Работилница за квалитет на
воздух
ETT
54832
Организирано во соработка со
Министерство за животна средина и
просторно планирање

Место: хотел Карпош
Скопје,
16‐17 Декември 2013

За повеќе информации за TAIEX и да ги превземете презентациите од овој настан, Ве
молиме посетете ја страната : http://ec.europa.eu/enlargement/taiex.

Цел на работилницата :
Целта на оваа работилница е да зајакнат капацитетите на локално
ниво за имплементација на Директивата 2008/50/ЕС на Европскиот
Парламент и Советот, во однос на подготовка и имплементација на
краткорочните акциони планови за заштита на квалитетот на
воздухот според член 24 од оваа директива.

Корисник :
Република Македонија

Понеделник 16 Декември 2013

Претседавач: Маријонка Виларова, Заменик раководител на
сектор, Министерство за животна средина и просторно планирање
08:45

Регистрација на учесниците

09:15

Поздравен говор, Вовед во програмата и презентација на експертите
Абдилаким Адеми, Министер за животна средина и просторно планирање

09:30

Преглед на националното законодавство и состојбата со квалитетот на
воздухот
Анета Стефановска, Раководител на одделение за мониторинг на квалитет
на воздухот, Министерство за животна средина и просторно планирање

10:00

Прашања и одговори

10:15

Структура на планови и програми според Директивата 2008/50/ЕС
Ирис Буксбаум, Експерт, Контрола на загадување на воздухот и ублажување
на климатските промени, Агенција за животна средина, Австрија

10:45

Прашања и одговори

11:00

Кафе пауза

11:30

Структура на плановите за квалитет на воздух според Директивата
2008/50/ЕС и искуства од Република Чешка
Катерина Сукдолова, Раководител на одделение за квалитет на воздух,
Сектор за заштита на воздухот, Министерство за животна средина,
Република Чешка

12:00

Прашања и одговори

12:15

Пауза за ручек

13:30

Практични точки да бидат земени во предвид при развивањето на
планови и програми
Ирис Буксбаум, Експерт, Контрола на загадување на воздухот и ублажување
на климатските промени, Агенција за животна средина, Австрија

14:00
14:15

Прашања и одговори
Оперативна програма за намалување на концентрацијата на РМ10 во
амбиенталниот воздух во Скопската агломерација
Јулијана Димзова, Град Скопје

14:45

Прашања и одговори

15:00

Кафе пауза

15:15

Смог алармирање и регулаторен систем во Република Чешка – правила,
институционална соработка и информирање на јавноста
Ондреј Вичек, Раководител на сектор, Сектор за моделирање на квалитет на
воздух, Чешки хидро‐метеролошки институт, Република Чешка

15:45

Прашања и одговори

16:00

Искуства на Холандја во развој и следење на плановите за управување со
квалитетот на воздухот
Ана Марија Ван Алфен, Советник за креирање политика, Национален
институт за јавно здравје и животна средина, Холандија

16:30

Дискусија и заклучоци

16:45

Крај на првиот ден

Вторник 17 Декември 2013

Претседавач: Маријонка Виларова, Заменик раковотидел на
сектор, Министерство за животна средина и просторно планирање
09:15

Влијание на зоните со ниска емисија врз загадувачките концентрации на
амбиентиот воздух во Германија
Јосеф Цирис, Водач на тимот за "Оценка за изложеноста на животната
средина", Институт за епидемиологија II, Универзитет Аугсбург, Германија

09:45

Прашања и одговори

10:00

Локални мерки за подобрување на квалитетот на воздухот и улогата на
краткорочните акциони планови. Искуства од Турин, што е работено и што
останува да се изработи
Алесандро Бертело, Одговорен во одделението за квалитет на воздухот,
Провинција Турин, Италија

10:30

Прашања и одговори

10:45

Кафе пауза

11:15

Прогноза за квалитет на воздухот, корисна алатка да се информира
јавноста и да се превземе акција
Алесандро Бертело, Одговорен во одделението за квалитет на воздухот,
Провинција Турин, Италија

11:45

Прашања и одговори

12:00

Дискусија и заклучоци

12:15

Крај на работилницата

Оваа работилница е организирана од TAIEX
Техничка помош за размена на информации Инструмент на Евроската Комисија
CHAR 03/149 , B ‐ 1049 Брисел
Тел: +32‐2‐296 73 07 , Факс: +32‐2‐296 76 94
Веб страна http://ec.europa.eu/enlargement/taiex

