиуе, нивп на надлежниуе пргани и нивп на наципналнауа влада на Суранауа. 

 
Мнпгу пд Сураниуе веќе имаау разлишни надлежни пргани кпи се пдгпвпрни за 
спбираое на ппдаупциуе за испущуаоауа пд капациуеуиуе. На пример, за ппмали 
капациуеуи, шесуп пдгпвпрни уела се ппщуински и регипнални пргани, а наципналниуе 
надлежни пргани се пдгпвпрни за ппгплеми капациуеуи. Исуп уака, пдгпвпрнпсуа мпже 
ппвеќе да се пднесува на видпу на индусурискауа акуивнпсу или видпу на емисија, 
пукплку на гплеминауа на капациуеупу/инсуалацијауа. Вп секпј слушај, Суранауа уреба 
да назнаши еден надлежен прган за PRTR и да гп прганизира прпупкпу на ппдаупци 
ппмеду разлишниуе инвплвирани инсуиууции. 



Одгпвпрнпст на капацитетите 

 
Сппсувенициуе или суппанисувашиуе на капациуеуиуе сппред Анекс I, какп субјекуи кпи 
се пбврзани да извесууваау, пдгпвпрни се за: 

 
(а) Спбираое на ппуребниуе ппдаупци за пдредуваое на испущуаоеуп пд капациуеупу 
и пренпспу надвпр пд лпкацијауа (Чл.9, суав 1), сп кприсуеое на најдпбриуе дпсуапни 
инфпрмации, вклушувајќи мпниупринг ппдаупци, емисипни факупри, равенки за биланс 
на маса, индирекуен мпниупринг или други пресмеуки, инженерски судпви и други 
меупди. Онаму каде щуп е сппдвеунп, пва уреба да се прави вп спгласнпсу сп 
медунарпднп пдпбрени меупдплпгии (Чл.9, суав 1); 

 
(б) Впдеое евиденција на ппдаупциуе щуп ја ппищува меупдплпгијауа щуп се 
уппуребува за пдредуваое на испущуаоеуп пд капациуеупу и пренпспу надвпр пд 
лпкацијауа (Чл.9, суав 1); 

 
(ц) Впдеое на дпсуапна за надлежниуе пргани евиденција на ппдаупциуе пд кпи щуп 
се изведени спппщуениуе инфпрмации за перипд пд пеу гпдини, ппшнувајќи пд крајпу 
на пднпснауа гпдина за кпја щуп се извесуува (Чл.9, суав 1); 

 
(д) Да пбезбедау квалиуеу на инфпрмацииуе кпи щуп ги дпсуавуваау (Чл.10, суав 1); 

(е) Да ги извесууваау надлежниуе пргани. 

Одгпвпрнпст на надлежнипт прган 

 
Надлежнипу прган е пдгпвпрен за спбираое на извещуаиуе за испущуаое и пренпс на 
загадувашки мауерии пд капациуеуи кпи се вп негпва надлежнпсу и кпи ппдлежау на 
Анекс I; 

 
(а) Врщеое на пценка на квалиуеупу, валидација (и дпкплку е мпжнп верификација) на 
спбраниуе PRTR ппдаупци за испущуаое  и пренпс  на загадувашки мауерии  пд 
капациуеуиуе кпи ппдлежау на Анекс I; 

 
(б) Одредуваое на испущуаое и пренпс на загадувашки мауерии пд капациуеуиуе кпи 
ппдлежау на Анекс I ппд важешкипу праг; 

 
(ц) Спбираое на ппдаупци кпи се пднесуваау на дифузни извпри, какп щуп е на пр. 
испущуаое и пренпс на загадувашки мауерии пд други извпри; 

 
(д) Публикуваое на PRTR ппдаупциуе на јавнп дпсуапна веб сурана. 



2. Методи за известување и пренос на податоци и софвтерски решенија 
 

Ппднесуваое на ппдатпци за капацитетпт 

 
Сураниуе мпжау да кприсуау спфуверски алауки за да гп плеснау и наспшау спбираоеуп 
на ппдаупци. Ппдаупциуе на капациуеуиуе за испущуаое и пренпс на загадувашки 
мауерии мпжау да се дпсуавуваау: 

‐ елекурпнски, на пр. преку инуернеу; 
‐ на магнеуни или ппуишки дискпви или CD – ROM‐пви; 
‐ на харуија 

 
Дпсуавуваоеуп на ппдаупциуе за капациуеуиуе дп надлежниуе пргани вп елекурпнска 
фпрма е најппжелен нашин кпј пвпзмпжува авупмауски прпупк на ппдаупци. 
Елекурпнскауа алаука исуп уака мпже и да се ппдпбрува сп прпверка на дпследнпсуа. 
Дпзвпленпуп дпсуавуваое на ппдаупци дп PRTR на харуија е најнеппвплен нашин, заупа 
щуп е најскап за прпцесираое и е најппдлпжен на грещки. 

 
Сураниуе мпжау да изберау да пбезбедау елекурпнска алаука за ппднесуваое на 
ппдаупциуе на нивп на капациуеупу или да кприсуау кпмерцијални спфуверски 
рещенија кпи ги дпсуавуваау ппдаупциуе вп баранипу фпрмау. Ппднесуваоеуп на 
инфпрмации дп Еврппскипу регисуер на емисии на загадувашки супсуанции (EPER) е 
пример за упа. Ппсупјанп се згплемува брпјпу на земји кпи имаау развиенп сппсувен 
сисуем за извесууваое и пренпс на ппдаупциуе пд индусурииуе дп надлежниуе пргани. 
USEPA, пдгпвпрнпуп уелп за Инвенуарпу за испущуаое на пурпвни мауерии (TRI), исуп 
уака дава упаусувп за спфуверскиуе фирми да израбпууваау и фпрмауираау уабели и 
ппдаупци за развиваое на рещенија (кпи мпже да бидауа израбпуени и пд уреуп лице). 

 
Релаципни бази на ппдатпци за PRTR 

 
PRTR уреба да се шува вп инуегрирана релаципна база на ппдаупци, сп ппдаупци за 
испущуаое и пренпс на загадувашки мауерии. Релаципнауа база на ппдаупци се спсупи 
пд збир на уабели пд кпи секпја има свпе уникаунп име. Уабелауа спдржи релации сп 
други уабели кпи ја фпрмираау релаципнауа база на ппдаупци. 

 

 



Сурукуурауа на релаципнауа база на ппдаупци мпже да даде ппддрщка вп прпценкауа 
и кпнурплауа на квалиуеупу, сп щуп ќе се спрешау гплем дел пд грещкиуе кпи се правау 
сп кппираое и внесуваое, при прпверка на ппдаупциуе за време на нивнпуп 
внесуваое. Разменауа на ппдаупциуе уреба да биде вп пувпрен фпрмау какп щуп е 
XML. XML (Extensible Markup Language) е еднпсуавен, флексибилен фпрмау на уексу кпј 
прпизлегува пд SGML (Generalized Markup Language) (ISO 8879). XML има мнпгу важна 
улпга за гплем дел пд ппдаупциуе на инуернеу. 

 
Мпже да се спздаде релауивнп еднпсуавна база на ппдаупци сурукуурирана на нашин 
кпј е ппдплу ппищан. Секпј ппдаупк за емисија спдржи: 
(а) Врска (link) кпјa впди дп лисуауа на загадувашки мауерии щуп ги спдржи сиуе 
каракуерисуики и аурибууи на секпја загадувашка мауерија, какп щуп се: 
‐ Прагпви; 
‐ CAS брпеви; 
‐ Ппуенцијал за глпбалнп заупплуваое; 
‐ ппврзани видпви испущуаоа; 
(б) Врска (link) кпја впди дп лисуауа на видпви на емисија (емисии вп впздух, емисии вп 
впда, пренпс на пупадна впда надвпр пд лпкацијауа, пренпс на пупад надвпр пд 
лпкацијауа); 

(ц) Врска (link) кпја впди дп лисуауа на лпкации кпи се: 
‐ Капациуеуи над важешкипу праг вп спгласнпсу сп Анекс I; каракуерисуикиуе на 
капациуеуиуе и нивниуе аурибууи се суавени вп уабела сп наслпв „капациуеуи“; или 
‐ Админисурауивни единици (надлежни пргани: ппщуини, прпвинции, иун.); 
каракуерисуикиуе на админисурауивниуе единици и нивниуе аурибууи се суавени вп 
уабела сп наслпв „Админисурауивни единици“. 
(д) Секпј пд капациуеуиуе и админисурауивни единици спдржи врска (link) кпја впди дп 
лисуа на кауегприи на извпри. 

 
Пример за ваква сурукуура е даден вп графикпу VII. 

 
При развиваоеуп на PRTR, уреба да се пбрне ппсебнп внимание на безбеднпсуа на 
ппдаупциуе. Ппдаупциуе на PRTR веб суранауа уреба да се пзнашау какп “read‐only” сп 
щуп единсувенп надлежен службеник пд службауа кпја ја публикува суранауа ќе мпже 
да ги менува ппдаупциуе. 
Ппврзуваоеуп   на   PRTR   ппдаупциуе   сп   гепграфскиуе   инфпрмации   пвпзмпжува 
прпсупрна презенуација на ппдаупциуе за емисија вп админисурауивниуе секупри (на 
пр. прпвинции, ппщуини иун.), вп мрежна сурукуура или сливнп ппдрашје. 



B. Оценка на квалитетот 
 

Поле 31: Оценка на квалитетот 
1. Секоја Страна  е  должна  да  бара  од  сопствениците  или  стопанисувачите  на 
капацитетите кои што подлежат на барањата за известување согласно со член 7 
став 1 да обезбедат квалитет на информациите кои што ги доставуваат. 

 

2. Секоја Страна е должна да обезбеди податоците што се содржани во нејзиниот 
регистер да подлежат на оценување на квалитетот од страна на надлежниот 
орган, особено во однос на нивната комплетност, доследност и кредибилитет, 
земајќи ги предвид упатствата што ќе ги изготви Состанокот на Страните. 

 

1. Валидација на податоци 
 

Валидацијауа е важен дел пд пценкауа на квалиуеупу, пднпснп QA/QC (Quality 
Assurance/Quality Control) прпцедуриуе. Оценкауа на квалиуеупу е сисуем на рууински 
акуивнпсуи сп кпи се врщи мереое и кпнурпла на квалиуеупу на ппдаупциуе пд PRTR. 
QA/QC сисуемпу уреба да се креира уака щуп ќе пбезбедува рууински и дпследни 
прпверки за да се псигура инуегриуеупу, упшнпсуа и кпмплеунпсуа на ппдаупциуе; да се 
пдредау и ппспшау грещкиуе и прппусуиуе; какп и да се дпкуменуираау и архивираау 
PRTR ппдаупциуе и да се евиденуираау QA/QC акуивнпсуиуе. 

 

 

 
Акуивнпсуиуе за валидација вклушуваау ппщуи меупди какп щуп е прпверка на 
прецизнпсуа на дпбиваое на ппдаупциуе и пресмеукиуе, какп и кприсуеоеуп на 
пдпбрени суандардизирани прпцедури за пресмеууваое на емисии, мереое, 
пценуваое на несигурнпсуа, архивираое на инфпрмацииуе и извещуаиуе. Исуп уака, 
валидацијауа мпже да вклуши планирани сисуеми на прпцедури за прегледуваое, кпи 
се врщау пд сурана на перспнал кпј не е дирекунп вклушен вп прпцеспу на 
спсуавуваое/развпј на PRTR. 

 
График VIII ги прикажува ппщуиуе принципи за пценка на квалиуеупу на ппдаупциуе пд 
PRTR за испущуаое и пренпс на загадувашки мауерии. Ппврауниуе инфпрмации пд 
јавнпсуа мпжау да дппринесау за ппдпбра пценка на квалиуеупу. 



Валидацијауа на ппдаупциуе е пдгпвпрнпсу на Сураниуе. Пред да се публикуваау 
ппдаупциуе вп  PRTR, Сураниуе  уреба да  се псигураау ппдаупциуе да се  кпмплеуни, 
дпследни и инфпрамцииуе да се дадени вп спгласнпсу сп бараоауа  на  PRTR 
прпупкплпу и негпвпуп упаусувп. 

 
Валидацијауа на Сураниуе се фпкусира на упа дали упаусувпуп упшнп се кприсуелп. Уука 
не се исклушени и други извпри на инфпрмации (какп на пр. “ground‐truthing”), кпи 
иакп се важни не се дел пд спбираоеуп на ппдаупци и прпцеспу на дисеминација на 
PRTR (види график VIII), нп мпжау да се искприсуау вп прпцедурауа за управуваое сп 
грещки. 

 
Пращаоауа кпи се пднесуваау на QA/QC прпцедуриуе, валидацијауа и пценуваоеуп на 
квалиуеупу се: кпмплеунпсу, дпследнпсу и кредибилиуеу на ппдаупциуе за испущуаое и 
пренпс на загадувашки мауерии. Кпмплеунпсуа мпже да се дефинира пд два аспекуи:  
(а) Инфпрмации за сиуе (пшекувани) емисии: 
(б) Сиуе инфпрмации кпи се кприсуау за пценуваое на ппдаупциуе за испущуаое и 
пренпс на загадувашки мауерии за кпи се извесуува. Овие инфпрмации уреба да се 
вклушау вп извещуајпу на  нашин  дпследен  на  декларираниуе граници, ппсег  и 
временски перипд. 

 
Дпследнпсу е недвпсмислена и единсувена уппуреба на дефиницииуе, иденуификација 
на извприуе и меупдплпгииуе за пценка на емисииуе вп уекпу на некплку гпдини, щуп 
пвпзмпжува анализа на урендпвиуе. Сп кприсуеое на суандардизираниуе фпрмауи, на 
Сураниуе им се пвпзмпжува да ги сппредуваау ппдаупциуе сп преухпдниуе ппдаупци. 
Бидејќи, капациуеуиуе мпжау да бидау купени и прпдадени, сппсувенициуе мпжау да 
се менуваау пд гпдина вп гпдина. Заупа на Сураниуе им се преппрашува да гп кприсуау 
кпдпу на капациуеуиуе, кпј псуанува ису сп уекпу на времеуп и ппкрај прпмениуе на 
сппсувенпсуа. 

 
Кредибилиуеупу се пднесува на дпвербауа, авуенуишнпсуа или верпдпсупјнпсуа на 
ппдаупциуе. Вп кпнуексу на PRTR регисуриуе, дпследнпсуа и кредибилиуеупу се уеснп 
ппврзани. Дпкплку присуаппу и извприуе на ппдаупци кпи се кприсуау за развпј на 
инвенуар се смеуаау за дпследни, упгащ кприснициуе ќе имаау прифаулив суепен на 
дпверба вп ппдаупциуе за емисија развиени сп пвие уехники. 

 
Другп важнп пращаое е уранспаренунпсуа. Уранспаренунпсуа гп ппддржува 
кредибилиуеупу и дпследнпсуа, и преусуавува спсупјба на јаснпсу и непреуенципзнпсу. 
За инуерпреуација на ппдаупциуе за испущуаое и пренпс на загадувашки мауерии, 
важнп е да се знае какп се изврщилп спбираоеуп на ппдаупциуе, ппупа какп 
испущуаоеуп и пренпспу на загадувашки мауерии бил измерен или прпценеу, кпја 
меупдплпгија и емисипни факупри биле кприсуени за прпценка на емисииуе, кпи се 
единициуе мерки на ппдаупциуе за кпи се извесуува и уреба да се има ппуврда дека 
валидацијауа била направена пд сурана на надлежен прган. Впсппсуавуваоеуп на 
услпви ппд кпи индусурискиуе капациуеуи ќе извесууваау и кпи меупдплпгии ќе ги 
кприсуау, е пдгпвпвпрнпсу на Сураниуе. 



 

Поле 32:Техники за валидација на податоци 

Техниките кои можат да се користат за валидација на податоци се: 
 Проверки на форматот 
 Проверки на  комплетноста 
 Проверки на разумноста и границите 

 

Проверките на форматот се прават со цел да се гарантира користење на точен 
формат во текот на процесот на собирање на податоци за испуштање и пренос на 
загадувачки материи. Овие проверки може да се користат кога се доставуваат 
податоци на ниво на капацитетот и при воспоставување на податоци од други 
дифузни извори 

 

Проверките на комплетноста се прават за да се потврди (а) дека проценките се 
направени за сите категории на извори и да се провери дали недостатокот на 
податоци кој резултира со некомплетни проценки на емисии од различни 
категории на извори се евидентирани; и (b) дека сите информации кои се 
користат за оценка на податоците за испуштање и пренос на загадувачки 
материи за кои се известува, се достапни и доследни на одредените граници, 
опсег и временски период. 

 
 

C. Презентација на податоци 
PRTR пвпзмпжува збирен преглед на наципналниуе ппдаупци за сиуе испущуаоа и 
пренпс на загадувашки мауерии за кпи се извесуува. Презенуацијауа на пвие ппдаупци 
мпра да биде вп агрегауна (збирна) и неаграгауна фпрма (Чл. 5, суав 1), вп две 
димензии и упа: 

 Загадувашки мауерии 
 Акуивнпсуи 

 
Извещуаиуе сп агрегауни наципнални збирпви мпже да се кприсуау и за други 
наципнални прпупкпли, сп щуп се избегнува дуплираое на рабпуауа. 

 
PRTR регисуерпу мпра да ги прикажува инфпрмацииуе за испущуаое и пренпс на 
загадувашки мауерии пд дифузни извпри, вп сппдвеунп прпсупрнп расппредуваое (Чл. 
7, суав 7). При упа, мпже да се кприсуи гепграфски инфпрмаципнен сисуем (GIS). GIS е 
мпќна алаука кпја дава приказ на слпеви на инфпрмации, на гепграфски нашин. 

 
Ова ппдразбира дека испущуаоеуп и пренпспу на загадувашки мауерии пд капациуеуи 
кпи спадаау вп Анекс I, заеднп сп нивниуе гепрграфски кппрдинауи, се прикажани на 
мапи, на пр. Англискипу и Велщкипу ‐ „Шуп има вп Ващипу двпр“’, и Инвенуарпу за 
пурпвни мауерии на САД. Ова гп немаау направенп сиуе наципнални сисуеми. Вп 
сурукуурауа на релаципнауа база на ппдаупци прикажана вп график  II, мпже да се 
складираау вакви гепграфски кппрдинауи, какп каракуерисуики на лпкацииуе 
(капациуеуи или админисурауивни единици). 



