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ПП – Преговарачка позиција
за Поглавље 27 – Животна средина
се односи на 72 прописа који су груписани у 10 подсектора и представља
анализу стања у законодавном систему,
институционалном оквиру и имплементацији прописа, као и планове за пуну транспозицију,
институционални развој
и спровођење сваког
од прописа.
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АПАЦД – Aкциони план
за развој административних капацитета даје
анализу административних капацитета у сектору
животне средине у Србији у складу са сваком директивом и уредбом, који су део Преговарачке
позиције, и предлаже
мере за унапређење институционалних капацитета, укључујући додатно
запошљавање за адекватно спровођење ЕУ
прописа у области животне средине.
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МФИП – Вишегодишњи
план инвестиција и финансирања даје приказ
свих инфраструктурних
пројеката који се односе
на потребне инвестиције
идентификоване у оквиру ДСИП-ова за секторе
вода и отпада, и процењене укупне трошкове
спровођења свих прописа који захтевају велике
инвестиције (1344 милиона евра у сектору отпада, 4300 милиона евра
за прикупљање и прераду отпадних вода, 1550
милиона евра за побољшање снабдевања водом, укупно 7194 милиона евра). Такође, он даје
и процену извора финансирања, одређује приоритете спровођења пројеката у секторима и између сектора.
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ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД – За потпуно спровођење појединих прописа, потребно је додатно време након приступања ЕУ.
На пример, за високе трошкове имплементације, обезбеђивање средстава је могуће само током дужег временског
периода. Сваки захтев за прелазним периодом током преговора биће појашњен Специфичним планом имплементације за одређену директиву.
ДСИП – Специфичан план имплементације директива обично даје кратак опис главних захтева прописа, процену
стања у спровођењу прописа (укључујући правне, институционалне и техничке аспекте), план мера потребних за
потпуно спровођење захтева ЕУ прописа, процену трошкова ових мера, механизме финансирања и рокове за
потпуну имплементацију.
ДСИП за депоније – План за спровођење Директиве о депонијама (1999/31/EC) даје приказ информација у вези
постојећих депонија и сметлишта, процену њихове усклађености са захтевима директиве, план за развој регионалне инфраструктуре (сакупљање и транспорт отпада, трансфер станице, примарна сепарација – систем две канте,
са одвојеним сакупљањем рециклабилних материјала, секундарна сепарација рециклабилних материјала – погон
за сортирање, пријем отпада из домаћинстава / центри за сакупљање (за кабасти отпад, електронски и електрични
отпад, опасни отпад), у потпуности уређена санитарна депонија са сабијањем, компостирањем зеленог отпада, затварање постојећих депонија). Овај ДСИП приказује временски оквир за развој регионалних система и планиране
мере за смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније.
ДСИП за третман отпадних вода (UWWT) – План за спровођење Директиве о третману отпадних вода (91/271/EEC)
укључује опис ситуације у сектору, предлаже идентификацију 398 агломерација, идентификацију осетљивих зона и
указује на потребу за изградњом 359 постројења за прераду отпадних вода, око 10,400 км нове мреже за сакупљање отпадних вода и више од 1,000 км за замену/реконструкцију постојеће мреже. Такође, даје процену инвестиционих трошкова (4,3 милијардe евра) и наводи главне изворе финансирања и период потребан за имплементацију.
ДСИП за воду за пиће – План за спровођење Директиве о води за пиће (98/83/EC) садржи опис тренутног стања,
идентификује 139 инвестициона пројекта који се претежно баве параметрима квалитета воде (присуство арсена,
нитрата и нитрита, замућеност, боја, недостатак воде, итд.) и даје процену укупних потребних инвестиционих трошкова за усклађивање (1,551 милиона евра), као и изворе финансирања и период имплементације.
ДСИП за оквирну директиву о водама – План за спровођење Оквирне директиве о водама (2000/60/EC) садржи
транспозицију и анализу развоја институционалног система, опис статуса израде планова развоја речних басена,
преостале недостатке, као и мере потребне за исправљање тих недостатака; даје предлог мера за потпуну примену
директиве, процену трошкова и извора финансирања, као и временски оквир за потпуно спровођење.
ДСИП за оквирну директиву о отпаду – План за спровођење Оквирне директиве о отпаду (2008/98/EC) укључује
опис ситуације у Србији у области управљања комуналним отпадом, мере за унапређење рециклирања отпада, сакупљање и прераду отпада од изградње и рушења, прераду опасног отпада, процену трошкова ових мера, опис
извора финансирања и временски оквир имлементације. Рециклажа отпада укључује одвојено сакупљање кроз
успостављање система сакупљања са 2 (две) канте - једне за мешани отпад и друге за рециклабилни отпад, секундарну сепарацију отпада на линијама за сепарацију, изградњу малих постројења за компостирање са адекватним
возилима за транспорт компоста, кућно компостирање, како би се рециклирао органски отпад из домаћинстава.
ДСИП за директиву о индустријским емисијама – План за спровођење Директиве о индустријским емисијама
(2010/75/EU) укључује анализу правног и институционалног оквира, процену статуса у вези интегрисаних дозвола за
227 постројења којима су тренутно потребне IPPC дозволе (164 захтева је поднето, и 39 интегрисаних дозвола је
издато, док 26 захтева још увек чека на подношење или треба да буду у потпуности ревидирани). Документ даје
процену техничке и финансијске ситуације у компанијама које управљају овим постројењима, процену њихових
капацитета да финансирају неопходне мере заштите животне средине и приказ додатног потребног периода како
би се остварила потпуна имплементација прописа на нивоу оператера.
РСИП – План за спровођење уредбе користи се у преговорима за објaшњење неопходних периода адаптације.

