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ДИРЕКТИВЕ
ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕУ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА
од 13. децембра 2011. године
о процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину
(кодификован текст)
(текст од значаја за EEП)
ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,
(3)

Начела процене утицаја на животну средину треба да
буду усаглашена, посебно по питању пројеката који
треба да буду предмет процене, главних обавеза
носиоца пројеката и садржаја процене. Државе
чланице могу да установе строжија правила за
заштиту животне средине.

(4)

Поред тога, неопходно је постићи један од циљева
Уније у сфери заштите животне средине и квалитета
живота.

(5)

Законодавство у области животне средине Уније
укључује одредбе које омогућавају јавним органима
и другим телима да доносе одлуке које могу да имају
значајан утицај на животну средину као и на лично
здравље и добробит.

(6)

Општа начела за процену утицаја на животну
средину треба установити у циљу допуњавања и
координације поступака за добијање сагласности за
пројекат који су меродавни за јавне и приватне
пројекте за које је вероватно да ће имати велики
утицај на животну средину.

(7)

Сагласност за јавне и приватне пројекте за које је
вероватно да ће имати значајан утицај на животну
средину даје се тек пошто буде извршена процена
вероватних значајних утицаја на животну средину.
Ова процена треба да буде изведена на основу
одговарајућих информација које је доставио носилац
пројекта, које могу допунити органи и део јавности
за коју је вероватно да ће бити заинтересована за
дати пројекат.

имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније, а
посебно члан 192. став 1,
имајући у виду предлог Европске комисије,
после достављања нацрта законодавног акта националним
парламентима,
имајући у виду мишљење Европског економског и
социјалног комитета (1),
након консултовања са Комитетом региона,
у складу са уобичајеним законодавним поступком (2),
с обзиром на то да:
(1)

Директива Савета 85/337/ЕЕЗ од 27. јуна 1985.
године о процени утицаја одређених јавних и
приватних пројеката на животну средину (3) је
накнадно неколико пута измењена (4). У циљу
постизања јасноће и рационалности дату директиву
би требало кодификовати.

(2)

Према члану 191. Уговора о функционисању
Европске уније, политика Уније о животној средини
је заснована на начелу предострожности и начелима
да треба предузети превентивно деловање, да штету
нанету животној средини треба поправити на извору
и да загађивач треба да плати. Утицаје на животну
средину треба узети у обзир у најранијој могућој
фази приликом израде свих техничких планова и у
процесу доношења одлука.
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Пројекти одређених типова имају значајан утицај на
животну средину и ови пројекти, по правилу, треба
да буду предмет систематске процене.
Пројекти других типова можда неће у сваком случају
имати значајан утицај на животну средину, и те
пројекте треба процењивати када државе чланице
сматрају да је вероватно да ће они имати значајан
утицај на животну средину.
Државе чланице могу да одреде граничне вредности
или критеријуме у сврху одређивања који ће
пројекти бити предмет процене на основу значаја
својих утицаја на животну средину. Државе чланице
не треба да буду обавезне да испитују пројекте испод
тих граничних вредности или изван тих критеријума
од случаја до случаја.
При одређивању тих граничних вредности или
критеријума или испитивању пројеката од случаја до
случаја у сврху утврђивања који пројекти треба да
буду предмет процене на основу својих значајних
утицаја на животну средину, државе чланице треба
да узму у обзир релевантне критеријуме за избор
који су утврђени у овој директиви. У складу са
начелoм супсидијарности, државе чланице су у
најбољем положају да примене те критеријуме у
одређеним случајевима.
За пројекте који су предмет процене, треба
доставити
одређену
минималну
количину
информација о пројекту и његовим утицајима.
Било би добро установити поступак како би се
носиоцу пројекта омогућило да добије мишљење од
надлежног органа о садржају и степену информација
које треба размотрити и доставити за процену.
Државе чланице у оквиру овог поступка могу да
захтевају од носиоца пројекта да обезбеди, између
осталог, алтернативе за пројекте за које намерава да
поднесе пријаву.
Утицаје пројекта на животну средину треба
проценити како би се узели у обзир разлози за
забринутост за заштиту здравља људи, допринело
квалитету живота путем боље животне средине,
осигурало одржавање различитости врста и
одржавао репродуктивни капацитет екосистема као
основни животни ресурс.
Пожељно је установити ојачане одредбе у вези са
проценом утицаја на животну средину у
прекограничном контексту, како би се узела у обзир
кретања на међународном нивоу. Европска заједница
је потписала Конвенцију о процени утицаја на
животну средину у прекограничном контексту 25.
фебруара 1991. године и ратификовала је 24. јуна
1997. године.
Ефективно учешће јавности у доношењу одлука
омогућава јавности да изрази, а доносиоцима одлука
да узму у обзир, мишљења и разлоге за забринутост
који могу да буду релевантни за те одлуке, тиме
повећавајући одговорност и транспарентност
процеса доношења одлука и доприносећи јавној
свести о питањима животне средине и подршци за
донете одлуке.