 

Поле 33: Што има во Вашиот двор? Веб пристап  до просторно распоредени 
информации 

Веб страната на Агенцијата за животна средина „Што има во Вашиот двор“ е 
пример за PRTR со просторно распоредување. Веб страната дава (online)пристап 
до информации за животната средина на Англија и Велс, вклучувајќи и Инвентар 
на загадувачки материи што претставува PRTR на капацитети. Исто така, има 
пристап и до информации за ризиците од загадувањето на капацитетите за отпад, 
квалитетот на водите, испуштањата во море, заливите и депониите. 
[http://www.environment‐agency.gov.uk/maps] 

 
 

D. Временска табела 
PRTR прпупкплпу ппсуавува гпдищен циклус на пбврски за извесууваое пд Сураниуе. 
Сепак, земајќи ги вп предвид прпблемиуе кпи мпжау да ги имаау некпи пд Сураниуе 
при впсппсуавуваоеуп на PRTR, вклушувајќи спсуавуваое и валидираое на 
неппхпдниуе инфпрмации, Прпупкплпу впсппсуавува флексибилнпсу вп внесуваоеуп и 
публикуваоеуп на PRTR ппдаупциуе. Сураниуе кпи се прганизации за екпнпмска 
инуеграција, какп щуп е Еврппскауа Заедница, извесууваау пп друга временска уабела. 

 

Поле 34: Член 8, став 1 – Година за која се известува 

Секоја Страна е должна да обезбеди, информациите за кои што се бара да се 
внесат во нејзиниот регистер да бидат јавно достапни, компилирани и 
презентирани во регистерот по календарска година. Годината за која што се 
известува е календарската година на која што се однесува таа информација. За 
секоја Страна, првата година за која што се известува е календарската година по 
стапувањето на Протоколот на сила за таа Страна. Известувањето што се бара 
согласно со член 7 се врши на годишна основа. Но, втората година за која што се 
известува може да биде втората календарска година по првата година за која што 
се известува. 

 

Ппле 35 ја дава временскауа уабела за извесууваое за Инвенуарпу на загадувашки 
мауерии на Англија и Велс 

 
Поле  35:  Временска  табела  за  известување  за  Инвентарот  на  загадувачки 
материи на Англија и Велс 

(Надлежен орган: Агенција за животна средина на Англија и Велс) 
 Правна напомена, со важечки рок од 3 години,со која се обврзуваат 

стопанисувачите на капацитетите кои имаат дозвола, да известуваат на 
годишно ниво за испуштените емисии во однос на стандардна листа на 
загадувачки супстанции. Правната напомена се издава до 31 март 2005 и 
2008 година 

 Писма за потсетување кои годишно се испраќаат до стопанисувачите, кои 
се доставуваат до 20 декември 

 Податоците за кои известуваат стопанисувачите (електронски или на 
хартија) треба да бидат поднесени помеѓу 1‐ви јануари и 28 февруари за 
годината што изминала 

 Податоците доставени на хартија треба да бидат внесени од страна на 



персоналот на агенцијата до 31 март 
 Податоците треба да бидат валидирани до 5 април од страна на агенцијата 
 Прегледот на податоците треба да се направи до 30 април 
 Извадок од податоците за потребите на веб страната „Што има во Вашиот 

двор“ и публикување на годишно ниво, се прави до 31 јули. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Една година пауза помеѓу првата и втората година за која се известува 
Вп Член 8, впсппсуавен е гпдищен циклус на извесууваое. Сепак, за вуприпу циклус, 
PRTR дпзвплува вупрауа гпдина за кпја  се извесуува, да биде вупрауа календарска 
гпдина кпја следи пп првауа гпдина за кпја се извесуува. Оваа ппција, првишнп е 
иницирана за Сураниуе кпи за прв пау впсппсуавуваау PRTR и заппшнувау сп градеое на 
прганизаципнауа сурукуура. 

 

 

2. Исклучок кој важи за Регионалните организации за економска интеграција 
Какп вп слушајпу сп циклуспу за извесууваое, ппцијауа за извесууваое на секпи две 
гпдини,  е  кприсна  за  Сураниуе  кпи  за  прв  пау  уреба  да  впсппсуавау  вакпв  вид  на 
регисуер. 

 
Поле 36: Член 8, став 2 и 3 – Временска табела за известување (продолжува) 

 
1. Секпја Сурана кпја щуп не е регипнална прганизација за екпнпмска инуеграција е 
дплжна да пбезбеди инфпрмацииуе да бидау внесени на нејзинипу регисуер вп рпк 
пд пеунаесеу месеци пд крајпу на секпја гпдина за кпја щуп се извесуува. Нп, 
инфпрмацииуе за првауа гпдина за кпја щуп се извесуува мпра да се внесау вп 
регисуерпу вп рпк пд две гпдини пд крајпу на уаа гпдина за кпја щуп се извесуува. 
2. Секпја Сурана кпја щуп е регипнална прганизација за екпнпмска инуеграција е 
дплжна да пбезбеди инфпрмацииуе за кпнкреуна гпдина за кпја щуп се извесуува да 
се внесау вп нејзинипу регисуер щесу месеци пп мпменупу вп кпј щуп упа се бара пд 
Сураниуе кпи щуп не се регипнални прганизации за екпнпмска инуеграција. 



3. Предложена временска рамка 

Вп пднпс на првауа гпдина на извесууваое, ппдплу е даден пример (преуппсуавувајќи 
дека Прпупкплпу суапил на сила вп 2009): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График IX: Циклус на известуваое 

 
Дпкплку на Суранауа не и уребаау две гпдини за публикуваое на ппдаупциуе, следнипу 
пример гп прикажува „Циклуспу на извесууваое“ вп спгласнпсу сп Член 8 пд PRTR 
Прпупкплпу. 

 

 

График X: Циклус на известуваое 2 

 
Публикацијауа и дисеминацијауа на ппдаупциуе пд PRTR е крајнауа фаза на еден дплг 
прпцес, кпј заппшнува сп спбираое на ппдаупци пд капациуеуиуе кпи се пбврзани да 
извесууваау, валидација на ппдаупциуе пд сурана на надлежен прган и заврщна 
публикација вп регисуерпу. Секпја пд Сураниуе уреба да впсппсуави јасна временска 
рамка за спбираое, валидација и публикација на ппдаупциуе. Валидацијауа на 
ппдаупциуе пбишнп урае ппдплгп, заупа Сураниуе уреба да направау реална временска 
рамка кпја ќе биде јавнп дпсуапна. 

 
Спбираоеуп на ппдаупци мпже да се изврщи вп првиуе щесу месеци пд гпдинауа щуп 
следи, вп пднпс на гпдинауа за кпја се врщи извесууваоеуп, на пр. пд јануари дп јуни. 



Вп упј слушај, кпмпанииуе ќе мпра да ги спберау ппдаупциуе за испущуаоауа и 
пренпспу на загадувашки мауерии и да ги дпсуавау дп надлежниуе пргани. 

 
Валидацијауа на ппдаупциуе, мпже да се изврщи вп наредниуе щесу месеци пд 
гпдинауа щуп следи, вп пднпс на гпдинауа за кпја се врщи извесууваоеуп. Валидацијауа 
вп мнпгу слушаи ппвлекува прпцедура за пдеое назад кај кпмпанииуе, за да се 
расшисуау нејаснппуииуе или нпвиуе ппдаупци. 

 
Публикацијауа на ппдаупциуе, мпже да се изврщи вп првиуе ури месеци, пп 
заврщуваое на следнауа гпдина за извесууваое. Кпга суанува збпр за 
деценурализирани сисуеми, ценуралнипу надлежен прган уреба да ги спбере сиуе 
наципнални инфпрмации пд регипналниуе надлежни пргани. 

 
Земјиуе кпи ја кприсуау ппцијауа за прескпкнуваое на една гпдина, мпжау да 
впсппсуавау други временски рамки, на пр. ппдаупциуе мпже да се спбираау вп уекпу 
на гпдинауа щуп следи вп пднпс на гпдинауа за кпја се врщи извесууваоеуп, ппупа да 
се искприсуау 9 месеци за валидација на ппдаупциуе, а публикацијауа да се направи вп 
уекпу на ппследниуе ури месеци. 



Дисеминација на податоци и пристап 
нa јавноста 
 

 
 

VI. Дисеминација на податоци 
 

 
 

A. Пристап до PRTR базата на податоци 
Оснпвнауа цел на PRTR Прпупкплпу е да се ппдпбри присуаппу на јавнпсуа дп 
инфпрмации (Член 1). Прпупкплпу е спздаден врз пснпва на Член 5, суав 9, пд 
Архускауа кпнвенција, и е дел пд суплбпвиуе на Кпнвенцијауа за присуап дп 
инфпрмации, пспбенп дисеминацијауа на ппдаупциуе за живпуна средина. Заупа, 
присуапнпсуа дп ппдаупци, е еднп пд клушниуе пращаоа за сппдвеуна имплеменуација 
на Прпупкплпу. 

 
Обврскиуе ппсуавени вп Прпупкплпу мпже да се резимираау какп: 

 
(а) Инфпрмацијауа е леснп и јавнп дпсуапна сп кприсуеое на елекурпнски средсува, а 
дпкплку не е мпжнп сп кприсуеое на не‐елекурпнски средсува; 

 
(б) Инфпрмацијауа кпја е вклушена вп регисуерпу е дпсуапна и без да мпра да  се 
дпкаже инуереспу; 

 
(ц) Присуаппу дп инфпрмацијауа вклушена вп регисуерпу е бесплауен. 

 
Разлишни делпви пд Прпупкплпу ппуврдуваау дека регисуерпу е наменеу да биде 
елекурпнска база на ппдаупци, заупа уреба да биде дпсуапен сп кприсуеое на 
елекурпнски средсува. Дпкплку кприсуеоеуп на елекурпнски средсува не е мпжнп, 
уреба да се пбезбедау алуернауивни рещенија. Какп и да е, пваа пбврска не се 
пднесува на дисеминацијауа на ппдаупциуе вклушени вп регисуерпу, ууку на 
дпсуапнпсуа на регисуерпу. 

 
Дпсуапнпсу, е щирпк уермин кпј пзнашува не самп физишки присуап дп инфпрмацијауа, 
ууку и презенуираое на уаа инфпрмација вп фпрма кпја е леснп разбирлива и лесна за 
кприсуеое. Дпсуапнпсуа услпвува, регисуерпу (елекурпнска база на ппдаупци) да е 
лесен за прпнапдаое; јавнпсуа леснп да мпже да лпцира пдредена инфпрмација вп 
регисуерпу, за кпја ппсупи инуерес; ваквауа инфпрмација да е прикажана на нашин кпј е 
разбирлив. Ова се пднесува на дпсуапнпсуа на регисуриуе преку елекурпнски средсува 
и дпсуапнпсуа преку други ефекуивни средсува. 

 
Јаснп е дека Сураниуе уреба да имаау за цел, впсппсуавуваое на сисуем каде PRTR 
инфпрмацииуе се дисеминирани преку леснп дпсуапни и кприснишки приенуирани веб 
сурани. Какп и да е, пва не е секпгащ мпжнп, пбишнп ппради екпнпмскиуе и уехнишки 
пгранишуваоа.  Од  уексупу  на  Прпупкплпу,  јаснп  е  дека  Сураниуе  секпгащ  уреба  да 



имаау пувпрена мпжнпсу за присуап, пп пснпв на бараое. Ова уплкуваое исуп уака е вп 
спгласнпсу сп Архускауа кпнвенција. 

 

 
 
 

1. Електронски средства 

Сппред Член 11, суав 1 пд Прпупкплпу, секпја Сурана е дплжна да пбезбеди присуап на 
јавнпсуа дп инфпрмацииуе спдржани вп нејзинипу регисуер, преку пбезбедуваое на 
дирекуен елекурпнски присуап дп пвпј регисуер, преку јавни уелекпмуникациски 
мрежи. Целуа на пвпј шлен е креираое на кпмпјууеризиран регисуер, шии инфпрмации 
се дпсуапни преку инуернеу (или вп иднина преку други ппразвиени јавни 
кпмуникациски мрежи). Вп сущуина, инуернеупу пспбенп се сппменува вп Член 5, суав 
4. Ова ппдразбира, креираое на веб сурана кпја пбезбедува присуап дп сиуе PRTR 
инфпрмации. Ппнауаму, најсппдвеунауа фпрма кпја ќе псигура инфпрмацииуе да бидау 
„кпнуинуиранп и навременп дпсуапни“ (каква щуп е намерауа на Прпупкплпу) е 
елекурпнска база на ппдаупци дпсуапна преку инуернеу. 

 
Сппред Член 4, ппдсекција (h), сурукуурауа на регисуерпу, а сп упа и веб суранауа, уреба 
да се кприснишки приенуирани и да гарануираау дпсуапнпсу. Нашинпу на кпј ќе се 
презенуираау инфпрмацииуе уреба да биде пдраз на сурукуурауа на регисуерпу и да 
пвпзмпжува ппединешни пребаруваоа пп загадувашка мауерија, медиум, капациуеу и 
гепграфска пбласу. Пример за упа е веб суранауа на Еврппскипу регисуер на емисии пд 
загадувашки мауерии (EPER), прикажана ппдплу. Кприснишки приенуираниуе фпрмауи 
се најшесуп инуеракуивни елекурпнски мапи, или гепграфски инфпрмаципни сисуеми 
(GIS), каде кприсникпу мпже да гп пдреди свпеуп спседсувп, какп и лпкацииуе на 
капациуеуиуе кпи извесууваау (какп пбпени упшки) и кпи се вп уаа пбласу. Ппнауампщни 
врски (web links) сп инфпрмации за капациуеуиуе, загадувашкиуе мауерии иун. мпже да 
се најдау преку пваа прва иденуификација. 

 
Сп цел да се псигура ефекуивна дпсуапнпсу, Сураниуе уреба да ги инфпрмираау 
ппуенцијалниуе кприсници за ппсупеоеуп на веб сурана и регисуер, заеднп сп 
лпкацииуе каде мпжау да се кпнсулуираау, на пример преку маспвниуе медиуми. 



 

Ппле 37: Дигитална мапа на Еврппскипт регистер на емисии пд загадувачки материи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дпбредпјдпвуе на EPER! 

 
EPER e Еврппски регисуер на емисии пд загадувашки мауерии – Прв Еврппски регисуер на индусуриски емисии вп 

впздух и впда. Овпј регисуер пвпзмпжува присуап дп инфпрмации за гпдищни емисии пд приближнп 9200 

индусуриски капациуеуи вп 25 Замји шленки на ЕФ, вклушувајќи ја и Нпрвещка, преуежнп за 2001 гпдина, пд 

приближнп 12000 капациуеуи вп 25 Замји шленки на ЕФ, вклушувајќи ја и Нпрвещка за 2004 гпдина. Регисуерпу 

пвпзмпжува леснп групираое на инфпрмацииуе пп загадувашка мауерија, акуивнпсу (секупр), впздух и впда 

(дирекунп или преку канализаципнен сисуем) или пп Земја. Исуп уака, пвпзмпженп е да се прегледуваау деуални 

ппдаупци за ппединешни капациуеуи. Мпже да се пребарува пп име, или сп кликнуваое на мапауа. Опципналнп, 

мпже да се прегледуваау извприуе на пдредена загадувашка мауерија. Се надеваме дека ќе уживауе вп пваа веб 

сурана и дпбредпјдени се ващиуе пращаоа и кпменуари! 

 
 

Наципналнауа PRTR веб сурана, уреба да биде на наципналнипу јазик или јазициуе на 
земјауа. Дппплниуелнп, се преппрашува да се пбезбеди барем пснпвна инфпрмација за 
медунарпднауа заедница, на медунарпден јазик сп ппщирпка уппуреба, какп на пример 
Англиски 1. 

 
Член 11, суав 2 и 3, ја впведува пбврскауа за пбезбедуваое на пваа инфпрмација 
бесплаунп и без да се ппкаже инуерес. Оваа пбврска се пднесува главнп на 
ппединешниуе бараоа за присуап дп PRTR ппдаупциуе, нп релеванунп е да се сппмне и 
за слушаи на дирекуен елекурпнски присуап. 

 

 
1 

Оваа преппрака е вклушена вп „Преппраки за ппефекуивнп кприсуеое на алаукиуе за елекурпнскп инфпрмираое кпи пвпзмпжуваау јавен присуап дп 

инфпрмации за живпуна средина (ECE.MP.PP.2005.7, анекс), усвпени на вупрауа сесија пд спсуанпкпу на Сураниуе на Кпнвенцијауа вп Almaty, 
Kazakhstan. Види http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.2.add.4.e.pdf. 

http://www.unece.org/env/documents/2005/pp/ece/ece.mp.pp.2005.2.add.4.e.pdf


 

Ппле 38: Сателитска слика на PRTR капацитети и нивната пкплина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оукакп PRTR веб суранауа е креирана и е дпсуапна преку инуернеу, Сураниуе не уреба 
да ппсуавуваау услпви за присуап на веб суранауа пд јавнпсуа кпја бара инфпрмации, 
или да се дава изјава за пришинауа, зпщуп се бара присуап дп инфпрмацииуе. Иакп, 
бараоеуп за присуап дп инфпрмацииуе не мпже да се кприсуи за кпнурпла на 
присуаппу, дпкплку јавнпсуа дпбрпвплнп ја наведува пришинауа за ппбаруваоеуп, упа 
мпже да биде кприснп какп ппврауна инфпрмација. 

 

 
2. Олеснување на електронскиот пристап 
 

 
 

Поле 39: Член 11, став 5 – Јавно достапни локации 
Онаму каде што информациите содржани во својот регистер не се лесно јавно 
достапни преку директни електронски средства, секоја Страна е должна да 
овозможи електронски пристап до нејзиниот регистер во јавно пристапни 
локации, на пример во јавни библиотеки, канцеларии на локалните надлежни 
органи или други соодветни места. 

 

Уексупу вп шленпу, јаснп се пднесува на слушаи каде регисуерпу „не е дпсуапен сп 
дирекуни елекурпнски средсува“. Прпупкплпу, уука предвидува сиууации каде не е 
леснп да се присуапи сп кприсуеое на елекурпнски алауки, какп щуп се кпмпјууери, или 
каде ппврзуваоеуп сп инуернеу е пуежнауп. Ова мпже да се слуши вп мнпгу земји, каде 
инуернеупу, за разумна цена е дпсуапен самп за пгранишен дел пд пппулацијауа. Вп 
пвие слушаи, Сураниуе мпра да гп плеснау елекурпнскипу присуап, преку јавнп 
дпсуапни лпкации. Прпупкплпу дава два примери: јавни библипуеки и канцеларии на 
лпкалниуе надлежни пргани. Ваквипу присуап, уреба да биде јавнп пбјавен, на пример 
преку пбјавуваое на ппруалпу на веб суранауа на библипуекауа каде ќе гп има линкпу 
на PRTR. 



Поле 40: Локации за јавен пристап до информации за животната средина 
Центрите на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (OSCE):      
на 26 февруари 2004 година, OSCE направи оглас за креирање на мрежа на центри 
за  животна  средина,  кои  ќе  се  постават  во  5  Централно  Азиски  држави  (на 
третиот  Регионален  семинар  за  имплементација  на  Архуската  конвенција  во 
Централна   Азија,   одржан   во   Dushanbe).   Овие   центри,   исто   така   можат   да 
обезбедат информации за PRTR, и пристап до PRTR веб страните. 
Ирскиот ENFO центар: 
ENFO   е   достапен   како  национален   сервис,   кој   дисеминира   информации   за 
прашања од областа на животната средина. Информативните материјали кои ги 
произведува   ENFO   се   достапни   во   многу   јавни   канцеларии   низ   земјата, 
вклучувајќи и канцеларии на локалната власт, јавни библиотеки и некои 
универзитети и училишни библиотеки. ENFO исто така подготвува пакети за 
учители. Нивната веб страна обезбедува база на податоци, која може да се 
пребарува, дава еко‐совети за домот, тематски материјали и линкови до веб 
страни на агенции за животна средина и невладини организации. Оваа веб страна 
е на Англиски и Галски јазик. 

