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• Политику борбе против климатских промена у Р.
Србији одређују обавезе према:
- Оквирној конвенцији УН о промени климе –
као не-Анекс 1 држава чланица
- Процесу хармонизације националног са ЕУ
законодавством
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Oквирна конвенција УН о промени
климе – континуиране активности
• Захтева редовно двогодишње и четворогодишње извештавање
кроз:
- Националне комуникације/националнe извештајe
 Први извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији УН
о промени климе – Влада je усвојила и достављен je Конвенцији
2010. године
 Други извештај Р. Србије према Конвенцији – је у изради, биће
достављен Конвенцији 2016. године

- Двогодишњи ажурирани извештај
 Први двогодошњи ажурирани извештај - израђен је предлог и
биће достављен Конвенцији до краја 2015. године
 Сугестије на овај документ можете послати до 20. октобра, а
доступан је на сајту Министарства:www. klimatskepromene.rs
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Oквирна конвенција УН о промени
климе – тренутне активности
• Према захтеву да све државе чланице доставе
Намераване национално одређене доприносе
смањењу емисија гасова са ефектом стаклене
баште (INDCs - Intended national determined
contributions)за период после 2020. године, а као
допринос постизању договора на Конференцији
у Паризу
• Р. Србија је доставила у јуну, међу првих 10
држава света, чиме је показала и политичку
подршку преговарачком процесу
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Дугорочне акције
•

•

•

Начини,
односно
конкретне
акције
постизања
намераваних
национално
одређених
доприноса
смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште,
али и дефинисање дугорочних циљева борбе против
климатских промена, у складу са ЕУ Мапом пута до 2050.
године, биће дефинисане кроз Стратегију борбе против
климатских промена, са акционим планом
Стратегије борбе против климатских промена са
акционим планом биће израђена у оквиру IPA 2014
пројекта
Израда Стратегије у првој половини 2016. године и трајаће
две године
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Хармонизација националног са ЕУ
законодавством (1)
•

•

•

Активности
на
усклађивању
националног
са
ЕУ
законодваством започете су припремом за мониторинг,
извештавање и верификацију емисија гасова са ефектом
стаклене баште које долазе као захтев ЕУ Система трговине
емисионим јединицама

Ове активности реализоване се кроз IPA 2012 твининг
пројекат:
”Успостављање
система
за
мониторинг,
извештавање
и
верификацију
(MRV)
за
успешну
имплементацију Система трговине емисијама Европске
уније (EU ETS)” завршен у септембру 2015. године
Припремљен је: предлог Закона о смањењу емисија гасова
са ефектом стаклене баште који транспонује захтеве
мониторинга, извештавања и верификације емисија из
индустријских и енергетских постројења у национално
законодавство и ускоро ће започети процес јавних
консултација, а у складу са националним законодавством
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Хармонизација националног са ЕУ
законодавством (2)
•

•

•

•

Успостављање
комплетног
националног
система
мониторинга, извештавања и верификације података и
информација од значаја за климатске промене наставиће
се кроз успостављање институционалног и законодавног
оквира за спровођење Уредбе о механизму мониторинга
Европске уније, тачније Уредбе 525/2013/ЕС
Ове активности реализује се у оквиру IPA 2013 твининг
пројекта: ”Успостављање механизма за спровођење MMR“
Успостављање овог система омогућиће Србији основ за
континуирано и систематско праћење података и
информација, али и политика и мера у области климатских
промена.
Истовремено
овај
систем
унапредиће
извештавање према Конвенцији.

Значајно је напоменути да су нам партнери на оба
твининг пројекта институције Владе Р. Француске
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Национални адаптациони план и
стратегија
• Како би направили прве процене потребних
дугорочних
инвестиција
у
приоритетне
акције
адаптације на измењене климатске услове, укључујући
смањење ризика Министарство је иницирало израду
Националног адаптационог плана (НАП), који ће бити
завршен до краја 2015. године
• НАП ће успоставити основ за предстојећу израду
Стратегије адаптације, која је планирана у IPA
програмирању за 2017. годину и биће представљен
другог дана ове Конференције
• Како би скренули пажњу на проблем утицаја промена
климе
на
пољопривреду
израдили
смо
публикацију:„Загрејавање усева“ – Промене климе:
шта то значи за пољопривреду Р. Србије, доступну на:
www. klimatskepromene.rs
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Међусекторска сарадња
• Иако кључне активности у области климатских
промена носи Одсек за климатске промене, како
би све активности биле реализоване на ефикасан
начин и узимајући у обзир мултисекторску природу
климатских промена, Влада РС основала је
Национални савет за климатске промене (20.
новембар 2014)
• У раду света учествују представници Владиних и
институција АП Војводина, локалних самоуправа,
научне и стручне јавности. Предвиђено је и учешће
организација цивилног друштва
• Свакако од великог значаја је регионална,
међународна и сарадња са Европском комисијом и
државама чланицама ЕУ за постизање националних
циљева борбе против климатских промена
У сусрет Паризу

5.09.2015

9

Захваљујем на пажњи!
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