28.1.2012.

(17)

Учешће, укључујући учешће удружења, организација
и група, посебно невладиних организација које
промовишу заштиту животне средине, треба сходно
томе подстицати, између осталог промовисањем
едуковања јавности о животној средини.

(18)

Европска заједница је потписала Конвенцију
Економске комисије Уједињених нација за Европу о
приступу информацијама, јавном учешћу у
доношењу одлука и приступу правосуђу у питањима
животне средине (Архуска конвенција) 25. јуна 1998.
године и ратификовала је 17. фебруара 2005. године.

(19)

Међу циљевима Архуске конвенције је жеља да се
гарантују права на учешће јавности у доношењу
одлука у питањима у вези са животном средином
како би се допринело заштити права на живот у
средини која је адекватна за лично здравље и
добробит.

(20)

Члан 6. Архуске конвенције предвиђа учешће
јавности у одлукама о одређеним активностима које
су наведене у њеном Анексу I и о активностима које
нису наведене а које могу да имају значајан утицај на
животну средину.

(21)

Члан 9. став 2. и 4. Архуске конвенције предвиђа
приступ за правосудне и друге поступке за
преиспитивање материјалне или процедуралне
законитости одлука, аката или пропуста који су
предмет одредби о учешћу јавности из члана 6. те
конвенције.

(22)

Међутим, ову директиву не треба примењивати на
пројекте чији детаљи су одређени неким
специфичним актом националног законодавства,
пошто се циљеви из ове директиве, укључујући
циљеве у вези са достављањем информација,
постижу законодавним поступком.

(23)

Надаље, може бити препоручљиво у изузетним
случајевима да се одређени пројекат изузме из
поступка процене који је утврђен у овој директиви, у
зависности од тога да ли су одговарајуће
информације
достављене
Комисији
и
заинтересованој јавности.

(24)

С обзиром на то да државе чланице не могу
адекватно да остваре циљеве из ове директиве, те да
се они могу остварити боље на нивоу Уније, због
обима и ефеката деловања, Унија може усвојити
мере у складу са начелом супсидијарности
утврђеним чланом 5. Уговора о Европској унији. У
складу са начелом пропорционалности, како је
утврђено у том члану, ова директива се не протеже
изван онога што је неопходно да би се постигли ти
циљеви.

28.1.2012.
(25)
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4. Ова директива се не примењује на пројекте чији
детаљи су одређени специфичним актом националног
законодавства, пошто циљеви из ове директиве,
укључујући циљеве у вези са достављањем информација,
буду постигнути законодавним поступком.

Ова директива не треба да доводи у питање обавезе
држава чланица у погледу рокова за преношење у
национално право и примену Директива, како је
утврђено у Анексу V, Део Б,

ДОНЕЛИ СУ ОВУ ДИРЕКТИВУ:

Члан 2.
Члан 1.

1. Државе чланице треба да усвоје све неопходне мере
да би обезбедиле да, пре него што се изда сагласност, за
пројекте за које је вероватно да ће имати значајан утицај на
животну средину због, између осталог, своје природе,
величине или локације, буде постављен услов издавања
сагласности за пројекат. Ови пројекти су дефинисани у
члану 4.

1. Ова директива се односи на процену утицаја на
животну средину оних јавних и приватних пројеката за
које је вероватно да ће имати значајан утицај на животну
средину.
2. За сврхе ове директиве примењују се следеће
дефиниције:

2. Процена утицаја на животну средину се може
интегрисати у постојеће поступке за издавање сагласности
за пројекте у државама чланицама, или, ако то није могуће,
у друге поступке или у поступке за које ће бити
установљено да испуњавају циљеве из ове директиве.

а) „пројекат“ значи:
— извођење грађевинских
инсталација или планова,

радова

или

других

3. Државе чланице могу да предвиде јединствени
поступак како би испуниле захтеве из ове директиве и
захтеве из Директиве 2008/1/ЕЗ Европског парламента и
Савета од 15. јануара 2008. године о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања (1).

— друге интервенције на природном окружењу или
пејзажу, укључујући оне у вези са екстракцијом
минералних ресурса;
б) „носилац пројекта“ је подносилац захтева за одобрење
приватног пројекта или јавни орган који покреће
пројекат;

4. Не доводећи у питање члан 7, државе чланице могу, у
изузетним случајевима, да изузму одређени пројекат у
целини или делимично из одредби које су установљене у
овој директиви.