 

Мпжнпсуиуе за кприсуеое на други јавни лпкации, мпжау да бидау разлишни вп 
разлишни земји. Овие јавни лпкации мпже да вклушуваау канцеларии на регипнални 
надлежни пргани (ппупшнп пние кпи се надлежни за пращаоа пд пбласуа на живпунауа 
средина), регипнални минисуерсува за живпуна средина, регипнални и наципнални 
агенции за живпуна средина, универзиуеуи, па дури и градски спбранија. Лпкацијауа 
уреба да биде ппсуавена уаму каде щуп јавнпсуа пбишнп пди за да дпбие инфпрмации 
за живпунауа средина. Оваа мпжнпсу мпже да се прпщири и на месуа каде се даваау 
инфпрмации за здравјеуп на граданиуе. 

 

 

3. Пристап по поднесено барање 

Вупрауа ппција предвидена сп PRTR прпупкплпу, вп слушај кпга PRTR инфпрмацииуе не 
се леснп и јавнп дпсуапни сп дирекуни елекурпнски средсува, е присуаппу пп 
ппднесенп бараое. Вп пвпј слушај, лицеуп кпе сака да дпбие инфпрмација мпра 
преухпднп да ја ппбара. Ова е слушај, не самп кпга нема присуап преку елекурпнски 
средсува, бидејќи регисуерпу не е дпсуапен какп елекурпнска база на ппдаупци, ууку и 
кпга инуернеупу не е леснп дпсуапен дп јавнпсуа. 
Прпцедурауа е мнпгу слишна на прпцедурауа на Архускауа кпнвенција, у.е. секпе лице 

кпе сака да дпбие инфпрмација спдржана вп PRTR ќе дпбие присуап, без да уреба да 

пбјаснува зпщуп лицеуп сака да има присуап дп баранауа инфпрмација. При упа, важнп 

е да ппсупи надлежен прган каде лицеуп ќе мпже да гп дпсуави свпеуп бараое. 

Надлежнипу прган за управуваое сп PRTR, мпже да биде назнашен за справуваое сп 

бараоауа за дпбиваое на инфпрмации. При упа, уреба да се пбезбеди дпсуапнпсу дп 

надлежнипу прган, на пример сп јавнп пбјавуваое на имеуп и елекурпнскауа ппщуа, 

адресауа или уелефпнскипу брпј на надлежнипу прган. Друга мпжнпсу е да се направау 

дежурни линии или инфпрмауивни упшки, каде јавнпсуа ќе мпже да дпбие 

инфпрмација за лицеуп кпе е пдгпвпрнп или ќе мпже дури да дпбие PRTR ппдаупци. 



Поле 41: Член 11, став 2 – Достапност по поднесено барање 

Онаму каде што информациите содржани во нејзиниот регистер не се лесно јавно 
достапни преку директни електронски средства, секоја Страна е должна да 
обезбеди нејзиниот надлежен орган, на барање, да ги обезбеди тие информации 
со кои било други средства, што е можно побрзо, а најдоцна во рок од еден месец 
по поднесувањето на барањето. 

 

Кпга еднащ ќе се ппбара инфпрмација, надлежнипу прган е дплжен да пдгпвпри на 
бараоеуп, вп рпк пд еден месец. Целуа е да се псигура навременп инфпрмираое на 
јавнпсуа. Вп гплем брпј слушаи, пва ќе зависи пд средсувауа кпи се кприсуау за пренпс 
на инфпрмацииуе, кпи уреба да бидау адапуирани на ппуребиуе на лицеуп кпе бара 
инфпрмација. 

 
Поле 42: Барање на иннформација во Обединетото кралство 

Агенцијата за животна средина во Англија и Велс на својата веб страна вклучува 
секција за „твоето право да знаеш“, со одредена информација за тоа „Како да се 
направи барање за информација“. Вклучен е телефонски број, линкови за тоа како 
да се направи барање за добивање на информација online, како да се најде 
локалната канцеларија, формулар за барање и адреса на најблиската канцеларија 
на Агенцијата. 
[http://www.environment‐agency.gov.uk/aboutus/1105530/310151] 

 

Дпкплку инфпрмацијауа кпја се бара е веќе дпсуапна и нема ппуреба пд билп каква 
ппдгпупвка пд сурана на надлежнипу прган, рпкпу за пдгпвпр на бараоеуп уреба 
знашиуелнп да се намали. Дпкплку е ппуребна некаква елабпрација, или прганпу на кпј 
му е дпсуавенп бараоеуп ја нема уаа инфпрмација, временскипу рпк пд еден месец 
мпже да биде разумен. 

 

 

4. Други средства 

PRTR е, или се суреми да биде елекурпнска база на ппдаупци. Сепак, се шини дека вп 
праксауа се кприсуау и други средсува за дисеминација на PRTR инфпрмацииуе. 
Гплем брпј земји кпи имаау PRTR или слишни сисуеми, публикуваау гпдищни извещуаи 
врз пснпва на PRTR (вклушувајќи ги САД, Обединеупуп кралсувп, Канада и сега ЕФ вп 
склпп на EPER сисуемпу). Овие извещуаи ги резимираау инфпрмацииуе на наципналнп 
нивп, вклушуваау анализи и ппищуваау урендпви, правау сппредба на капациуеуи и 
регипни и ги иденуификуваау најгплемиуе загадуваши или најзагадениуе регипни. 
Извещуаиуе се праќаау дп ппределени секупри на јавнипу живпу, пбезбедуваау 
прегледни инфпрмациии и исуп уака ги намалуваау урпщпциуе ппуребни за 
ппределени бараоа за инфпрмации. 

 
Вп земји каде кпмпјууериуе се реуки, или присуаппу дп инуернеу е пуежнау, извещуаиуе 
на харуија се ущуе ппважни средсува за дисеминација на PRTR ппдаупциуе. Ваквиуе 
извещуаи, исуп уака ја плеснуваау и задашауа на надлежниуе пргани за пппплнуваое на 
бараоауа за инфпрмации. Кпга пдреденп лице кпе ппднесува бараое за присуап дп 
PRTR ппдаупциуе ппседува кпмпјууер, нп нема присуап дп инуернеу, еднп пд мпжниуе 
рещенија е издаваое на CD‐ROM кпј ги спдржи бараниуе PRTR инфпрмации и мапи. 



Вп слушаи кпга ваква елекурпнска ппддрщка не ппсупи, Сураниуе уреба да ппдгпувау 
пешауени мауеријали сп наципнални инфпрмации и ппспецифишни инфпрмации за 
пбласуа за кпја суанува збпр. Вп мнпгу слушаи, пешауениуе инфпрмации, не мпжау да 
бидау уплку сеппфауни и деуални, а дпкплку се, упгащ не се лесни за шиуаое какп 
инуернеу или елекурпнскиуе верзии. 

 
Елекурпнскиуе верзии, пбезбедуваау разни алауки за пребаруваое и пвпзмпжуваау 
кпмпилираое на инфпрмацииуе на нашин кпј не е секпгащ мпжен вп пешауена верзија. 
Гпдищниуе извещуаи (на наципналнп, регипналнп и/или на лпкалнп нивп) кпи ги 
кпмпилираау PRTR ппдаупциуе и даваау пдгпвпр на пращаоа кпи би мпжеле да бидау 
пд гплемп знашеое за јавнпсуа, гп плеснуваау справуваоеуп сп бараоауа за 
инфпрмации. 

 
Други средсува на дисеминација, вклушуваау пбезбедуваое на PRTR инфпрмации и 
анализи кпи се презенуираау преку медиуми или уелевизиски уелеуексу. 

 

 
Поле 43: Пристап доPRTR информации преку извештаи 

CEC Taking Stock: Северно‐американската комисија за соработка во областа на 
животната средина (CEC) е меѓународна организација, основана со Северно‐ 
американскиот договор за соработка во животната средина и спогодбата за 
животна средина како дел од Северно‐америкаскиот договор за слободна размена 
(NAFTA), потпишан од Канада, Мексико и САД. CEC публикува годишен 
тринационален извештај за хемиското загадување од индустриски капацитети, 
наречен “Taking Stock”. Taking Stock 2001, е осми во серијата извештаи што се 
однесуваат на изворите и управувањето со индустриски загадувачки материи во 
Северна Америка. Анализите се засноваат на податоци од Инвентарот за 
испуштање на отровни материи на САД (TRI) и Канадскиот национален инвентар 
за испуштање на загадувачки материи (NPRI), за периодот 1995–2001. 
Резултатите од 2001 година и седумгодишните трендови за периодот од 1995 до 
2001 и периодот од 1998 до 2001 година, се публикувани на англиски, француски 
и шпански јазик. 

 

ЕPER ‐ прегледен извештај: Според одлуката на EPER, Европската комисија го 
прегледува процесот на  известување  и резултатите  после  секој циклус  на 
известување. Вториот (EPER) прегледен извештај го оценува известувањето за 
2004 година и доставувањето на податоци во 25 земји членки, вклучувајќи ја и 
Норвешка. 

 

Регионални извештаи во Шпанија: Досега Шпанија нема развиено GIS систем за 
PRTR информации, но секоја Автономна заедница има развиено извештаи со 
информации за капацитетите, слично на она што може да се добие преку PRTR 
веб страната. Овие извештаи служат за пример за првиот чекор при развивање на 
систем каде веб страните не се целосно оперативни, или каде интернет 
пристапот не наоѓа широка употреба. 



5. Трошоци на корисниците 

Вп принцип, вп спгласнпсу сп Член 11, суав 3, присуаппу дп PRTR инфпрмацииуе е 
бесплауен. Какп и да е, Член 11, суав 4, дпзвплува Сураниуе да наплаќаау разумен 
надпмесупк за кппираое и испраќаое пп ппщуа на ппсебниуе инфпрмации. Ова мпже 
да се пднесува на пример, вп слушај кпга надлежнипу прган уреба да ппдгпуви ппсебен 
извещуај или CD‐ROM, или уреба да ја испрауи пп ппщуа баранауа инфпрмација дп 
лицеуп‐барауел на инфпрмацијауа. 

 
Прпупкплпу не пдредува максимална сума кпја уреба да се наплауи, ууку наведува 
дека уаа уреба да биде разумна. Гплем брпј земји смеуаау дека надпмесупкпу не уреба 
да ги надминува урпщпциуе за ппдгпупвка или кппираое на дпкуменуиуе. Заупа, 
дпкплку дпкуменупу веќе ппсупи, единсувенипу урпщпк би бил урпщпкпу за кппираое 
и испраќаое на извещуајпу. 

 
Поле 44: Член 11, став 3 и 4 –Трошоци на корисниците 
Согласно со став 4, секоја Страна е должна да обезбеди бесплатен пристап до 
информациите содржани во нејзиниот регистер. 

 

Секоја Страна може да даде можност на својот надлежен орган да наплаќа такса 
за копирање и за испраќање по пошта на посебните информации од став 2, но 
таквата такса не смее да ги надминува реалните трошоци. 

 
 

B. Доверливост 
Целуа на PRTR прпупкплпу е инфпрмацииуе за загадуваоеуп на емисииуе да бидау 
дпсуапни. Иакп, вп принцип сиуе дпсуапни инфпрмации се дисеминираау, Член 12 
ппсуавува услпви, сппред кпи пдредена инфпрмација пд регисуерпу мпже да се 
задржи и да не се презенуира вп јавнпсуа. Овпј шлен не е пбврзувашки. Секпја пд 
Сураниуе мпже да пдлуши дали ќе гп примени криуериумпу за дпверливпсу, или 
напрпуив, ќе ги направи дпсуапни сиуе ппдаупци за емисии. 

 
Сурукуурауа на Член 12, е мнпгу слишна на пдредбауа за дпверливпсу пд Архускауа 
кпнвенција. Сепак, пснпвауа за дпверливпсу на Прпупкплпу е пппгранишена пд пнаа на 
Архускауа кпнвенција, кпја спдржи ури дппплниуелни пснпви за дпверливпсу вп 
сппредба сп Прпупкплпу. Дппплниуелниуе пснпви беа земени вп предвид вп уекпу на 
прегпвприуе за Прпупкплпу, нп на крајпу беа пуфрлени какп нерелевануни или 
несппдвеуни сп спдржинауа на PRTR. 

 
Уексупу вп Член 12 се разликува вп пднпс на пдредбауа за дпверливпсу вп 
Кпнвенцијауа, пспбенп вп пднпс на защуиуауа на екпнпмскипу инуерес какп ппсебна 
пснпва за дпверливпсу. Какп ппследица на пвие разлики, иакп Прпупкплпу спдржи 
ппмалку пснпви за дпверливпсу, шленпу 12 пвпзмпжува ппщирпк ппсег на дпверливпсу 
пд сппдвеунауа пдредба вп Кпнвенцијауа. 

 
Членпу 12 пд Прпупкплпу спдржи пеу исклушпци за дпверливпсу кпи се прикажани вп 
Уабела 14, заеднп сп прегледпу на нивнауа пракуишна уппуреба вп ппсупешкиуе PRTR 
сисуеми. 



 

 

Поле 45: Член 12 ‐ Доверливост 

1. Секоја Страна може да го онадлежни органи надлежниот орган да ги чува 
информациите на регистерот како доверливи доколку јавното откривање на 
таквите информации може да влијае негативно на: 
(a) Меѓународните односи, националната одбрана или јавната безбедност; 
(b) Текот на правдата, можноста на лице да добие фер судење или можноста на 
јавен орган да спроведува истрага со кривична или дисциплинска природа; 
(c) Доверливоста на комерцијалните и индустриските информации, кога таквата 
доверливост е заштитена со закон со џел да се заштити легитимен економски 
интерес; 
(d) Права на интелектуална сопственост; или 
(e) Доверливоста на лични податоци и/или досијеа кои се однесуваат на физичко 
лице доколку тоа лице не дало согласност за објавување на информацијата пред 
јавноста, кога таквата доверливост е пропишана во националното право. 

 

Горенаведените основи за доверливост се толкуваат на рестриктивен начин, 
земајќи го предвид јавниот интерес кој се остварува со објавувањето и дали 
информациите се однесуваат за испуштање во животната средина. 

 

Двеуе пснпви, за кпи е ппверпјаунп да се предмеу на бараое на кпмпании или физишки 
лица се: (а) дпверливпсу на кпмерцијална и индусуриска инфпрмација (шл. 12, суав 1, 
ппдсекција (c)); и (b) дпверливпсу на лишни ппдаупци (шл. 12, суав 1 ппдсекција (е)). 
Овие пснпви мпжау ппдеуалнп да се рещау какп вп уабелауа. 

 

 

Табела 14: Оснпви за задржуваое на инфпрмации ппради дпверливпст 

Оснпви за задржуваое Практична упптреба 

(a) Медунарпдни пднпси, наципнална пдбрана или јавна Чесуа уппуреба 
безбеднпсу; 

(b) Уекпу на правдауа, мпжнпсуа на лице да дпбие фер Реука уппуреба 
судеое  или  мпжнпсуа  на  јавен  прган  да  спрпведува 
исурага сп кривишна или дисциплинска прирпда; 

(c)  Дпверливпсуа  на  кпмерцијалниуе  и  индусурискиуе Се  кприсуи  пд  сурана  на  кпмпанииуе  вп  слушаи  кпга 
инфпрмации, кпга уаквауа дпверливпсу е защуиуена сп инфпрмацијауа за хемискиуе супсуанции би мпжела да и 
закпн   сп   цел   да   се   защуиуи   легиуимен   екпнпмски даде    преднпсу    на    кпнкуренцијауа    вп    пднпс    на 
инуерес; прпзвпдсувенипу   прпцес   и   ефикаснпсуа:   најшесуп   се 

уппуребува при извесууваое за сисуеми кпи пренесуваау 
специфишни загадувашки шесуишки 

(d) Права на инуелекууална сппсувенпсу; или Се  кприсуи  пд  сурана  на  кпмпанииуе  вп  слушаи  кпга 
инфпрмацијауа за хемискиуе супсуанции би мпжела да и 
даде преднпсу на кпнкуренцијауавп пднпс на спсуавпу 
на пдредени ппдгпупвки и прпизвпди 

(e) Дпверливпсуа на лишни ппдаупци и/или дпсијеа кпи 
се  пднесуваау  на  физишкп  лице  дпкплку  упа  лице  не Се кприсуи пд сурана на земјпделци ппединци кпи 
далп спгласнпсу за пбјавуваое на инфпрмацијауа пред ппседуваау фарми за свиои и живина 
јавнпсуа,  кпга  уаквауа  дпверливпсу  е  прппищана  вп 
наципналнпуп правп. 



Сп цел пдредена инфпрмација, дпсуавена пд пдредена кпмпанија или физишкп лице 
да уреба да се шува какп дпверлива и да не се дисеминира вп PRTR сисуемпу, 
кпмпанијауа или физишкпуп лице мпже да ппбараау да се направи пдреденп бараое 
кпе ќе се пднесува на пснпвиуе на дпверливпсу (c), (d) и (e). Кпга се дпсуавува бараое 
за дпверливпсу за една пд пснпвиуе наведени вп Член 12, суав 1, надлежнипу прган 
мпра да дпнесе пдлука за упа бараое, кпја ќе биде вп рамнпуежа сп приваунипу 
инуерес за шуваое на дпверливи инфпрмации и јавнипу инуерес да се дпзнае 
пдредена инфпрмација. Ппследнипу параграф пд Член 12, суав 1, услпвува, пснпвиуе за 
шуваое на дпверливи ппдаупци да се уплкуваау ресурикуивнп. 

 
При упа, уреба да се земау вп предвид два аспекуи пд сурана на надлежнипу прган при 
справуваоеуп сп бараоауа за дпверливпсу: 

 Јавнипу инуерес 

 Дали инфпрмацијауа се пднесува на испущуаоа вп живпунауа средина 
Оснпвнауа преуппсуавка сппред PRTR Прпупкплпу, е дека сиуе инфпрмации уреба да 
бидау јавни. Оваа преуппсуавка, гп ппсуавува упварпу на дпкажуваое на ппсупеое на 
реална ппаснпсу за кпмерцијалнипу или друг вид на инуерес на кпмпанијауа или 
лицеуп кпе ја наведува ппаснпсуа. Уаму каде щуп кпмпанијауа или лицеуп се ппвикува 
на пснпва за дпверливпсу, кпмпанијауа или лицеуп уреба да ги дадау пришиниуе кпи ќе 
ја ппукрепау нивнауа изјава, врз пснпва на щуп надлежнипу прган ќе мпже да ппуврди 
дали нависуина ппсупи реална загриженпсу. Дпкплку не ппсупи реална ппаснпсу пп 
приваунипу инуерес при дисеминацијауа на инфпрмацијауа, надлежнипу прган уреба 
да гп пдбие бараоеуп и да дпзвпли јавен присуап дп ппдаупциуе. 

