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ПОГЛАВЈЕ 1. СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ

НИВО НА ПОДГОТОВКА

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК

Умерено подготвена (Moderatly Prepared) - 3

Нема напредок (No Progress) - 2

КОМЕНТАР
Поглавјето 1 останува на релативно ниско ниво во однос на приоритетите на јавните политики. Иако одредени стратешки документи за
стандардизација, метрологија и акредитација се утврдени, тие треба да се спроведат во пракса. Одредени проблеми се повторуваат во целиот
покриен период, а би можеле брзо да бидат разрешени. Такви се, на пример мерките од Планот за отстранување на нетарифните бариери.
Дополнителен проблем претставува немањето напредок во усогласувањето на националното законодавство со acquis-то во областите на општа
безбедност на производите и надзор на пазарот. Друг проблем е немање на континуитет во усогласување на законодавството. Надлежните
институции во Поглајвето мора да го следат развојот на легислативата. За јакнење на интерните човечки и стручни капацитети неопходно е и
зголемување на буџетите на овие институции. Доколку се финансиски независни би можеле да делуваат независно и самостојно. Оттука, не
може да се очекува дека Македонија брзо ќе напредне во поглавјето без да се решат овие прашања.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
- да се засилат заложбите за отстранување на нетарифните бариери за трговијата;
- да се заврши усогласувањето со Директивата за општа безбедност на производите;
- да се обезбеди соодветен административен капацитет за спроведување на правната рамка.
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Општи принципи
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Општи принципи

- Сè уште се чека на целосно усогласување со некои
клучни делови од европското законодавство,
посебно во однос на општата безбедност на
производите и директивите од 2014 година.
- Усогласување на законодавството сè уште не е
доволно за да се преговара за Договор за оценка на
сообразноста и прифаќањето и нема напредок во
оваа област.

- Нема напредок во усогласување со европското
законодавство во областа на општата безбедност на
производите.

- Земјата има добро воспоставена институционална
рамка за производство, дистрибуција и пуштање во
промет на индустриски производи. Националната
програма за усвојување на законодавството на ЕУ и
поединечни стратегиски документи за
стандардизација, метрологија и акредитација ги
утврдуваат плановите за натамошно усогласување
со европското законодавство. Сепак, овие планови
допрва треба да се спроведат.

Нехармонизиран дел

Нехармонизиран дел
Нехармонизиран дел

- Акцискиот план за отстранување на нетарифните
бариери од 2009 година се спроведува, но девет
идентификувани правни пречки сè уште не се
отстранети.

- Акцискиот план за отстранување на нетарифните
бариери се спроведува, но девет идентификувани
правни пречки сè уште не се отстранети.

- Остануваат девет нетарифни трговски бариери кои
сè уште не се отстранети

Хармонизиран дел: инфраструктура за квалитет
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Хармонизиран дел: инфраструктура за квалитет

- Воспоставени се правната рамка и
административната структура за технички прописи,
стандарди, оценка на сообразноста, акредитација,
метрологија и надзор на пазарот. Сепак, потребно е
натамошно усогласување во овие области, посебно
во областа на општата безбедност на производите и
надзор на пазарот.

- Како резултат на промени во европското
законодавство, националното законодавството веќе
не е усогласено во областите на општата
безбедност на производите и надзор на пазарот.

- Нема напредок во натамошното усогласување на
националното со законодавство на ЕУ во областите
на општата безбедност на производите и надзор на
пазарот.

Оценка на сообразноста

Оценка на сообразноста

- Сè уште не се развиени шеми на акредитација за
сертифицирање на персоналот и организациската
поставеност за тестирање на вештини.

- Во извештајниот период се признаени сертификати
за системи за управување со квалитетот.
Изработена е нова шема за акредитација на
калибрација и тестирање на лаборатории. Сè уште
недостасуваат шеми за акредитација за
сертифицирање на персоналот и организациската
поставеност за тестирање на вештини.
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Инспекциски надзор на пазарот
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Инспекциски надзор на пазарот

- Законот за безбедност на производите не е
доволно усогласен со европското законодавство.
- Буџетските ограничувања на Државниот пазарен
инспекторат (ДПИ) го попречуваат во спроведување
поголем број тестови.