в) „сагласност за пројекат“ је одлука надлежног органа
или надлежних органа која даје право носиоцу пројекта
да настави са пројектом;

У овом случају, државе чланице треба да:

г) „јавност“ означава једно или више физичких или
правних лица, и, у складу са националним
законодавством или праксом, њихова удружења,
организације или групе;

а) размотре да ли би био подесан други облик процене;
б) заинтересованој јавности учине доступне информације
које су добијене другим облицима процене које су
наведене у тачки а), информације у вези са одлуком
којом се дозвољава изузеће и разлозима за то;

д) „заинтересована јавност“ је јавност које се тичу, или је
вероватно да ће је се тицати, или која има интерес за
поступке одлучивања који су наведени у члану 2. став
2. У сврхе ове дефиниције, сматраће се да невладине
организације које промовишу заштиту животне средине
и испуњавају захтеве према националном праву имају
интерес;
е)

в) обавесте Комисију, пре издавања сагласности, о
разлозима којима се образлаже дозвољено изузеће, и
доставе јој информације које су учиниле доступним, по
потреби, својим држављанима.

„надлежни орган” је онај орган који државе чланице
именују као одговорног за извршавање задужења која
произилазе из ове директиве.

Комисија сместа прослеђује примљене документе другим
државама чланицама.

3. Државе чланице могу да одлучују од случаја до
случаја, ако је тако предвиђено према националном праву,
да не примењују ову директиву на пројекте који служе у
сврхе националне одбране, ако сматрају да би таква
примена имала неповољан утицај на ове сврхе.

Комисија на годишњем нивоу подноси извештај Европском
парламенту и Савету о примени овог става.
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Члан 3.

У процени утицаја на животну средину треба
идентификовати, описати и проценити на одговарајући
начин, у светлу сваког појединачног случаја и у складу са
члановима од 4. до 12, директне и индиректне утицаје
пројекта на следеће факторе:
а) људска бића, фауну и флору;
б) тло, воду, ваздух, климу и предео;
в) материјалну имовину и културно наслеђе;
г) интеракцију између фактора који су наведени у тачкама
а), б) и в).
Члан 4.
1. Према члану 2. став 4, пројекти који су наведени у
Анексу I су предмет процене у складу са члановима од 5.
до 10.
2. Према члану 2. став 4, за пројекте који су наведени у
Анексу I, државе чланице одређују да ли ће пројекат бити
предмет процене у складу са члановима од 5. до 10. Државе
чланице ово одређују на основу:
а) испитивања од случаја до случаја;

критеријума

б) државе чланице сматрају да се од носиоца пројекта
може оправдано тражити да прикупи ове информације с
обзиром на, између осталог, тренутно знање и методе
процене.
2. Државе чланице треба да предузму неопходне мере да
осигурају да, ако носилац пројекта то затражи пре него што
поднесе захтев за издавање сагласности за пројекат,
надлежни орган изнесе мишљење о информацијама које
носилац пројекта треба да достави у складу са ставом 1.
Надлежни орган треба да се консултује се носиоцем
пројекта и органима који су наведени у члану 6. став 1. пре
него што да своје мишљење. Чињеница да је орган дао
мишљење у овом ставу неће га спречити да накнадно
затражи од носиоца пројекта да поднесе додатне
информације.

Државе чланице могу да затраже од надлежних органа да
дају такво мишљење, без обзира на то да ли носилац
пројекта то тражи.
3. Информације које носилац пројекта треба да пружи у
складу са ставом 1. треба да макар укључују:
а) опис пројекта који садрже информације о локацији,
дизајну и величини пројекта;

б) опис мера које су предвиђене како би се избегли,
смањили и, ако је могуће, отклонили могући
неповољни утицаји;

или
б) граничних вредности или
установила држава чланица.
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в) податке који су потребни да би се идентификовали и
проценили главни утицаји које је вероватно да ће
пројекат имати на животну средину;

Државе чланице могу да одлуче да примене оба поступка
наведена у тачкама а) и б).
3. Када се изводи испитивање од случаја до случаја или
се критеријуми успостављају у сврху става 2, треба узети у
обзир релевантне критеријуме утврђене у Анексу III.
4. Државе чланице треба да осигурају да одређивање
које изврше надлежни органи према ставу 2. буде учињено
доступним јавности.
Члан 5.
1. У случају пројеката који, према члану 4, треба да
буду предмет процене утицаја на животну средину у
складу са овим чланом и члановима од 6. до 10, државе
чланице треба да усвоје неопходне мере како би
обезбедиле да носилац пројекта достави у одговарајућем
облику информације које су наведене у Анексу IV,
уколико:
а) државе чланице сматрају да су информације релевантне
за дату фазу поступка издавања сагласности и за
специфичне карактеристике одређеног пројекта или
типа пројекта и одлика животне средине на које ће се
вероватно утицати;