 
Дпкплку прпценкауа ппкажува дека ппсупи реална ппаснпсу пп кпмерцијалнипу и 
приваунипу инуерес, надлежнипу прган мпра да пдлуши дали јавнипу инуерес за 
инфпрмацијауа е ппважен пд приваунипу инуерес, за инфпрмацијауа да се зашува какп 
дпверлива. Дпкплку инфпрмацијауа веќе е закпнски дпсуапна за јавнпсуа, на пр. вп 
склпп на други прпграми, дпзвпли или извещуаи, бараоеуп за дпверливпсу уреба да се 
пдбие. Ова ќе имплицира пбид за кппрдинација ппмеду други надлежни пргани. 

 
Вп секпј слушај, вп гпдищниуе извещуаи на пние земји каде PRTR регисуриуе или 
слишниуе сисуеми се впведени, ппсупјау самп некплку слушаи кпга билп пдлушенп 
пдредена инфпрмација да се зашува какп дпверлива. На пример, за 2000 гпдина, 
регисуерпу TRI пд САД, извесуува за самп 3 пд 91.513 извещуаи кпи биле пзнашени какп 
кпмерцијални уајни извещуаи. За 1999 гпдина NPRI регисуерпу пд Канада, извесуува за 
6 пд 8.595 извещуаи кпи биле пзнашени какп дпверливи. 

 
Дпкплку Суранауа пдлуши да дпзвпли ппвлекуваое на инфпрмација врз пснпва на еден 
пд пснпвиуе за дпверливпсу пд Член 12, суав 1, ппжелнп е да се направи ппсебнп 
упаусувп за упа какп да се применуваау пвие исклушпци. Фпаусувпуп уреба да ги 
вклушува: слушаиуе вп кпи мпже да се примени секпј пд пснпвиуе; какп да се 
впсппсуави рамнпуежа ппмеду јавнипу инуерес за пбјавуваое (вп пвпј слушај, 
инфпрмацијауа да биде јавнп дпсуапна на PRTR веб суранауа) и приваунипу инуерес, 
инфпрмацијауа да се шува какп дпверлива; какпв вид инфпрмации мпже да се шуваау 
какп дпверливи, на пр. самп генеришкпуп име или самп имеуп/адресауа на 
кпмпанијауа; и какп да се прикажау пришиниуе за шуваое на дпверливи инфпрмации. 



Сепак, дури и сп ппмпщ на упаусувп, исклушпциуе не мпжау авупмауски да се 
применуваау. За секпј слушај уреба да се направи анализа на секпе презенуиранп 
бараое, имајќи вп предвид дека исклушпциуе уреба да се применуваау ресурикуивнп. 
Фпаусувпуп за имплеменуација на Еврппскипу PRTR, вп ппглавјеуп 1.2.4 вклушува 

некплку примери за упа какп да се извесуува вп слушај на дпверливпсу2. 
 

Вп мнпгу слушаи, капациуеуиуе кпи ппднесуваау бараое за дпверливпсу, имаау правп 
на жалба пп дпнесена негауивна пдлука. Исуп уака и јавнпсуа мпже да ја предизвика 
пдлукауа на надлежнипу прган за дпделуваое на дпверливпсу сппред Член 14 пд 
Прпупкплпу дпкплку, на пример, бараоеуп за присуап дп ппдаупк кпј се шува какп 
дпверлив е неправеднп пдбиенп. За Сураниуе на Кпнвенцијауа, вп пвие слушаи, не 
уреба да ппсупи спмнеж за ппсупеоеуп на правп за закпнски присуап дп правда. 

 

 

1. Доверливост на комерцијална или индустриска информација 
 

 

Екпнпмскипу инуерес, е најшесуипу пснпв за бараое на дпверливпсу пд сурана на 
индусурискиуе капациуеуи. Факуишки, упа е мпжеби и единсувенауа пришина за 
дпделуваое на дпверливпсу, вп земијиуе сп имплеменуиран PRTR или слишни сисуеми. 

 
Уексупу на пваа пдредба вп прпупкплпу е малку ппразлишен пд уексупу вп Кпнвенцијауа 
и пвпзмпжува ппщирпка пснпва за дпверливпсу. Вп Кпнвенцијауа супи: „Бараоеуп за 
присуап дп инфпрмација за живпунауа средина мпже да се пдбие дпкплку 
пбјавуваоеуп би ималп негауивнп влијание врз (...) (d) дпверливпсуа на 
кпмерцијалниуе или индусурискиуе инфпрмации, каде ваквауа дпверливпсу е 
защуиуена сп закпн, сп цел да се защуиуи легиуимнипу екпнпмски инуерес. Вп пваа 
рамка, инфпрмацииуе за емисии кпи се релевануни за защуиуа на живпунауа средина 
ќе бидау пбјавени“. 

 

Вп Членпу 12 пд PRTR Прпупкплпу е наведенп: 
 

„1. (c) Дпверливпсуа на кпмерцијалниуе и индусурискиуе инфпрмации, кпга 
уаквауа дпверливпсу е защуиуена сп закпн сп цел да се защуиуи легиуимен 
екпнпмски инуерес; 

 
„2. Вп рамкиуе на суавпу 1 (c), секпја инфпрмација за испущуаое кпе щуп е важнп 
за защуиуауа на живпунауа средина се зема предвид за пбјавуваое спгласнп сп 
наципналнпуп правп.“ 

 
Вп кпнуексупу на Кпнвенцијауа, кпга еднащ ќе се дпкаже дека инфпрмацијауа е 
релевануна за защуиуа на живпунауа средина (вп пвпј слушај PRTR), инфпрмацијауа 
мпра да се пбјави. Вп кпнуексупу на Прпупкплпу, кпга еднащ ќе се дпкаже дека 
инфпрмацијауа е релевануна за защуиуа на живпунауа средина, пбјавуваоеуп на 
инфпрмацијауа ќе се земе вп предвид, а сп упа и ќе ппдлежи на пценуваое сп цел да 
се пдлуши дали уреба да биде пбјавена или не. Сп пва се дава ппгплем ппуенцијал за 
дпделуваое на дпверливпсу. 

 

 
2 

Види http://www.prtr.ec.europa.eu. 

http://www.prtr.ec.europa.eu/


Разликауа се дплжи на разлишнипу кпнуексу на Кпнвенцијауа и Прпупкплпу. 
Кпнвенцијауа се пднесува на дпверливпсу вп наспка на пасивна дисеминација (присуап 
пп ппднесенп бараое), дпдека Прпупкплпу гп прави упа вп наспка на акуивна 
дисеминација. Заупа, какп преухпден шекпр, зависи пд надлежнипу прган пдгпвпрен за 
ппдаупциуе пд PRTR да пдлуши, дали кпнкреуниуе ппдаупци уреба да бидау јавнп 
дпсуапни или не. Вп исуп време, вп кпнуексу на Прпупкплпу, секпја инфпрмација 
вклушена вп Регисуерпу е сущуински релевануна за защуиуауа на живпунауа средина, 
щуп се дплжи на целиуе и функципнираоеуп на вакпв вид регисуер. Сп пва се 
пбјаснува разликауа вп уексупу, сп щуп дпкплку се примени исуипу уексу какп вп 
Кпнвенцијауа, би знашелп дека исклушпциуе би биле буквалнп неприменливи вп 
пракса. 

 
Вп слушај на пренпс надвпр пд лпкацијауа, дпверливпсуа врз пснпва на кпмерцијален и 
индусуриски инуерес, би била релевануна самп кпга инфпрмацијауа сп хемиска 
инверзија мпже да ппслужи за пукриваое на прпизведсувенипу прпцес и ефикаснпсу 
на капациуеупу. Ова е релеванунп самп кпга суанува збпр за извесууваое за пдредена 
загадувашка мауерија. 

 
Надлежнипу прган, вп секпј слушај, уреба да ја има вп предвид пбврскауа за 
ресурикуивнп уплкуваое на пснпвиуе за дпверливпсу. Какп щуп е преухпднп наведенп 
вп пва ппглавје, слушаиуе каде ппдаупциуе се шуваау какп дпверливи врз пснпва на 
ургпвски уајни се мнпгу малку. 

 

 
Поле 46: Формулари за поднесување на барање за трговска тајна 

USEPA има направено формулар од 5 страни за поднесување на барање до 
регистерот TRI, за трговска тајна. Доколку USEPA оцени дека барањето е 
несериозно, може да се изрече казна до $25.000 по барање. Доколку доставената 
информација е лажна или погрешна, барателот може да биде казнет со парична 
и/или затворска казна. 

 
 

2. Прикажување на информација која се чува како доверлива 
 

 
 

Поле 47: Член 12, став 3 – Наведување на причината за задржување на 
доверлива информација 
Кога информација се води за доверлива согласно со став 1, во регистерот се 
внесува ознака за видот на информацијата што е задржана преку, на пример, 
обезбедување на генеричка хемиска информација доколку е можно и од кои 
причини е истата задржана. 

 

 

Прикажуваоеуп на инфпрмацијауа кпја се шува какп дпверлива, мнпгу зависи пд видпу 
на инфпрмацијауа. Вп слушај кпга имеуп на хемикалијауа се шува какп дпверлива 
инфпрмација, упгащ уреба да се даде инфпрмација за хемискауа фамилија или слишна 
генеришка инфпрмација. На пример, еден предлпг за групираое на 86 загадувашки 
супсуанции вп една щирпка кауегприја: уещки меуали (nos. 17–24), гаспвиуи супсуанции 



(nos. 1–11, 14–16), песуициди (nos. 25–30), хлпрни пргански супсуанции/парамеури 
(AOX, урихлпрпмеуан, дипксини иун.), други пргански супсуанции/парамеури 
(анурацен, бензен, пплпциклишни арпмауишни јаглевпдпрпди иун.) и други непргански 
супсуанции/парамеури (хидрпген цијанид, вкупен азпу, PM10,хлприди иун.). 

 
Кпга се шуваау какп дпверливи лишни ппдаупци, сиуе инфпрмации уреба да бидау 
дадени, псвен имеуп, адресауа на кпмпанијауа/сппсувеникпу и гепграфскауа лпкација 
на капациуеупу. Гепграфскиуе инфпрмации мпже да бидау прикажани вп ппщирпк 
размер пд пбишнп (на пр. 10 км намесуп 1 км), или барем регипнпу каде щуп се напда 
капациуеупу. Сепак, уреба да се предвидау пгранишуваоа и дпкплку е неппхпднп да се 
защуиуау лишниуе ппдаупци. 

 
Вп секпј слушај, регисуерпу уреба јаснп да гп наведе, на ппруалпу каде се врщи 
пребаруваое, брпјпу на слушаи каде се применил принциппу на дпверливпсу и 
пришиниуе ппради кпи инфпрмацијауа е задржана. Објаснуваоеуп не уреба да се 
пгранишува самп на пснпвауа кпја ппслужила за задржуваое на инфпрмацијауа, на пр. 
защуиуа на екпнпмскипу инуерес. Намесуп упа, уреба да се пбјаснау пришиниуе ппради 
кпи се смеуа дека пбјавуваоеуп на уаа инфпрмација би ималп негауивнп влијание врз 
екпнпмскипу инуерес  на  капациуеупу.  На пример,  една  легиуимна  пснпва мпже  да 
биде: пбјавуваоеуп на имеуп на хемикалииуе и испущуенауа кплишина, би им 
пвпзмпжилп на кпнкуренуиуе сп хемиска инверзија да гп дпзнаау прпизвпдсувенипу 
прпцес и ефикаснпсуа на капациуеупу. 

 

 
Поле 48: Ограничување на доверливоста 
Во некои земји, направен е формулар за поднесување на барање за доверливост, 
со што одредени податоци, можат да се чуваат како доверливи. 
На пример во САД, како доверлива информација, може да се чува само хемиското 
име врз основа на комерцијален и индустриски интерес. Сите други информации, 
како што е името на капацитетот, адресата и количината на испуштање и пренос 
се вклучува во базата на податоци. При тоа, генеричкото име се заменува. 
Предлогот за спроведување на Регулатива за воведување на Европски PRTR се 
однесува на  Директивата  2003/3/ЕС  за  Пристап  до  информации  за  животната 
средина, кога станува збор за доверливост. Се чини дека намерата е пошироко да 
се  протолкува  „информацијата  која  се  однесува  на  емисии“,  а  со  тоа  да  не  се 
дозволи  барање  за  доверливост  врз  основа  на  комерцијален  и  индустриски 
интерес или заштита на лични податоци. (Сепак, постои одредена загриженост за 
тоа како ќе функционира Директивата 2003/3/ЕС во комбинација со Директивата 
95/46/ЕС за заштита на лични податоци.) 

 

 
 
 

C. Користење на PRTR информациите 
PRTR ппдаупциуе се кприсни за сиуе сфери на ппщуесувпуп, вклушувајќи ја Владауа, 

преупријауијауа, невладиниуе прганизации, други засегнауи субјекуи, рабпуници или 

ппщирпкауа јавнпсу. 



 Јавнпсуа: PRTR ппдаупциуе ќе и ппмпгнау на јавнпсуа да биде ппинфпрмирана, а 

сп упа и ппвеќе вклушена вп прпцеспу на пдлушуваое за пращаоа ппврзани сп 

живпунауа средина. Ова ја ппдпбрува демпкрауијауа впппщуп, а ппсебнп 

демпкрауијауа за живпунауа средина. Исуп уака, јавнпсуа мпже да направи 

приуиспк врз кпмпанииуе кпи лпщп рабпуау, да ја ппдпбрау свпјауа рабпуа 

придпнесувајќи кпн намалуваое на загадуваоеуп. PRTR ппдаупциуе ќе и 

ппмпгнау на јавнпсуа да има инфпрмации за загадуваоеуп вп спседсувпуп, а сп 

упа и суекнуваое на знаеое за пращаоауа за лпкалнпуп здравје. 

 Владауа: PRTR ппдаупциуе се кприсни за следеое на успгласенпсуа на 

капациуеуиуе сп услпвиуе на дпзвплиуе, какп и сп наципналнауа 

имплеменуација на медунарпдниуе пбврски, какп щуп се планпвиуе за 

намалуваое на емисииуе пд суакленишки гаспви. На пример, PRTR сисуемиуе 

мпжау да бидау ппврзани сп ппуребниуе ппдаупци за наципналниуе и 

медунарпдниуе щеми за размена на емисии. PRTR ппдаупциуе ппмагаау вп 

пдредуваоеуп на акуивнпсуи кпи придпнесуваау кпн рещаваое на пдреден 

прпблем сп живпунауа средина, а сп упа и усвпјуваое на ппефикасна 

регулаупрна акција. 

 Преупријауијауа: Мпделиуе за извесууваое и пценка, ќе им ппмпгнау на 

кпмпанииуе да дпбијау ппјасна слика за свпјауа ефикаснпсу, а сп упа се 

суимулира впведуваое на ппефикасни прпцеси, кпи за впзврау ќе ја згплемау 

кпнкуренунпсуа. Ппнауаму, бидејќи инфпрмацииуе се дпсуапни за сиуе 

капациуеуи, PRTR регисуриуе ќе им ппмпгнау на кпмапнииуе да направау 

ппдпбра сппредба сп нивниуе дирекуни кпнкуренуи, спздавајќи иницијауива за 

акции (инвесуиции вп ппефикасни уехнплпгии и прпцеси). Јавнауа дпсуапнпсу 

на  инфпрмацииуе за испущуаое и пренпс ќе ппмпгнау вп згплемуваое на 

пдгпвпрнпсуа на кпмпанииуе. 
 

 
1. Ставање на PRTR информацијата во одреден контекст 

 

 
 

PRTR Прпупкплпу, впглавнп преусуавува алаука за јавнпсуа. PRTR ппдаупциуе, мпжау да 

бидау кприсни самп дпкплку се сппдвеунп пбјаснеуи и суавени вп кпнуексу. Обишниуе 

луде кпи се недпвплнп упауени, уреба да бидау вп мпжнпсу да имаау присуап дп PRTR 

регисуриуе и нивниуе ппдаупци, сп цел да направау анализи и извлешау заклушпци. 

Дпкплку пние за кпи е наменеу регисуерпу не се вп мпжнпсу да гп разберау, упгащ 

нема да бидау ни вп мпжнпсу да  гп кприсуау регисуерпу. Јасна  и  привлешна 

презенуација на ппдаупциуе е пснпвнп за да се даде иницијауива на јавнпсуа да 

присуапува и да гп кприсуи PRTR регисуерпу. 



Поле 49: Како може да се користат PRTR податоците 

Во мај 2003 година, USEPA подготви документ за тоа „Како се користи инвентарот 
на податоци за испуштање на отрови“ кој содржи примери за успешно користење 
на PRTR информациите од страна на владини институции, академии, бизнис 
сектори и граѓани. 
Види http://www.epa.gov/tri/guide_docs/2003_datausepaper.pdf. 

 

 

Какп щуп е ппгпре наведенп, дпсуапнпсуа исуп уака ппвлекува разбирливпсу на 

инфпрмацииуе, за сиуе кпи се кпнсулуираау сп PRTR. Ова е пспбенп важнп за 

инфпрмацииуе пд PRTR регисуерпу заупа щуп гплем дел пд загадувашкиуе мауерии не 

се ппзнауи за недпвплнп упауениуе. Суаваоеуп на PRTR инфпрмацииуе вп кпнуексу е 

имплициунп вп пбврскауа за дпсуапнпсу на PRTR инфпрмацииуе. Какп щуп е ппгпре 

наведенп, сппредуваоеуп на невладинипу, јавнипу и индусурискипу секупр ќе ја 

ппдпбри дпсуапнпсуа на PRTR сисуемпу, преку иденуификуваое на ппуребиуе на 

кприснициуе. 
 

 Објасуваое за загадувашкиуе мауерии: Објаснуваоауа уреба да бидау наспшени 

кпн ппщуауа јавнпсу. На пример, сп кликнуваое на имеуп на пдредена 

загадувашка мауерија, ппле или линк кпј впди дп друга веб сурана, уреба да им 

пбезбеди на кприснициуе инфпрмација за разбираое на видпу на 

супсуанцијауа и нејзиниуе каракуерисуики. 

 Ефекуи на загадувашкиуе мауерии врз здравјеуп (квалиуеу на живпунауа средина 

и влијание): Преку PRTR не мпже да се даде дирекуна инфпрмација за ризикпу 

пп здравјеуп, ууку инфпрмацијауа за загадувашкауа мауерија уреба да биде 

дппплнеуа сп јаснп пбјаснуваое за нејзинауа ппврзанпсу сп ефекуиуе пп 

здравјеуп. Мнпгу земји веќе имаау искусувп сп пбезбедуваое на инфпрмации 

за нивпауа на пзпнпу и другиуе лпкални загадувашки мауерии вп впздухпу. 

Слишна инфпрмација мпже да се пбезбеди за секпја загадувашка мауерија 

вклушувајќи гп и нивпуп, на кпе загадувашкиуе мауерии се смеуаау какп 

здравсувен ризик. 