- Законот за безбедност на производите сè уште не е
доволно усогласен со европското законодавство.
- Бројот на персоналот и обуката на Државниот
пазарен инспекторат се недоволни. Опремата и
возилата се застарени. Буџетските ограничувања ги
попречуваат ефективното спроведување на
активности за надзор на пазарот, како и соодветно
тестирање на производите.

- Не се преземени мерки за подобрување на
капацитетот на Државниот пазарен инспекторат во
однос на човечките ресурси и опремата. Буџетските
ограничувања продолжуваат да ги спречуваат
активностите за ефективен надзор на пазарот и
соодветно тестирање.

Хармонизиранa област: секторско законодавство
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Хармонизиранa област: секторско законодавство

Законодавство за производи од „новиот и глобален
приод“
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Законодавство за производи од „новиот и глобален
приод“

- Постои нерамномерно усогласување со
законодавството за производи од „новиот и глобален
приод“. Во многу сектори земјата усвои
законодавството за усогласување со законодавството
на ЕУ, посебно за играчки, уреди кои работат на гас,
машини и медицински помагала, но тоа не постигна
усогласеност со најновото европско законодавство.
- Нема напредок во однос на усогласеноста со
стандардите за експлозиви за цивилна употреба.

- Нивото на усогласеност со законодавството за
производи од „новиот и глобален приод” е
нерамномерно.
- Во многу сектори земјата веќе донела законодавство
за усогласување со законодавство на ЕУ, посебно за
играчки, уреди кои работат на гас, машини и
медицински помагала. Сепак нема напредок во
нивното натамошно усогласување со најновото
европското законодавство и во областа на
усогласеност со стандардите за експлозиви за
цивилна употреба.

- Нема напредок во усогласувањето со најновото
европско законодавство од „новиот и глобален
приод“, како и во други области, вклучително и за
експлозиви за цивилна употреба и моторни возила.

Законодавство за производи од „стариот приод”
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Законодавство за производи од „стариот приод”

- Во последните години е усвоено законодавство
кое има за цел усогласување со европското
законодавство за производи од „стариот приод“,
вклучително и регулативата REACH и
законодавството за класификација, означување и
пакување на супстанци и мешавини, ѓубрива,

- До 2010 година беше постигнато одредено
усогласување со европското законодавство во
однос на REACH и законодавството за хемикалии,
класификација, означување и пакување на
супстанци и мешавини и добри лабораториски
практики. Сепак, потребен е натамошен напредок

- Постигнат е скромен почеток на усогласувањето со
Регулативата за регистрација, евалуација,
овластување и ограничување на хемикалиите
(REACH) и законодавството за хемикалии,
класификација, означување и пакување на
супстанции и мешавини, како и добрите

Извештај 2016
прекурзори и добри лабораториски практики.
Сепак, потребен е натамошен напредок за
усогласување на правната рамка и зајакнување на
административниот капацитет во оваа област.
- Нема напредок во усогласувањето со REACH, што
налага натамошна акција за усогласување на
националното законодавство.
- Во овој период нема напредок во натамошното
усогласување на законодавството во однос на
враќањето на културни добра од „стариот приод“.

Извештај 2018
за усогласување на правната рамка и зајакнување
на административниот капацитет во оваа област.
- Во овој период нема напредок во натамошното
усогласување на законодавството во однос на
враќањето на културни добра од „стариот приод“.

Извештај 2019
лабораториски практики. Сепак, во извештајниот
период нема напредок во натамошното
усогласување со законодавството на ЕУ, ниту во
зајакнувањето на административниот капацитет во
оваа област.
Процедурални мерки
- Не постои надворешна гранична проверка на
усогласеноста со правилата за безбедност на
производите увезени од земји кои не се членки на ЕУ.