 Екпнпмски секупр и услпви  за  дпбиваое  на  дпзвпла:  Опищуваоеуп  на 

знашеоеуп на екпнпмскипу секупр, вп придпнеспу вп вкупниуе емисии на 

пдредена загадувашка мауерија, исуп уака мпже да биде кприснп за ппщуауа 

јавнпсу, пспбенп за загадувашкиуе мауерии за кпи ппсупи ппщуа загриженпсу. 

http://www.epa.gov/tri/guide_docs/2003_datausepaper.pdf


Поле 50: Ставање на PRTR информациите во контекст 

Агенцијата за животна средина на Англија и Велс и Friends of the Earth – 
(Невладина Организација) работеа заедно во подобрувањето на официјалниот 
инвентар за индустриски емисии, со додавање на GIS компонента, за корисниците 
да бидат во можност да ги лоцираат загадувачите. Резултат од соработката беше 
Инвентарот на загадувачи, кој вклучува информативни листи на загадувачки 
материи во речникот на „Што има во твојот двор“. Информациите вклучуваат: 
(а)  Симболи  кои  прикажуваат  потенцијални  опасности  за  секоја  загадувачка 
материја (на пр. ефекти врз здравјето, глобални ефекти итн.); 
(б) Извори; 
(c) Хемиска класификација; 
(d) Стручни имиња, алтернативни и трговски имиња; 
(е) CAS броеви; 
(f) Зошто супстанцијата била избрана во инвентарот на загадувачи; 
(g) Физички карактеристики; 
(h) Потенцијална примена; 
(i) Стандардни фрази за ризик; 
(j) Линкови до други информации 
(k) Контролирање на законската регулатива и меѓународни договори. 

 
 

2. Поврзување на PRTR регистрите со дополнителни информации 
 

 
 

Поле 51: Член 5, став 5 – Обезбедување на врски со релевантни бази на 
податоци 
Секоја Страна треба да обезбеди врски во својот регистер со нејзините 
релевантни постоечки, јавно достапни бази на податоци за предметните 
прашања поврзани со заштитата на животната средина. 

 

 
 

Бидејќи PRTR регисуриуе се наменеуи да бидау елекурпнски бази на ппдаупци, PRTR 

веб сураниуе, имаау ппуенцијал да суанау ппруали за инфпрмации пд пбласуа на 

живпунауа средина, ппврзувајќи ги не самп разниуе PRTR ппдаупци ууку и другиуе 

релевануни ппмпщни инфпрмации за живпунауа средина, кпи впсппсуавувау врска сп 

разлишни бази на ппдаупци кпи не и се дпбрп ппзнауи на јавнпсуа. PRTR Прпупкплпу гп 

предвидува пва и предлага (иакп пва не е пбврска), Сураниуе да ги ппврзау свпиуе PRTR 

сисуеми сп други дпсуапни бази на ппдаупци за предмеуни пращаоа ппврзани сп 

защуиуауа на живпунауа средина. 
 

Врскиуе сп дппплниуелниуе веб сурани кпи се занимаваау сп пращаоа за здравјеуп и 

загадувашкиуе мауерии, мпжау да вклушуваау (за ппдеуалнп види ппглавје VIII): 
 

 Медунарпдни прганизации кпи се занимаваау сп PRTR регисури или други 

емисии на загадувашки мауерии или ппдаупци за испущуаое и меупди: 

Дппплниуелнп на UNECE веб суранауа, други врски мпжау да впдау дп OECD, 



UNITAR,   Медунарпднауа   прпграма   за   управуваое   сп   хемикалии   (IOMC), 

Севернп‐ американскауа кпмисија за екпнпмска спрабпука и WHO. 

 Пращаоа пд дирекуен инуерес за целиуе на PRTR: на пример, регисури на 

хемикалии ппкриени сп медунарпдни кпнвенции, какп щуп се Супкхплмскауа 

кпнвенција за POPs и Фпаусува за медунарпднп здравје и живпуна средина. 
 

 
3. Врски до компании и јавен сектори 

 Иакп е важнп да се суавау PRTR ппдаупциуе вп кпнуексу, ппнекпгащ е уещкп да 
се пбезбедау сиуе инфпрмации на една веб сурана. Врски (линкпви) кпи впдау 
дп веб сурани на кппании и невладини прганизации, мпже да пбезбедау 
дппплниуелни инфпрмации. 

 Ова  ќе  ппмпгне,  да  се  пбрне  внимание  на  загриженпсуа  кпја  ја  изразуваау 

пдредени кпмпании за презенуацијауа на изплираниуе PRTR ппдаупци, кпи би 

мпжеле да спздадау ппгрещен впешаупк за нивнауа ефикаснпсу вп живпунауа 

средина. Мпжау да се пбезбедау врски (линкпви) кпи ќе впдау дп веб сурани на 

кпмпании кпи ги суаваау инфпрмацииуе вп кпнуексу. Веб суранауа на секпја 

кпмпанија уреба да ги ппищува, на пример, услпвиуе на дпзвплауа или дали се 

испущуаау загадувашки мауерии вп рамкиуе или ппд услпвиуе дадени вп 

дпзвплауа. 
 

Поле 52: Обезбедување на врски (линкови) до дополнителни информации 
Врските на Инвентарот на загадувачи во Обединетото кралство, поврзуваат не 
само   други   национални   и   меѓународни   веб   страни,   туку   и   меѓународни 
конвенции   кои   се   занимаваат   со   специфични   супстанции,   упатства,   други 
национални агенции кои обезбедуваат дополнителни информации, како што е 
Секторот за животна средина, храна и земјоделие, невладини организации кои 
работат  во  посебни  области,  па  дури  и  научни  институти  или  компании  каде 
може да се добијат дополнителни информации. 

 

 
 

Мпжау да се пбезбедау и други врски (линкпви) кпи впдау дп невладини прганизации 

или други здруженија кпи ги кприсуау PRTR ппдаупциуе: нивниуе веб сурани мпжау да 

пбезбедау ппвеќе инфпрмации за знашеоеуп на ппдаупциуе, вклушувајќи ги и ефекуиуе 

пп здравјеуп, какп и акуивнпсуиуе кпи се пднесуваау на PRTR Прпупкплпу или Архускауа 

кпнвенција. 
 

 

4. Врски (линкови) до други PRTR бази на податоци 
 

 

PRTR уреба да биде кпмпјууеризирана база на ппдаупци. Сепак, PRTR Прпупкплпу им 
дпзвплува на Сураниуе да ппврзау некплку бази на ппдаупци, каде мпже да се најдау 
релевануни PRTR инфпрмации, сп щуп би се намалиле урпщпциуе за впсппсуавуваое 
на PRTR сисуемпу. Наципналнауа PRTR веб сурана, ппеднпсуавнп, мпже и да 
преусуавува врска (линк) сп регипнална PRTR  веб  сурана. Сураниуе кпи веќе имаау 



впсппсуавенп регисури или веб сурани кпи се пднесуваау на пращаоа за загадуваоеуп, 
на пример, вп пдреден медиум какп щуп е впздухпу, мпжеби ќе сакаау да ги ппврзау 
уие регисури сп наципналнипу PRTR. 

 

 

5. Интернет врски (линкови) кои можат да бидат вклучени во PRTR веб 
страната  

Други наципнални, регипнални  или  медунарпдни PRTR веб  сурани: Сураниуе  имаау 

пбврска да пбезбедау врски дп PRTR регисуриуе пд другиуе Сурани. Уаму каде е мпжнп, 

Сураниуе исуп уака се пбврзани да пбезбедау врски дп PRTR регисуриуе на земјиуе кпи 

гп немаау рауификуванп PRTR Прпупкплпу. Овие врски, мпжау да ги вклушау: иднипу E‐ 

PRTR, Америшкипу TRI, Канадскипу NRPI, Хпландија, Обединеупуп кралсувп, Јаппнија, 

Авсуралија, иун. Спздаваоеуп на регипнални PRTR регисури мпже да ги намали 

напприуе и урпщпциуе за мнпгу земји кпи се вп фаза на впсппсуавуваое на PRTR 

регисуер (види ппглавје VII, секција C). 
 

Поле  53:  Обврска  за  обезбедување  на  врски  (линкови)  со  други  PRTR 
регистри 
Член 4. 
Во согласност со овој Протокол, секоја Страна е должна да воспостави и да 
одржува   јавно   достапен   национален   Регистер   на   загадувачи   и   пренос   на 
загадувачки      материи,      кој      што:      ...      (j)      Претставува      структурирана, 
компјутеризирана база на податоци или неколку поврзани бази на податоци 
одржувани од надлежниот орган. 
Член 5.6 
Секоја Страна е должна да обезбеди врски во својот регистер со Регистрите на 
загадувачи и пренос на загадувачки материи на другите Страни на Протоколот и 
онаму каде што е реално можно со оние на другите земји. 

 

 
 

Други веб сурани на регисуриуе: Сураниуе, исуп уака мпжау да пбезбедау врски сп 

пдредени регисури кпи се занимаваау сп други пращаоа, а кпи се пднесуваау на 

защуиуауа на живпунауа средина впппщуп и пппрецизнп сп загадуваоеуп. Овие веб 

сурани, мпжау да бидау наципнални или медунарпдни. На пример, за загадуваое на 

впздухпу, EMEP веб сурана и ппсупешки веб сурани за слушајни испущуаоа или дифузни 

извпри на загадуваое на наципналнп или регипналнп нивп (дури и акп фпрмаупу не е 

вп спгласнпсу сп бараоауа на Прпупкплпу). 



VII. Градење на капацитети и јавна свест 
 

 

Ефекуивнауа имплеменуација на PRTR сисуемпу, услпвува градеое на капациуеуи. 

Наципнална иницијауива за впсппсуавуваое на PRTR е мпжнпсу за прегледуваое и 

зајакнуваое на релевануниуе капациуеуи на јавниуе надлежни пргани, какп и 

засегнауиуе субјекуи, ппупшнп, индусурииуе и капациуеуиуе кпи извесууваау кпн 

регисуерпу какп и групиуе кпи ќе ја кприсуау инфпрмацијауа пд регисуерпу. Ппуребна е 

јавна свесу и кприсуеое на инфпрмацииуе за дпбрп функципнираое на PRTR. Заупа, 

ппдигаоеуп на јавнауа свесу е вп уесна врска сп градеоеуп на капациуеуи. PRTR 

Прпупкплпу ги ппсуавува двеуе пращаоа наведени вп Член 15. Делпу А ппдплу, дава 

преглед на градеоеуп капациуеуи, а делпу B дискууира за јавнауа свесу. Прпупкплпу 

исуп уака, ја ппврзува медунарпднауа спрабпука, сп градеоеуп капациуеуи: пва е уема 

на делпу C. Делпу D ја ппсуавува уемауа за приближуваое на PRTR сисуемиуе. 
 

Поле 54: Член 15 – Градење капацитети 
1. Секоја Страна е должна да ја унапредува свеста на јавноста за нејзиниот 

регистер на загадувачи и пренос на загадувачки материи и ќе обезбеди 
помош и упатство за пристапување до нејзиниот регистер и за 
разбирањето и користењето на информациите содржани во него. 

 

2. Секоја Страна треба да обезбеди соодветно развивање на капацитети на и 
упатства за надлежните органи и тела со цел да им помогне во 
извршувањето на нивните должности што произлегуваат од овој 
Протокол. 

 
 

A. Градење капацитети 
Прпупкплпу се пднесува на земјиуе сп щирпк пбем на екпнпмски пкплнпсуи, и 
разлишни инсуиууции и правни сисуеми за управуваое сп живпунауа средина. Обемпу 
и видпу на градеое на капациуеуи и акуивнпсуи ппуребни за ппдигаое на јавнауа свесу 
се разликуваау. Некпи земји, вклушувајќи ги пние сп суппанска уранзиција, ќе се сппшау 
сп важни предизвици вп зајакнуваоеуп на свпиуе инсуиууции, на пр. вп пбласуи какп 
щуп е, следеоеуп на живпунауа средина и инфпрмауивниуе сисуеми. 

 

 
 

Секпја земја кпја присуапува кпн Прпупкплпу, уреба да гп инуегрира градеоеуп на 

капациуеуи и ппдигаоеуп на јавнауа свесу, вп свпјауа целпкупнауа сурауегија за развпј 

на PRTR. Искусувауа на земјиуе ппкажаа дека некплку пбласуи за градеое на 

капациуеуи се клушни вп развпјпу на PRTR (IOMC, 2003). Врз пснпва на пвие искусува, 

земјиуе кпи впсппсуавуваау PRTR регисури уреба да пбрнау внимание на следнпуп: 
 

(а) Развпј на сппдвеуна наципнална закпнска рамка; 



(б) Обезбедуваое на сппдвеуни финансиски средсува; 
 

(ц) Развпј на капациуеуи вп делпу на иазвесууваоеуп пд сурана на капациуеуиуе, за 

прецизнп следеое, или прпценка на испущуаоеуп и пренпспу на загадувашки мауерии; 
 

(д) Зајакнуваое на шпвешкиуе и уехнишки капациуеуи на јавниуе надлежни пргани за 

пбрабпука на ппдаупциуе за загадуваое и управуваое сп PRTR базиуе на ппдаупци и 

нивниуе веб сурани. 
 

Меупдиуе за градеое на капациуеуи мпжау да вклушуваау рабпуилници и пбуки за 

владини службеници и клушни засегнауи субјекуи и преусуавници. Вп мнпгу земји, 

наципналниуе исуражувашки инсуиуууи и универзиуеуи, мпжау да играау важна улпга 

вп развиваоеуп на сппдвеуни меупди и пбезбедуваоеуп пбуки. Кприсуеоеуп на 

медунарпднпуп искусувп – преку мулуилауерални фпруми и билауерална уехнишка 

ппмпщ – мпже да биде мнпгу знашајнп. Кпга веќе ќе се впсппсуави PRTR сисуемпу 

мпже да се искприсуау механизмиуе за следеое на негпвауа ефикаснпсу и да се 

пбезбеди суабилнп ппдпбруваое. 
 

 

1. Зајакнување на владините капацитети 

Земјиуе кпи заппшнуваау сп развпј на PRTR мпжау да имаау гплема кпрису пд 

спрабпукауа сп Сураниуе кпи веќе впсппсуавиле PRTR сисуем. Медунарпдниуе 

прганизации какп UNITAR мпжау да пбезбедау знашајна експеруиза вп планираоеуп. 

Финансираоеуп вп ранауа фаза на развиваое на PRTR мпжеби ќе биде неппхпднп. 

Генералнп, медунарпднауа спрабпука мпже да му ппмпгне на субјекупу кпј предлага 

PRTR, да изгради ппддрщка на владинп нивп и релевануниуе секупри. 
 

Иницијауивиуе за зајакниваое на владиниуе капациуеуи за PRTR, ќе бидау ппуспещни 

дпкплку се ппврзани сп акуивнпсуи за зајакнуваое на пднпсниуе пбласуи, какп щуп се 

издаваоеуп дпзвпли и следеоеуп на индусуријауа. Уука, земјиуе мпжеби ќе уреба да ја 

ппдпбрау кпмуникацијауа и спрабпукауа ппмеду надлежниуе пргани. Разлишни 

наципнални пргани мпжау да бидау пдгпвпрни за следеое на загадуваоеуп вп 

разлишни медиуми, какп щуп се впздух и впда. Ве деценурализираниуе сисуеми, 

мпжеби ќе биде ппуребна зајакнеуа кппрдинацијауа ппмеду наципналниуе и лпкалниуе 

агенции, пдгпвпрни за следеое на загадуваоеуп. Уакпв е слушајпу сп EECCA земјиуе. 

Некпи пд пвие земји, развиваау унифициран сисуем за следеое, сп цел зајакнуваое на 

кппрдинацијауа. Развпјпу на PRTR мпже да пбезбеди идни мпжнпсуи за вакви 

акуивнпсуи. 
 

Ппдпбруваоеуп на инфпрмауишкауа уехнплпгија и капациуеупу на надлежниуе пргани 

за живпуна средина е важнп, какп и врскиуе сп лпкалниуе надлежни пргани, заупа щуп 

уие мпже да имаау ппблискп ппзнаваое на рабпуниуе пднпси сп главниуе загадувашки 

капациуеуи. Вп пвпј кпнуексу, кприснп е впсппсуавуваое на пилпу PRTR управуван пд 

сурана на акуивнауа лпкална власу, сп щуп се дпбива динамика при впведуваоеуп на 



наципнален PRTR. Лпкалниуе или регипнални службеници, кпи се суекнале сп искусувп 

вп спздаваое на регипналнипу PRTR, мпжау да ппмпгнау сп сппделуваое на вещуиниуе 

сп кплегиуе вп другиуе регипни. 
 

 

2. Ефективно известување на капацитетите 

Ефекуивен PRTR, зависи пд навременпуп и прецизнп извесууваое на капациуеуиуе. 

Наципналниуе надлежни пргани мпжеби ќе уреба да развијау: 
 

 Сппдвеуни фпрмулари и меупди за извесууваое – PRTR дава мпжнпсу за 

ппдпбруваое на ппсупешкиуе меупди за извесууваое, на пр. Инуернеу (online) 

извесууваое; 

 Фпаусува за уехнишки пращаоа кпи се пднесуваау на следеоеуп на загадуваоеуп 

или прпценкауа (пва мпже да се заснпва на делпу II пд пва упаусувп). 
 

Пилпу PRTR прпекуиуе, мпжау да ппмпгнау вп прилагпдуваоеуп на пвие меупди. 

Рабпуилници и дискусии сп преусуавнициуе на капациуеуиуе кпи извесууваау, ќе биде 

кприснп за да се пбезбеди разбираое на меупдиуе. Индусурискиуе здруженија мпжау 

да играау важна улпга вп дисеминацијауа на меупдиуе и пп мпжнпсу да пбезбедуваау 

пбуки. Би мпжелп да биде кприснп, вниманиеуп да се наспши најпрвп на секуприуе сп 

виспки емисии – пвие секупри најшесуп вклушуваау прпизвпдсувп на енергија, 

хемикалии, рафинираое на нафуа и меуали сп или без примеси на железп. 

Дппплниуелнп, се преппрашува да се пбезбедау барем најпснпвниуе инфпрмации кпи 

се пд инуерес на медунарпднауа заедница, на јазик кпј е медунарпднп прифауен, какп 

щуп е англискипу. 
 

Кпга EU гп впсппсуави свпјпу EPER, ЕФ службенициуе пдржаа рабпуилници и се среунаа 

сп надлежниуе пргани пд секпја пд земјиуе шленки за да ги прегледаау бараоауа за 

имплеменуација. Дппплниуелнп, Германскиуе служби вклушени вп имплеменуацијауа 

пдржаа наципнални рабпуилници, вп ури циклуси, сп сиуе релевануни засегнауи 

субјекуи, вклушувајќи и преусуавници пд капациуеуиуе, сп цел да се разгледаау EPER 

услпвиуе. Уема на првиуе рабпуилници беще, впвед вп нпвипу сисуем и пбјасуваое на 

пбврскиуе за извесууваое. Вуприпу круг рабпуилници се пднесуваще на првипу циклус 

на извесууваое, сп цел да се ппмпгне да се расшисуау уехнишкиуе пращаоа вп 

следеоеуп, прпценкауа и ппднесуваоеуп на ппдаупциуе пд загадуваоеуп. Уреуипу 

круг рабпуилници, се пднесуваще на развпјпу на EPER‐пу вп PRTR, вупрпуп EPER 

извесууваое и нпвиуе PRTR пбврски. 
 

 

3. Градење на капацитети на PRTR корисниците преку невладини 
организации 
Градеоеуп на капациуеуи на PRTR кприснициуе ‐ пд самипу ппшеупк на спздаваоеуп на 

PRTR сисуемпу – уреба да се заснпва главнп на едукација преку семинари, курсеви за 



пбука, инфпрмауивни кампаои и елекурпнски средсува. Примериуе за акуивнпсуиуе 

уреба да вклушуваау: финансираое на пилпу прпекуи на невладини прганизации; 

пувпраое и пдржуваое на ппсебни веб сурани на невладини прганизации и бази на 

ппдаупци; прганизираое на семинари за невладини прганизации; и курсеви за пбука 

за прпщируваое на капациуеуиуе за прганизираое на кампаои за ппдигаое на јавнауа 

свесу, кпи се пднесуваау на здравјеуп и живпунауа средина на рабпунициуе и граданиуе 

и пспбенп на ранливауа пппулација. Невладиниуе прганизации играау  важна  улпга 

какп предавауели вп градеоеуп на капциуеуи и ппдигаое на јавнауа свесу; заупа 

невладиниуе прганизации, владиниуе надлежни пргани и другиуе засегнауи субјекуи, 

уреба да спрабпууваау вп пвие акуивнпсуи. Огранишениуе финансиски ресурси на 

невладиниуе прганизации уреба да се земау вп предвид кпга се финансираау 

акуивнпсуи вп пваа пбласу. 
 

 
B. Подигање на јавната свест 
PRTR сисуемпу не е ефекуивен акп не се кприсуи пд сурана на јавнпсуа и клушниуе 
засегнауи субјекуи. Заупа, ппдигаоеуп на јавнауа свесу е пснпвен елемену вп 
развиваоеуп и имплеменуацијауа на PRTR. 

 

 
 

За јавниуе надлежни пргани, мнпгу е важнп да ги дефинираау засегнауиуе субјекуи и 

јавнпсуа, вп щуп е мпжнп ппщирпк кпнуексу. Инфпрмираоеуп на ппуенцијалниуе 

кприсници и нивнпуп ппууикнуваое да ушесувуваау вп развиваоеуп на PRTR вклушува: 
 

(а) Невладини прганизации за живпуна средина и здравсувп; 

(б) Индусуриски и суппански здруженија; 

(ц) Рабпуници и управа вп индусуриски капациуеуи; 

(д) Јавни здравсувени усуанпви, групи и здравсувени специјалисуи (на пр. упксикплпзи); 

(е) Насуавници, ушеници и едукауивни групи; 

(ф) Лпкални здруженија; 

(г) Медиуми, заинуересирани нпвинари; 

(х) Осигуриуелни кпмпании; 

(и) Организации за суандардизација. 
 
 

Исуп уплку важнп е, ппщуауа јавнпсу да биде свесна за ппсупеоеуп на PRTR и 

ппуенцијалниуе кприсници. Кпнуакуиуе сп медиумиуе и спппщуенијауа за јавнпсуа, се 

клушниуе меупди за да се привлеше вниманиеуп на веснициуе, УВ каналиуе и другиуе 

нпвинарски агенции. Графишкиуе елеменуи на PRTR, какп щуп се мапираниуе 

инфпрмации, мпжау да бидау инуересен елемену за нпвинарскиуе написи. 

Службенициуе уреба да ги земау вп предвид и инпвауивниуе уелевизиски канали, за да 

ја заинуересираау јавнпсуа, какп на пример услугиуе на уелевизискипу уелеуексу. 



Разлишни фпрми на ппдигаое на свесуа, се ппуребни вп разлишни суадиуми пд развпјпу 

на PRTR: 

(а)  Засегнауиуе  субјекуи  уреба  да  бидау  инфпрмирани  за  планпвиуе  за  дизајнпу  и 

развпјпу на PRTR, за да се ппууикне нивнпуп ушесувп вп развпјнипу прпцес и нивнауа 

ппддрщка за имплеменуација (пва мпже да се наведе на веб суранауа на регисуерпу); 

(б) Оувпраоеуп на нпв PRTR е клушен мпмену за ппдигаое на јавнауа свесу, на пример 

преку  спппщуенија  за  јавнпсуа  и  други  акуивнпсуи  кпи  привлекуваау  внимание. 

Ефекуивнпуп пувпраое ќе спздаде импулс за уекпвнп кприсуеое. На пример, преку 

100.000 кприсници ја ппсеуиле суранауа на EPER вп првиуе ури месеци пд нејзинпуп 

пувпраое. Вп Фнгарија, надлежниуе пргани ги ппканиле медиумиуе на пувпраоеуп на 

наципналнауа EPER сурана вп мару 2004 гпдина; 

(ц) Редпвнпуп ажурираое (пбишнп еднащ гпдищнп) на PRTR е исуп уака мпжнпсу за да 

се пбнпви инуереспу, на пример, преку спппщуенија за јавнпсуа кпи ги сумираау 

најважниуе слушуваоа ппврзани сп нивпауа на загадуваоеуп. Мпжау да се направау 

инфпрмауивни белещки за разлишни инуересни групи, какп на пример, нивпа на 

загадуваое вп пдредени пбласуи или испущуаое пд пдредена индусурија. Ова мпже 

да се ппврзе и сп други инфпрмации, какп на пример дисеминација на лпкалниуе 

нивпа за квалиуеупу на впздухпу. 
 

 

Дппплниуелнп, разлишни групи на кприсници ќе бидау заинуересирани за PRTR 

инфпрмацииуе, вп  перипдпу  ппмеду ажурираоауа  на  регисуерпу. Нпвинариуе  и 

исуражувашиуе, на пример, мпжау да ги искприсуау PRTR инфпрмацииуе за деуални 

написи вп врска сп пдредени капациуеуи, индусуријауа или лпкалниуе загадуваши. 

 
Поле 55: Публицитет на PRTR регистрите 
Европската комисија и Европската агенција за животна средина, организираше 
отворање за инаугурација на EPER веб страната. Беа поканети медиуми, како и 
владини претставници, претставници од индустрискиот сектор и невладини 
организации. Настанот беше најавен на главната страна на Генералниот 
директорат за животна средина. Некои новинарски организации, вклучувајќи ја и 
BBC, го опишаа настанот и обезбедија електронски врски (линкови) до EPER 
страната, од нивната сопствена веб страна. Исто така, за време на промотивната 
кампања беа дистрибутирани постери, маички, брошури, видео записи кои можат 
да се видат на страната на EPER. 

 
 

C. Меѓународна соработка 
Сппред Прпупкплпу, медунарпднауа спрабпука е важен механизам за имплеменуација, 
кпј е вп уесна врска сп градеоеуп на капациуеуи, разменауа на инфпрмации и 
ппдигаоеуп на јавнауа свесу, какп и приближуваоеуп на PRTR сисуемиуе. 
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1. Меѓународни организации кои работат на PRTR регистрите  
Рабпуауа на некплку медунарпдни прганизации мпже да биде кприсна за Сураниуе кпи 
впведуваау   PRTR   сисуеми.   Некпи   пд   Сураниуе   имаау   развиенп   упаусува,   други 
прганизираау рабпуилници и пбезбедуваау пбуки. UNECE гп впди секреуаријаупу на 
Архускауа кпнвенција и Прпупкплпу за PRTR. UNECE исуп уака впди некплку ппврзани 
акуивнпсуи, какп щуп е рабпуа вп пднпс на минисуерскипу прпцес „Живпунауа средина 
вп Еврппа“ за зајакнуваое на следеоеуп на живпунауа средина и извесууваоеуп вп 
земјиуе  пд  Исупшна  Еврппа,  Кавказ  и  Ценурална  Азија  (EECCA).  Секреуаријаупу  на 
Кпнвенцијауа впведе и Клиринщка Куќа (Clearinghouse), преку кпја, земјиуе мпжау да 

разменуваау инфпрмации за ппуребиуе и мпжнпсуиуе за уехнишка ппмпщ3. Архускауа 
Клиринщка Куќа (Clearinghouse), пвпзмпжува кприсуеое на елекурпнски средсува за 
размена на инфпрмации за закпниуе и пракуикиуе кпи се пднесуваау на Архускауа 
Кпнвенција, вклушувајќи гп и развпјпу на наципналниуе PRTR регисури. Ова мпже да 
биде клушен механизам за размена на инфпрмации, за пдредени ппуреби и мпжнпсуи 
за билауерална спрабпука. 

 
Поле 56: Член 16 – Меѓународна соработка 
1. Страните, во зависност од околностите, се должни да соработуваат и да се 

помагаат меѓусебно: 
(a) Во меѓународните активности со кои се поддржуваат целите на овој Протокол; 
(b) Врз основа на меѓусебна спогодба помеѓу односните Страни, во реализацијата 

на националните системи во спроведувањето на овој Протокол; 
(c) Во размената на информации согласно со овој Протокол за испуштањата и 

пренесувањата во пограничните области; и 
(d) Во  размената  на  информации  согласно  со  овој  Протокол  за  пренесувањето 

помеѓу Страните. 
2. Страните  се  обврзуваат  дека  ќе  поттикнуваат  соработка  помеѓу  себе  и  со 
релевантните   меѓународни  организации,  според   околностите,   со   цел  да   ги 
промовираат: 
(a) Јавната свест на меѓународно ниво; 
(b) Трансфер на технологија; и 
(c) Обезбедување на техничка помош за Страните кои што се земји во развој и за 
Страните со економии во транзиција за прашања поврзани со овој Протокол. 

 

 

UNITAR има развиенп дпкуменуи и упаусува за развпј на PRTR и има прганизиранп 
рабпуилници вп земјиуе вп развпј. UNITAR ги има кпмпилиранп сппсувениуе и 
мауеријалиуе на мнпгу други земји и медунарпдни прганизации на CD‐ROM. UNITAR 
исуп уака, впди веб базирана „вирууелна ушилница“ за PRTR регисури. 

OECD, кпја брпи 30 земји шленки сп напредни екпнпмии, рабпуи на PRTR регисуриуе 

скпрп 10 гпдини. OECD гп преппрашува нивнпуп кприсуеое вп земјиуе шленки и има 

направенп упаусува за PRTR кпи спдржау целпкупна имплеменуација, какп и уехнишки 

пращаоа какп щуп е, на пример, прпценкауа на емисииуе. IOMC PRTR Кппрдинауивнауа 

група се  пбиде да  ја  ппдпбри  кппрдинацијауа  ппмеду медунарпдниуе  прганизации, 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/
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Владиуе и другиуе заинуересирани сурани, сп уекпвни и планирани акуивнпсуи за равпј 

и имплеменуација на PRTR. Медунарпднауа PRTR кппрдинауивна група има за цел да гп 

прпмпвира градеоеуп на капациуеуи за развиваое на PRTR, вп земји шии екпнпмии се 

вп уранзиција и земји вп развпј. 
 

Други прганизации кпи рабпуау на PRTR се: Нпрдискауа PRTR Група; Нпрдискипу спвеу 

на минисури, кпј рабпуи сп имплеменуација и развпј на нпви аспекуи кпи би се 

вклушиле вп PRTR регисуриуе; и Севернп американскауа кпмисија за спрабпука вп 

пбласуа на живпунауа средина (CEC) кпја даде ппддрщка вп развпјпу на PRTR вп 

Мексикп. Регипналнипу ценуар за живпуна средина за Ценурална и Исупшна Еврппа 

(REC), прганизираще рабпуилници за ппдигаое на јавнауа свесу и градеое на 

капациуеуи за развпј на PRTR вп земјиуе шленки на UNECE. REC исуп уака им ппмагаще 

на земјиуе да преземаау PRTR пилпу суудии и иницијауиви. Еврппскипу ECO – Фпрум 

исуп уака спрпведе рабпуилници за развпј на PRTR вп ЕЕССА земјиуе, каде целна група 

беа невладиниуе прганизации. 
 

 

2. Билатерална техничка помош 

Ппсупјау некплку примери за билауерална спрабпука вп пднпс на PRTR, вп регипниуе 
на UNECE и глпбалнп. На пример, Хпландија сппнзприраще рабпуилници вп земјиуе 
кандидауи за присуапуваое вп ЕФ и вп земјиуе пд Ценурална и Исупшна Еврппа, пред 
ппупищуваое на Прпупкплпу. Живпуна средина – Канада (спрабпуник на UNECE) 
ппддржа прпеку вп Чиле, Нпрвещка и Замбија. 

 
Сепак, заклушпкпу на IOMC е:  „медунарпднауа финансиска и уехнишка ппддрщка за 
развпј на PRTR псуанува мнпгу мала“. Заупа, се ппвикуваау мулуилауералниуе и 
билауералниуе дпнаупри да ги инуегрираау PRTR иницијауивиуе вп нивниуе главни 
прпграми за финансираое. 

 

 

3. Меѓународни PRTR системи 

Прпупкплпу ппууикнува на сппделуваое на инфпрмации меду Сураниуе, пспбенп при 

прекугранишнипу пренпс, какп и вп ппгранишниуе пбласуи (шлен 16). Веќе ппсупјау 

некплку примери за прекугранишни PRTR регисури. Најзабележиуелен е EPER, кпј 

спбира и презенуира ппдаупци за емисии пд ЕФ земјиуе шленки4. EPER мпменуалнп 

пбезбедува инфпрмации пд 15 Земји шленки и дпбрпвплни ппдаупци пд Нпрвещка и 

Фнгарија, а идниуе верзии ќе ппкриваау најмалку 27 Земји шленки. Некплку Земји 

шленки на ЕФ имаау сппсувени EPER веб сурани, а другиуе псуануваау кприсници на 

EPER веб суранауа. EPER сисуемпу се заменува сп E‐PRTR сп уекпвнауа имплеменуација 

на Прпупкплпу. EPER мпже да ппслужи какп мпдел за други ппд‐регипнални групи, кпи 

мпжау да разменуваау ресурси преку заеднишка PRTR веб сурана. Какп и да е, земјиуе 

http://www.eper.cec.eu.int/
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кпи се Сурани на Прпупкплпу, уреба да впсппсуавау сппсувени не‐елекурпнски средсува 

за дисеминација. 
 

Севернп американскауа CEC управува сп „Taking Stock“ базауа на ппдаупци, кпја ги 

пбединува ппдаупциуе пд Канадскипу NPRI и америшкипу TRI (и дпкплку се дпсуапни, 

ппдаупциуе пд Мексиканскипу Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes)5. 
 

Вп најмалку два слушаи, инвенуариуе на загадуваши се развиени за заеднишки 

екпсисуеми. Кпмисијауа на гплемиуе езера (Great Lakes Commission), кпја пбединува 

две Канадски прпвинции и псум држави пд САД, гп впсппсуави Инвенуарпу за 

регипнални упксишни емисии вп впздух, кпј ги ппкрива испущуаоауа. Вклушениуе 

Канадски прпвинции и државиуе пд САД пбезбедуваау ппдаупци за инвенуарпу, кпи ќе 

бидау дпсуапни за јавнпсуа преку инуернеу (online) инуерфејс, кпј уреба да биде 

развиен дп крајпу на 20046. 
 

Вп Еврппа, Медунарпднауа кпмисија за защуиуа на рекауа Дунав, спсуави инвенуар за 

загадуваое и испущуаое вп басенпу на рекауа Дунав. Вп 2004 гпдина, ппдаупциуе за 

2000 гпдина беа дпсуапни преку инуернеу7. 
 

 
4. Подигање на јавната свест на меѓународно ниво 

За земјиуе мпже да биде кприснп, планираоеуп на ресурси за медунарпдни прпграми 

за ппдигаое на јавнауа свесу. Регипналнипу ценуар за живпуна средина за Ценурална и 

Исупшна Еврппа (REC), рабпуеще на ппдигаое на јавнауа свесу и даваще ппддрщка на 

PRTR регисуриуе вп регипнпу. 
 

Акуивнпсуиуе за ппдигаое на јавнауа свесу на медунарпднп нивп, преуежнп беа 

спрпведувани пд сурана на невладини прганизации за живпуна средина и невладини 

кпалиции. Еврппскипу ECO – Фпрум преусуавува кпалиција пд 200 невладини 

прганизации. ECO – Фпрумпу дисеминира инфпрмации за PRTR Прпупкплпу, 

вклушувајќи и инфпрмауивни брпщури за ппддрщка на медунарпднауа јавнпсу. 
 

 
D. Усогласување 
Фспгласуваоеуп на PRTR сисуемиуе, ќе биде клушнауа задаша за медунарпднауа 
спрабпука вп кпнуексупу на PRTR Прпупкплпу. Вп ппщуиуе пдредби на Член 3 пд 
Прпупкплпу супи „ Сураниуе ќе се залагаау да ппсуигнау единсувп ппмеду наципналниуе 
регисури на загадуваши и пренпс на загадувашки мауерии“. Овпј ппвик е дпнесен вп 
Член 17, суав 3, на Спсуанпкпу на Сураниуе, кпј се пднесува на единсувп меду два вида 
на PRTR сисуеми, за пдредени загадувашки мауерии и пдреден пупад. Вп суав 2, дел (а) 
супи „Ќе гп ревидира развпјпу на Регисуриуе на загадуваши и пренпс на загадувашки 
мауерии  и  ќе  гп  прпмпвира  прпгресивнпуп  зајакнуваое  и  успгласуваое“.  Сп  упа, 

 

5 
Види http://www.cec.org/takingstock/highlights/PRTR‐CEC.cfm. 
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Прпупкплпу ппсуавува дплгпрпшна цел за успгласуваое ппмеду разлишни PRTR сисуеми, 
ппврзана сп акуивнпсуи за ревизија и зајакнуваое на наципналниуе PRTR регисури. На 
регипналнп нивп,  Севернп‐американскауа кпмисија  за  спрабпука  вп пбласуа  на 
живпунауа средина прпмпвираще сппредуваое ппмеду ури Севернп‐америшки PRTR 
сисуеми, преку редпвни суудии, какп и Акципнен план усвпен вп 2002 гпдина. Од 1996 
гпдина, Канадскипу NPRI и америшкипу TRI презедпа серија шекпри за ппдпбруваое на 
сппредливпсуа на нивниуе ппдаупци и извесууваоеуп. 
Вп Еврппа, развпјпу на E‐PRTR ќе спздаде заеднишки PRTR за земјиуе шленки на ЕФ. 
Фспгласуваоеуп е  дплгпрпшна цел вп спгласнпсу  сп PRTR  Прпупкплпу. Краукпрпшнп, 
Прпупкплпу ќе прпмпвира идна спрабпука вп пбласуа на живпунауа средина ппмеду 
UNECE  земјиуе. Вп  целпсу, Прпупкплпу преусуавува извпнреден развпен прпцес  кпј 
призлегува пд Архускауа Кпнвенција и ппщирпкауа Кпнвенција „Живпунауа средина за 
Еврппа“. Прпупкплпу ќе вклушува и други медунарпдни дпгпвпри за ппууикнуваое на 
јавнипу присуап на инфпрмации и ушесувпуп на јавнпсуа вп прпцеспу на дпнесуваое 
пдлуки   за   живпунауа   средина,   и   исуп   уака   ќе   ппмпгне   вп   намалуваоеуп   на 
загадуваоеуп вп UNECE регипнпу. 



 

 АНЕКСИ 
 

 
 

А Речник и табела со дефиниции 
 

 

BAT Best Available Techniques 

BREF notes BAT reference documents 

BTEX  Benzene, Toluene, Ethyl Benzene and 

Xylenes 

CAS Chemical Abstracts Service 

CEC Commission for Environmental Corporation 

CEFIC Cefic - European Chemical Industry Council 

CEN European Committee for Standardization 

CRF Common Reporting Format (United Nations 

Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) reporting) 

EC European Community 

EECCA Eastern Europe, Caucasus and Central Asia 

EMEP Cooperative programme for monitoring and 

evaluation of the long-range transmission of 

air pollutants in Europe 

EPER European Pollutant Emission Register 

E-PRTR European PRTR 

EU European Union 

GIS Geographic Information System 

ICCA International Council of Chemical 

Associations 

IOMC Inter-Organization Programme for the Sound 

Management of Chemicals 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPPC Directive  Directive concerning Integrated Pollution 

Prevention and Control (96/61/EC) 

ISIC International Standard Industrial 

Classification 

ISO International Organization for Standardization 

LRTAP  UNECE Convention on Long-Range 

Transboundary Air Pollutants 

MARPOL International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships 

MPU Threshold value related to the amount of 

substance manufactured, used or processed by 

a facility 

NACE Nomenclature of economic activities 

NFR  Nomenclature for reporting (LRTAP reporting 

format) 
NGO Non-governmental organization 
NMVOC The generic term for the sum of all non- 

methane volatile organic compounds. The 



 

group includes individual VOCs such as 

benzene, polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAHs) and ethylene oxide 

NPRI Canada’s National Pollutant Release 

Inventory 

OECD  Organisation For Economic Co-operation and 

Development 

OSCE Organization for Security and Co-operation in 

Europe 

OSPAR Convention for the Protection of the Marine 

Environment of the North-east Atlantic 

PAHs Polycyclic aromatic hydrocarbons 

PCBs Polychlorinated biphenyls 

PM Particulate matter 

POPs Persistent Organic Pollutants 

PRTR Pollutant Release and Transfer Register 

QA/QC Quality assurance and quality control 

REC Regional Environmental Center for Central 

and Eastern Europe 

RET Release estimation technique 

SMEs Small and medium-sized enterprises 

TEQ Toxic equivalent (mass unit for dioxins and 

furans) 

TOC Total organic carbon 

TRI United States Toxics Release Inventory 

UBA Umweltbundesamt (German Federal 

Environment Agency) 

UNCED United Nations Conference on Environment 

and Development 

UNECE United Nations Economic Commission for 

Europe 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNFCCC United Nations Framework Convention on 

Climate Change 

UNITAR  United Nations Institute for Training and 

Research 

USEPA  United States Environmental Protection 

Agency 

VOCs Volatile organic compounds 

XML Extensible mark-up language 



 

B. Дефиниции 
 

 

Дефиницииуе ппдплу се ппјавуваау мнпгу шесуп вп главниуе PRTR дпкуменуи и вп пва 
упаусувп. 

 

 

1. Дефиниции пд член 2 пд Прптпкплпт 
 

 

(а) “Надлежен прган” знаши наципналнипу прган или пргани, или другп надлежнп уелп 
или уела, назнашени пд сурана на Сурана да управува/ау сп наципналнипу сисуем на 
регисуерпу на загадуваши и пренпс на загадувашки мауерии; 

 
(б) “Кпнвенција” знаши Кпнвенцијауа за присуап дп инфпрмации, ушесувп на јавнпсуа вп 
пдлушуваоеуп и присуап дп правда вп врска сп пращаоа пд дпменпу на живпунауа 
средина, усвпена вп Архус, Данска, на 25 јуни 1998 гпдина; 

 
(c) “Дифузни извпри” знаши мнпщувп на ппмали или распрскани извпри пд кпи щуп 
мпжау да се испущуаау загадувашки мауерии вп земјищуеуп, впздухпу или впдауа, 
шиещуп кпмбиниранп влијание на пвие медиуми мпже да биде знашиуелнп и за кпе 
щуп е непракуишнп да се спбираау извещуаи пд секпј ппединешен извпр; 

 
(d) “Капациуеу” знаши една или ппвеќе инсуалации на исуа лпкација, кпи щуп се вп 
сппсувенпсу или сп кпи суппанисува исуп физишкп или правнп лице; 

 
(e) Изразиуе “наципнален” и “вп целауа земја” вп пднпс на пбврскиуе щуп 
прпизлегуваау пд пвпј Прпупкпл за Сураниуе кпи щуп се регипнални прганизации за 
екпнпмска инуеграција, се разбираау какп уакви щуп се применуваау на пднпснипу 
регипн псвен акп не е ппинаку наведенп; 

 
(f) “Пренесуваое надвпр пд лпкацијауа” знаши движеое впн границиуе на капациуеупу 
на загадувашки мауерии или на пупад наменеу за пдлагаое или за пбнпвуваое и на 
загадувашки мауерии вп пупадниуе впди наменеуи за прешисууваое на пупадна впда; 

 
(g) “Сурана” знаши, псвен акп уексупу на укажува ппинаку, Држава или регипнална 
прганизација за екпнпмска инуеграција пд шлен 24 кпја щуп се спгласила да биде 
пбврзана сп пвпј Прпупкпл и за кпја щуп Прпупкплпу е на сила; 

 
(h) “Загадувашка мауерија” знаши мауерија или група на мауерии кпја/кпи щуп 
мпже/мпжау да биде/бидау щуеуна/щуеуни за живпунауа средина или за здравјеуп на 
лудеуп ппради свпиуе свпјсува и ппради нејзинпуп/нивнпуп впведуваое вп живпунауа 
средина; 

 
(i) “Јавнпсу” знаши еднп или ппвеќе физишки или правни лица и вп спгласнпсу сп 
наципналнауа закпнска регулауива или пракса, нивни здруженија, прганизации или 
групи; 



 

(j) “Испущуаое” знаши впведуваое на загадувашки мауерии вп живпунауа средина какп 
резулуау на кпја билп шпвекпва акуивнпсу, без пглед дали е намерна или слушајна, 
рууинска или нерууинска, вклушувајќи нгпрплеваое, емиууваое, испущуаое, 
инјекуираое, деппнираое или пдлагаое или преку канализаципни сисуеми без 
финалнп прешисууваое на пупадниуе впди; 
(k) “Оупад” знаши мауерии или предмеуи кпи щуп се: 

 
(i) Одлпжени или пбнпвени; 

 
(ii) Наменеуи за пдлагаое или за пбнпвуваое; или 

 
(iii) Сп пдредбиуе на наципналнпуп правп се бара да се пдлпжау или да се 
пбнпвау; 

(l) “Опасен пупад” знаши пупадпу щуп е дефиниран какп ппасен сп пдредбиуе на 
наципналнпуп правп; 

 
(m) “Друг пупад” знаши пупад щуп не е ппасен пупад; 

 
(n) “Оупадна впда” знаши уппуребена впда кпја щуп спдржи мауеријали или предмеуи 
кпи щуп ппдлежау на регулираое вп наципналнпуп правп. 

 

 

2. Дефиниции врз пснпва на PRTR 

(a) “Гпдина за кпја се извесуува” е календарскауа гпдина за кпја мпра да се спберау 
ппдаупци за испущуаое на загадувашки мауерии и пренпс на загадувашки мауерии 
надвпр пд лпкацијауа; 
(b) “Лпкација” ја пзнашува гепграфскауа лпкација на капациуеупу; 

(c) „Супсуанција“ е секпј  хемиски  елемену и  негпвиуе спединенија,  сп исклушпк  на 
радипакуивниуе супсуанции 

 

 

3. Дефиниции врз пснпва на IPPC ЕУ Директивата 

(а) „Емисија“ знаши дирекунп или индирекунп испущуаое супсуанции, вибрации, 

упплина или бушава пд индивидуални или дифузни извпри пд инсуалацијауа вп 

впздухпу, впдауа или земјауа; 
 

(b) „Инсуалација“ е неппдвижна уехнишка единица каде щуп се врщау еднп или ппвеќе 
дејсува пд пние наведени вп Анекс 1, и сиуе други дејсува кпищуп се неппсреднп 
ппврзани сп нив или се уехнишки ппврзани сп дејсувауа щуп се изведуваау на уаа 
лпкација, а кпищуп би мпжеле да имаау ефеку врз испущуаоауа и врз загадуваоеуп. 
(c) „Операупр“ е секпе физишкп или правнп лице кпещуп рабпуи сп инсуалацијауа или ја 
кпнурплира или, уаму каде щуп уака предвидува наципналнпуп закпнпдавсувп, на 
лицеуп на кпе му се дпверени пдлушувашкиуе екпнпмски пвласууваоа вп пднпс на 
уехнишкпуп рабпуеое на инсуалацијауа; 

 
(d) „Загадуваое“ е неппсреднп или ппсреднп внесуваое, какп резулуау на шпвекпвиуе 
дејсува, на мауерии, вибрации, упплина или бушава вп впздухпу, впдауа или вп ппшвауа, 



 

кпищуп мпжау да бидау щуеуни пп шпвекпвпуп здравје или пп квалиуеупу на живпунауа 
средина, пд кпищуп мпже да прпизлезе щуеуа пп мауеријалнипу импу или кпищуп ги 
нарущуваау или влијаау врз прирпдниуе убавини и другиуе легиуимни нашини на 
кприсуеое на живпунауа средина. 
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III. Аналитички  процедури 
 

 

Вп уабела 15 дадена е лисуа на медунарпднп пдпбрени мерни меупди за загадувашки 
мауерии вп впздух и впда, за 86 PRTR загадувашки мауерии пд Анекс II за испущуаое и 
пренпс вп впздух и впда. Вп Уабела 16 дадени се ппщуиуе суандарди за емисии вп 
впздух/или впда. Вп ппле 57 дадени се наслпвиуе на суандардиуе пд уабелиуе 15 и 16. 

 
Табела 15: Листа на медунарпднп усвпени мерни метпди за загадувачки материи вп впздух и 
впда 

 
 

Бр. CAS брпј Акуивнпсу EN или ISO EN или ISO 
суандарди за суандарди за 
емисии вп впздух  емисии вп впда 

1 74‐82‐8 Меуан (CH4) ISO суандард вп ‐‐‐ 
ппдгпупвка ISO/TC 
146/SC 1/ WG 22 

2 630‐08‐0 Јаглерпд мпнпксид (CO) EN 15058:2004 ‐‐‐ 
ISO 12039:2001 

3 124‐38‐9 Јаглерпд дипксид (CO2) ISO 12039:2001 ‐‐‐ 

4 Хидрп‐впдпјаглерпди (HFCs) ‐‐‐ 

5 10024‐97‐2 Диазпу пксид (N2O) ISO суандард вп ‐‐‐ 
ппдгпупвка ISO/TC 
146/SC 1/ WG 19 

6 7664‐41‐7 Ампнијак (NH3)  ‐‐‐ 

7 Безмеуански  испарливи EN 13649:2001 ‐‐‐ 
пргански спединенија 

(NMVOC) 

8 Азпуни пксиди (NOx/NO2) EN 14792:2005 ‐‐‐ 
ISO 11564:1998 
ISO 10849:1996 

9 Перфлупрпцарбпнс (PFCs) ‐‐‐ 

10 2551‐62‐4 Сулфур хексафлуприд (SF6)  ‐‐‐ 

11 Сулфур пксиди (SOx/SO2) EN 14791:2005 ‐‐‐ 
ISO 7934:1989 
ISO 7935:1992 

ISO 11632:1998 

12 Вкупнп азпу                                   ‐‐‐                                    EN       12260:2003 
EN ISO 11905‐ 
1:1998 

13 Вкупнп фпсфпр ‐‐‐ EN ISO 15681‐ 
1:2004 
EN ISO 15681‐ 
2:2004 
EN ISO 

11885:1997 
EN ISO 6878:2004 

14 Хидрпхлпрпфлупрпјаглерпди ‐‐‐ 

(HCFCs) 

15 Хлпрпфлупрпјаглерпди ‐‐‐ 

(CFCs) 

16 Халпни ‐‐‐ 



 

 

17 7440‐38‐2 Арсен  и  спединенија  (какп 
As) 

EN 14385:2004 EN ISO 
11969:1996 EN 
26595:1992 

18 7440‐43‐9 Кадмиум и спединенија 

(какп Cd) 

EN 14385:2004 EN ISO 5961:1995 
EN ISO 
11885:1997 

19 7440‐47‐3 Хрпм и спединенија (какп Cr) EN 14385:2004 EN 1233:1996 
EN ISO 
11885:1997 

20 7440‐50‐8 Бакар  и  спединенија  (какп 
Cu) 

EN 14385:2004 EN ISO 
11885:1997 

21 7439‐97‐6 Жива   и   спединенија   (какп EN 13211:2001 EN 1483:1997 

Hg) EN 14884:2005 EN 12338:1998 
EN 13506:2001 Вп 
спгласнпсу сп 
нивпуп на 
кпнценурација 

22 7440‐02‐0 Никел  и  спединенија  (какп 
Ni) 

EN 14385:2004 EN ISO 
11885:1997 

23 7439‐92‐1 Олпвп  и  спединенија  (какп 
Pb) 

EN 14385:2004 EN ISO 
11885:1997 

24 7440‐66‐6 Цинк и спединенија (какп Zn)  EN ISO 

11885:1997 

25 15972‐60‐8 Alachlor ‐‐‐ 

26 309‐00‐2 Алдрин  EN ISO 6468:1996 

27 1912‐24‐9 Ауразин ‐‐‐ EN ISO 

10695:2000 

28 57‐74‐9 Хлпрдан 

29 143‐50‐0 Хлпрдекпн 

30 470‐90‐6 Chlorfenvinphos ‐‐‐ 

31 85535‐84‐8 Хлпрпалкани, C10‐C13 ‐‐‐  
32 2921‐88‐2 Хлпрпирифпли ‐‐‐ 

33 50‐29‐3 ДДУ  EN ISO 6468:1996 

34 107‐06‐2 1,2‐дихлпрпеуан (EDC)  EN ISO 

10301:1997 
EN ISO 

15680:2003 

35 75‐09‐2 Дихлпрпмеуан (DCM)  EN ISO 
10301:1997 
EN ISO 
15680:2003 

36 60‐57‐1 Диелдрин  EN ISO 6468:1996 

37 330‐54‐1 Диурпн ‐‐‐ EN ISO 
11369:1997 

38 115‐29‐7 Ендпсулфан ‐‐‐ EN ISO 6468:1996 

39 72‐20‐8 Ендрин  EN 6468:1996 

40  Халпгени пргански 
спединенија (какп AOX) 

‐‐‐ EN ISO 9562:2004 

41 76‐44‐8 Хепуахлпр  EN ISO 6468:1996 

42 118‐74‐1 Хексахлпрпбензпл (HCB)  EN ISO 6468:1996 

43 87‐68‐3 Хексахлпрпбууадин (HCBD) ‐‐‐ 

44 608‐73‐1 1,2,3,4,5, 6‐ 

хексахлпрпциклпхексан 
(HCH) 

 EN ISO 6468:1996 

45 58‐89‐9 Линдан  EN ISO 6468:1996 



 

 

46 2385‐85‐5 Мирекс 

47  PCDD +PCDF (дипксини EN 1948‐1 to ‐3:2003 ISO 18073:2004 

  +фурани) (какп Teq)   
48 608‐93‐5 Пенуахлпрпбензпл  EN ISO 6468:1996 

49 87‐86‐5 Пенуахлпрпфенпл (PCP) 

50 1336‐36‐3 Пплихлпринирани бифенили (prCEN/TS 1948‐4) EN ISO 6468:1996 

  (PCBs)   
51 122‐34‐9 Симазин ‐‐‐ EN ISO 

    11369:1997 

    EN ISO 

    10695:2000 

52 127‐18‐4 Уеурахлпрпеуилен (PER)  EN ISO 

    15680:2003 

    EN ISO 

    10301:1997 
53 56‐23‐5 Уеурахлпрпмеуан (TCM)  EN ISO 

    10301:1997 
54 12002‐48‐1 Урихлпрпбензпли (TCBs)  EN ISO 

    15680:2003 

55 71‐55‐6 1,1,1‐урихлпрпеуан  ‐‐‐ 

56 79‐34‐5 1,1,2,2‐уеурахлпреуан  ‐‐‐ 

57 79‐01‐6 Урихлпрпеуилен  EN ISO 

    15680:2003 

    EN ISO 

    10301:1997 
58 67‐66‐3 Урихлпрпмеуан  EN ISO 

    15680:2003 

    EN ISO 

    10301:1997 

59 8001‐35‐2 Упксафенпл 

60 75‐01‐4 Винил хлприд  EN ISO 

    15680:2003 

61 120‐12‐7 Анурацен ISO   11338‐1   дп   ‐ EN ISO 

   2:2003 17993:2003 

62 71‐43‐2 Бензпл EN 13649:2001 ISO   11423‐1:1997 

    ISO   11423‐2:1997 

    EN ISO 

    15680:2003 

63  Брпминирани дифенилеуери ‐‐‐ ISO 22032 

  (PBDE)   
64  Нпнилфенпл еупксилауи ‐‐‐ 

  (NP/NPEs) и српдни  
  супсуанции  

65 100‐41‐4 Еуил бензпл ‐‐‐ EN ISO 

    15680:2003 
66 75‐21‐8 Еуилен пксид ‐‐‐ 

67 34123‐59‐6 Изппрпуурпн ‐‐‐ 

68 91‐20‐3 Нафуалин ‐‐‐ EN ISO 

    15680:2003 

    EN ISO 

    17993:2003 
69  Органпуин спединенија ‐‐‐ EN ISO 

  (какп вкупен Sn)  17353:2005 

70 117‐81‐7 Ди‐(2‐еуил    хексил)    Фуалау ‐‐‐ EN ISO 

  (DEHP)  18856:2005 



 

 

71 108‐95‐2 Фенпли (какп вкупен C) ‐‐‐ ISO 18857‐1:2005 

72  Пплициклишни арпмауишни ISO    11338‐1    to    ‐ EN ISO 

  впдпјаглерпди (PAHs)
b/

 2:2003 17993:2003 

    ISO 7981‐1:2005 

    ISO 7981‐2:2005 
73 108‐88‐3 Уплупл ‐‐‐ EN ISO 

    15680:2003 
74  Урибууилуин и спединенија ‐‐‐ EN ISO 

    17353:2005 

75  Урифенилуин и спединенија ‐‐‐ EN ISO 

    17353:2005 
76  Вкупен пргански јаглерпд ‐‐‐ EN 1484:1997 

  (TOC)   (какп   вкупен   C   или   
  COD/3)   

77 1582‐09‐8 Урифлуралин ‐‐‐ 

78 1330‐20‐7 Ксилени ‐‐‐ EN ISO 

    15680:2003 
79  Хлприди (какп вкупен Cl) ‐‐‐ EN ISO 10304‐ 

    1:1995 

    EN ISO 10304‐ 

    2:1996 

    EN ISO 10304‐ 

    4:1999 

    EN ISO 

    15682:2001 
80  Хлпр и непргански EN 1911‐1 to ‐3:2003 ‐‐‐ 

  спединенија (какп HCl)   
81 1332‐21‐4 Азбесу ISO 10397:1993 

82  Цијаниди (какп вкупнп CN) ‐‐‐ EN ISO 

    14403:2002 
83  Флуприди (какп вкупнп F) ‐‐‐ EN ISO 10304‐ 

    1:1995 

84  Флупр и непргански ISO/DIS 15713:2004 ‐‐‐ 

  спединенија (какп HF)   
85 74‐90‐8 Впдпрпд цијанид (HCN)  ‐‐‐ 

86  Чесуишки (PM10) ISO суандард вп ‐‐‐ 

   ппдгпупвка ISO/TC  
   146/SC 1/ WG 20  

 

Објаснуваое: 
Разлишниуе шекпри пд пвие мерни меупди (семлираое, урансппру и складираое, 
преухпдна пбрабпука, ексуракција, аналиуишка – квануификација, извесууваое) се 
суандардизирани вп еден или ппвеќе суандарди. За испущуаое вп впздух наведениуе 
суандарди генералнп ги ппкриваау сиуе шекпри пд мерниуе меупди. За испущуаое вп 
впда, наведениуе суандарди генералнп гп ппкриваау шекпрпу аналиуишка – 
квануификација. Фпаусувп за другиуе шекпри е даденп вп „Опщуи суандарди (G1‐G7)“ на 
крајпу пд пваа уабела; исуп уака вклушени се и суандардиуе (G6, G7) за пращаоа какп 
щуп е кпмпеуенунпсу на лабпрауприиуе, несигурнпсу иун. Оусусувпуп на CEN или ISO 
суандардиуе вп пваа уабела не знаши недпсуаупк на релевануни прпцедури. Рабпуауа 
на пвие уеми мпже да е вп уек вп CEN или ISO. 



 

 

Табела 16: Општи стандарди за емисии вп впздух и/или впда 
 
 
 

G1 
Семплираое  на  впда  –  Дел  1:  Фпаусувп  за 
дизајнпу на прпграмиуе за семплираое 

 

 

G2 
Семплираое  на  впда–  Дел  10:  Фпаусувп  за 
семплираое на пупадна впда 

 

 

G3 
Семплираое  на  впда  –  Дел  3:  Фпаусувп  за 
защуиуа и ракуваое сп примерпци 

 

G4 
Фпаусувп за аналиуишка кпнурпла на 
квалиуеупу на анализиуе на впда 

 

EN ISO 5667‐1 : 1996 
 

 
 

EN ISO 5667‐10 : 1992 

 

EN ISO 5667‐3 : 1994 

CEN/ISO  TR  13530  : 
1998 

 

Емисии пд суаципнарни извпри – 
Инуралабпрауприски прпцедури за 

G5 
валидација на алуернауивен меупд вп 
сппредба сп референуен меупд 

 
 

CEN/TS 14793 

 
 

G6 Општи препораки за компетентност за 
тестирање и калибрација на лаборатории 

 
 

GUM = Фпаусувп за изразуваое на несигурнпсу 

 

EN ISO 17025 : 2005 

G7 (1995) издаденп пд BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, 
IUPAP, OIML 

CEN TS 13005 : 2000 

 
 
 
 

Кратенки за Општите стандарди за емисии вп впздух и/или впда: 
EN Еврппски суандард 
CEN/TS CEN Уехнишка спецификација 
CEN/TR CEN Уехнишки извещуај 
ISO Медунарпден Суандард 
ISO/CD ISO Предлпг на кпмиуеупу 
ISO/TS ISO Уехнишка спецификација 
ISO/TR ISO Уехнишки извещуај 
PrXXX Предлпг суандард (самп за инфпрмација) 



 

Ппле 57: Наслпви на стандарди 

EN (ISO) Стандарди 

EN 1233:1996: Квалитет на впда ‐ Определуваое хрпм ( Атпмска апспрпциска спектрпметриск    
метпда) 

EN 1483:1997: Квалитет на впда‐ Определуваое на жива 

EN 1484:1997: Анализа на впда ‐ Упатства за ппределуваое вкупен пргански јаглерпд (TOC) и 
раствпрен пргански јаглерпд (DOC) 

EN 1911‐1:1998: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Мануелна метпда на ппределуваое на HCl ‐ Дел: 
1 Земаое на примерпци пд гаспви 

EN 1911‐2:1998: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Мануелна метпда на ппределуваое на HCl ‐ Дел: 
2 Апспрција нa гасни спединенија 

EN 1911‐3:1998: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Мануелна метпда на ппределуваое на HCl ‐ Дел: 
3 Анализи сп апспрпципни раствпри 

EN  1948‐1:2006:  Стаципнарни  извпри  на  емисии  ‐  Определуваое  на  масена  кпнцентрација  на 

PCDDs/PCDFs и дипксин какп PCBs ‐ Дел:1 Земаое примерпци на PCDDs/PCDFs 

EN  1948‐2:2006:  Стаципнарни  извпри  на  емисии  ‐  Определуваое  на  масена  кпнцентрација  на 

PCDDs/PCDFs и дипксин какп PCBs ‐ Дел: 2 Екстракција и прпчистуваое на PCDDs/PCDFs 

EN   1948‐3:   Стаципнарни   извпри   на  емисии   ‐   Определуваое   на   масена   кпнцентрација   на 
PCDDs/PCDFs и дипксин какп PCBs ‐ Дел: 3 Идентификација и квантификација на PCDDs/PCDFs 

prCEN/TS  1948‐4:xxxx:  Емисии  пд  стаципнарни  извпри  –  Одредуваое  масена  кпнцентрација  на 
PCDDs/PCDFs и дипксин – какп PCBs – Дел 4: Земаое примерпци и анализа на дипксин – какп PCBs 

EN 12260:2003: Квалитет на впда ‐ Определуваое на азпт‐ Определуваое на врзан азпт (TNb), 
преку пксидација дп азптни пксиди 

EN  12338:1998:  Квалитет  на  впда  ‐  Определуваое  на  жива  ‐  Метпда  на  збпгатуваое  сп 
амалгамираое 

ENV 13005:1999: Упатствп за изразуваое на несигурнпст на мереоата 

EN  13211:2001:  Квалитет  на  впздух  ‐  Стаципнарни  извпри  на  емисии  ‐  Мануелна  метпда  за 
Определуваое на кпнцентрациja на вкупна жива 

EN   13506:2001:   Квалитет   на   впда   –   Одредуваое   на   жива   сп   атпмска   флупресцентна 
спектрпметрија 

EN  13649:2001:  Стаципнарни извпри  на  емисии  ‐  Определуваое  на  масена  кпнцентарација  на 
ппединечни гасни пргански спединенија ‐ Метпда сп активен јаглен и сплветна деспрпција 

EN 14385:2004: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Определуваое на вкупната емисија на As, Cd, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI и V 

EN 14791:2005: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Определуваое на масена кпнцетрација на сулфур 
дипксид ‐ Референтна метпда 

EN 14792:2005: Емисии пд стаципнарни извпри ‐ Одредуваое на масена кпнцентрација на азптни 
пксиди (NOx) ‐ Референтен метпд: Хемилуминисценција 

CEN/TS   14793:2005:   Стаципнарни   извпри   на   емисија   ‐   Интралабпратприска   прпцедура   за 
валидација за алтернативна метпда сппреденп сп референтна метпда 

EN 14884:2005: Квалитет на впздух ‐ Емисии пд стаципнарни извпри ‐ Одредуваое на вкупнп 
кпличествп на жива: автпматизирани мерни системи 

EN 15058:2004: Емисии пд стаципнарни извпри ‐ Одредуваое на масена кпнцентрација на јаглерпд 
мпнпксид (СO) ‐ Референтен метпд: Недисперзивна инфрацрвена спектрпметрија 

EN 26595:1992/AC:1992: Квалитет на впда ‐ Определуваое на вкупен арсен ‐ Спектрпметриски 
метпд сп сребрен диетилдитипкарбамат (ISO 6595:1982) 

EN  ISO  5667‐1:2005:  Квалитет  на  впда  ‐  Земаое  примерпци‐  Дел  1:  Упатствп  за  дизајн  на 
прпграми и техники за земаое на примерпци (ревизија на ISO 5667‐1:1980 и ISO 5667‐2:1991) 



 

EN ISO 5667‐3:2003: Квалитет на впда ‐ Земаое примерпци ( Дел 3: Упатствп за кпнзервираое и 
ракуваое сп примерпци 

EN ISO  5667‐10:1992: Квалитет на впда  ‐  Земаое примерпци ‐ Дел 10: Упатствo за земаое 
примерпци пд птпадни впди 

EN ISO 5961:1995: Квалитет на впда Определуваое кадмиум сп атпмска апспрпциска 
спектрпметриja 

EN ISO 6468:1996: Квалитет на впда ‐ Определуваое ппределени прганпхлпрни инсектициди, 
пплихлприрани бифенили и хлпрпбензени ‐ Гаснп‐хрпматпграфска метпда пп течнп‐течнa 
екстракција 

EN ISO 6878:2004: Квалитет на впда – Одредуваое на фпсфпр ‐ Ампнуиум мплибдат 
спектрпметриска метпда 

EN ISO 9562:2004: Квалитет на впда – Одредуваое на адспрбирани пргански врзани халпгени (AOX) 

EN ISO 10301:1997: Квалитет на впда ‐ Определуваое виспкп испарливи халпгенирани 
јаглевпдпрпди ‐ Гаснп‐хрпматпграфски метпди 

EN ISO 10304‐1:1995: Квалитет на впда ‐ Определуваое јпни на раствпрен флуприд, хлприд, 
нитрит, пртпфпсфат, брпмид, нитрат и сулфат сп примена на течна јпнска хрпматпграфија 

EN ISO 10304‐2:1996: Квалитет на впда ‐ Определуваое на раствпрени анјпни сп течна јпнска 
хрпматпграфија ‐ Дел 2: Определуваое брпмиди, хлприди, нитрати, нитрити, пртпфпсфати и 
сулфати вп птпадна впда 

EN ISO 10304‐4:1999: Квалитет на впда ‐ Определуваое на раствпрени анјпни сп течна јпнска 
хрпматпграфија ‐ Дел 4: Определуваое на хлпрати, хлприди и хлприти вп впда сп ниска 
загаденпст 

EN ISO 10695:2000: Квалитет на впда ‐ Определуваое на избрани прганп азптни и фпсфпрни 
спединенија ‐ Гаснп хрпматпграфски метпди 

EN ISO 11369:1997: Квалитет на впда ‐ Определуваое на пдбрани агенси за третираое на 
растенијата ‐ Метпда кпј кпристи виспкп перфпрмансна течна хрпматпграфија сп UV 
пдетекција ппсле цврста‐течна екстракција 

EN ISO 11885:1997: Квалитет на впда ‐ Определуваое 33 елементи сп атпмскп емисиска 
спектрпскппија на индуктивнп спрегната плазма 

EN ISO 11905‐1:1998: Квалитет на впда ‐ Определуваое азпт ‐ Дел 1: Метпда сп пксидативна 
дигестија сп перпкспдисулфат 

EN ISO 11969:1996: Квалитет на впда ‐ Определуваое арсен ‐ Атпмска апспрпциска 
спектрпметриска метпда (хидридна техника) 

ENV/ISO 13530:1998: Квалитет на впда – Упатствп за аналитичка кпнтрпла на квалитетпт на 
анализите на впда 

EN ISO 14403:2002: Квалитет на впда‐ Определуваое на вкупен цијанид и слпбпден цијанид сп 
анализа на кпнтинуиран прптпк 

EN ISO 15680:2003: Квалитет на впда‐ Гаснп хрпматпграфскп ппределуваое на брпј на 
мпнпциклични арпматични јаглевпдпрпди, нафталин и некплку хлприрани спединенија кпристејки 
чисти ‐ зарпби и термичка деспрпција 

EN ISO 15681‐1 Квалитет на впда‐ Определуваое на пртпфпсфати и вкупни спдржини на фпсфпр 
сп прптпчна анализа (FIA and CFA) ‐ Дел 1: Метпда на анализа сп прптпчнп инјектираое 

EN ISO 15681‐2:2004: Квалитет на впда‐ Определуваое на пртпфпсфати и вкупни спдржини на 
фпсфпр сп прптпчна анализа (FIA and CFA)‐ Дел 2: Метпда сп анализа на кпнтинуиран прптпк 

EN ISO 15682:2001: Квалитет на впда ‐ Определуваое на хлприди сп прптпчна анализа (CFA и FIA) 
и фптпметриска и пптенципметриска детекција 

EN ISO/IEC 17025:2005: Општи бараоа за кпмпетентнпст на лабпратприи за тестираое и 
калибрација 

EN ISO 17353:2005: Квалитет на впда ‐ Определуваое на селектирани прганптински спединенија ‐ 



 

Метпд на гасна хрпматпграфија 

EN   ISO   17993:2003:   Квалитет   на   впда‐   Определуваое   на   15   пплициклични   арпматични 
јаглевпдпрпди (PAH) вп впда сп HPLC сп флупрпсцентна детекција ппсле течнп‐течна екстракција 

EN ISO 18856:2005: Квалитет на впда ‐ Определуваое на пдбрани фталати кпристејќи гасна 
хрпматпграфија/масена спектрпметрија 

 
ISO Стандарди 

ISO 7934:1989: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Одредуваое на масена кпнцетрација на сулфур 
дипксид ‐ Впдпрпден перпксид/бариум перхлпрат/ Тприн метпд 

ISO 7935:1992: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Одредуваое на масена кпнцетрација на сулфур 
дипксид ‐ Карактеристики на изведба на автпматски мерни метпди 

EN ISO 17993:2009: Квалитет на впда‐ Определуваое на 15 пплициклични арпматични 
јаглевпдпрпди (PAH) вп впда сп HPLC сп флупрпсцентна детекција ппсле течнп‐течна екстракција 

ISO 10397:1993: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Одредуваое на емисии на азбест пд ппстрпјки ‐ 
Мерна метпда сп брпеое на влакна 

ISO 10849:1996: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Одредуваое на масена кпнцентарација на азпт 

ISO 11338‐1:2003: Stationary source emissions – Determination of gas and particle‐phase polycyclic 
aromatic hydrocarbons – Part 1: Sampling 

ISO 11338‐2:2003: Stationary source emissions – Determination of gas and particle‐phase polycyclic 
aromatic hydrocarbons – Part 2: Sample preparation, clean‐up and determination 

ISO 11423‐1:1997: Квалитет на впда ‐ Определуваое бензен и некпи деривати ‐ Дел 1: Гаснп‐ 
хрпматпграфска метпда сп Head‐space 

ISO 11423‐2:1997: Квалитет на впда ‐ Определуваое бензен и некпи деривати ‐ Дел 2: Метпда сп 
екстракција и гасна хрпматпграфија 

ISO 11564:1998: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Одредуваое на масена кпнцентрација на азптни 
пксиди ‐ Нафтилетилендиамин фптпметриска метпда 

ISO 11632:1998: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Одредуваое на масена кпнцентрација на сулфур 
дипксид ‐ Метпда на јпнска хрпматпграфија 

ISO 12039:2001: Стаципнарни извпри на емисии ‐ Одредуваое на јаглерпд мпнпксид, јаглерпд 
диксид и кислпрпд‐ Карктеристики на изведба и калибрација на автпматски мерни системи 

ISO/FDIS 15713:2006: Стаципнарни извпри на емисии – Земаое на примерпци и пдредуваое на 
гасната спдржина на флупрпт 

ISO 18073:2004: Квалитет на впда –Одредуваое на тетра – дп – пкта хлприн дипксини и фурани – 
Метпда сп кпристеое на раствпр пд HRGC/HRMS изптпп 

ISO 18857‐1:2005: Квалитет на впда ‐ Определуваое на пдбрани алкилфенпли‐ Дел 1: Метпда за 
нефилтрирани примерпци кпристејќи течнп‐течна екстракција и гасна хрпматпграфија сп 
масенп селективна детекција 

ISO/DIS 22032:2004: Water quality – Determination of selected polybrominated diphenyl ethers in 
sediment and sewage sludge ‐ Method using extraction and gas chromatography/mass spectrometry 

ISO/CD 23210:2005: Стаципнарни извпри на емисии – Одредуваое на ниска масена кпнцентрација 
на PM10/PM2.5 вп прптпкпт на дас сп кпристеое на импактпри 

 

 

Вп уабела 17 дадена е лисуа на индикауивни мереоа на загадувашки мауерии вп 
пупадпу и уалпгпу. Прегледпу е направен врз пснпва на суандардиуе на Еврппскипу 
кпмиуеу за суандардизација (CEN) кпи се наведени вп IPPC BREF за мпниупринг. Вп 
слушај кпга не е дадена суандардизирана аналиуишка прпцедура, упа знаши дека сеущуе 
не ппсупи дпгпвпр на медунарпднп нивп за упа какп да се пдреди загадувашкауа 
мауерија. Вп уакпв слушај уреба да се уппуребау наципналнп кприсуени прпцедури. 



 

 
 

Табела 17: Индикативна листа на стандардизирани аналитички прпцедури за пдредуваое на избраните загадувачки 
материи пд Анекс II вп птпад (цврст и/или вп талпг) 

 
Бр CAS брпј Заг. мауерија План  за  земаое 

примерпци/ 
земаое 
примерпк/ 
пренесуваое и 
складираое 

Преухпдна 
пбрабпука 

Ексуракција Аналиуишка 
квануификација 

Целпкупен 
мерен 
извещуај 

12  Вкупен азпу GR1 / GR5 / GR6   EN 13342 (2000) 

13  Вкупен фпсфпр GR1 / GR5 / GR6   WI 308‐034 

19 7440‐47‐ 
3 

Хрпм и 
спединенија на 
хрпм (какп Cr) 

GR4   WI 292‐036 
WI 292‐036 

/ 

40  Халпгени GR1 / GR5 / GR6 WI 308‐047 WI 308‐047 WI 308‐047 

  пргански     
  спединенија     
  (какп AOX)     

50 1336‐36‐ Пплихлприрани GR4 / GR1 / GR5 /   WI 292‐021 / 

 3 бифенили (PCBs) GR6   WI308‐046  

76  Вкупен   пргански GR1 / GR5 / GR6   EN 13137 (2001) 

  јаглерпд (TOC)     
  (какп    вкупен    C     
  или COD/3)     
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