г) опис главних алтернатива које проучава носилац
пројекта и назнаку о најважнијим разлозима за овај
избор, узимајући у обзир утицаје на животну средину;
д) нетехнички сажетак информација које су наведене у
тачкама од а) до г).
4. Државе чланице треба, ако је потребно, да осигурају
да сваки орган који поседује релевантне информације,
посебно у вези са чланом 3, учини те информације
доступним носиоцу пројекта.
Члан 6.
1. Државе чланице предузимају све неопходне мере да
осигурају да органи за које је вероватно да ће бити
заинтересовани за пројекат због својих посебних
одговорности у вези са животном средином добију
прилику да изразе своје мишљење о информацијама које
доставља носилац пројекта и о захтеву за издавање
сагласности за пројекат. У ту сврху, државе чланице
именују органе које треба консултовати, или у општем
смислу или од случаја до случаја. Информације које су
прикупљене у складу са чланом 5. треба да буду
прослеђене тим органима. Државе чланице треба да
установе детаљне аранжмане за консултације.
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2. Јавност треба информисати, или саопштењима за
јавност или другим одговарајућим средствима, као што су
електронски медији где је то могуће, о следећим питањима,
у раној фази поступка одлучивања о животној средини које
су наведене у члану 2. став 2, а најкасније када је реално
могуће доставити информације о:

4. Детаљне аранжмане за информисање јавности (на
пример, постављање плаката у одређеном пречнику или
објављивање у локалним новинама) и за консултације са
заинтересованом
јавношћу
(на
пример
писаним
поднесцима или путем јавне истраге) утврђују државе
чланице.

а) захтеву за издавање сагласности за пројекат;
б) чињеници да је пројекат предмет поступка процене
утицаја на животну средину и, где је то релевантно,
чињеници да се примењује члан 7;
в) детаљима о надлежним органима који су одговорни за
доношење одлуке, онима од којих се могу добити
релевантне информације, онима којима се могу поднети
коментари или питања, и детаљима о временском
распореду за преношење коментара или питања;
г) природи могућих одлука и, ако постоје, нацрта одлуке;
д) назнаци доступности информација које су прикупљене
у складу са чланом 5;

Члан 7.
1. Ако је држава чланица свесна да је вероватно да ће
пројекат имати значајан утицај на животну средину у
другој држави чланици, или ако то затражи држава чланица
на коју ће пројекат вероватно имати значајан утицај,
држава чланица на чијој територији је планирано да се
изведе пројекат шаље погођеној држави чланици, што пре
и најкасније у време кад информише своју јавност, између
осталог:

ђ) назнаци о времену, месту и начинима на које ће
релевантне информације бити учињене доступним;

а) опис пројекта, заједно са било којим доступним
информацијама о његовом могућем прекограничном
утицају;

е) детаље о аранжманима за учешће јавности који су
учињени према ставу 5. овог члана.

б) информације о природи одлуке која се може донети.

3. Државе чланице треба да осигурају да ће у разумном
роковима следеће учинити доступним јавности:

Држава чланица на чијој територији је планирано да се
изводи пројекат даје другој држави чланици прихватљиво
време да наведе да ли жели да учествује у доношењу
одлука о животној средини које су наведене у члану 2. став
2, а може да укључи и информације које су наведене у
ставу 2. овог члана.

а) све информације прикупљене у складу са чланом 5;
б) у складу са националним законодавством, најважније
извештаје и савете који се издају надлежном органу или
надлежним органима у време када је заинтересована
јавност информисана у складу са ставом 2. овог члана;
в) у складу са одредбама Директиве 2003/4/ЕЗ Европског
парламента и Савета од 28. јануара 2003. године о праву
јавности на приступ информацијама о животној
средини (1), информације осим оних које су наведене у
ставу 2. овог члана које су релевантне за одлуку у
складу са чланом 8. ове директиве и које постану
доступне јавности тек пошто је заинтересована јавност
информисана у складу са ставом 2. овог члана.

Заинтересованој јавности треба пружити делотворне
прилике у раној фази да учествује у поступцима
одлучивања о животној средини који су наведени у члану
2. став 2. и она треба у ту сврху да има право да изнесе
коментаре и мишљења ако су све опције отворене за
надлежни орган или органе пре него што се донесе одлука
о сагласности за пројекат.

1

5. Треба обезбедити разумне рокове за различите фазе,
омогућивши време за информисање јавности и за то да се
заинтересована јавност припреми и ефективно учествује у
доношењу одлука о животној средини које су предмет овог
члана.

СЛ L 41, 14.2 2003, стр. 26.

2. Ако држава чланица која прима информације у складу
са ставом 1. наведе да намерава да учествује у поступцима
одлучивања о животној средини које су наведене у члану 2.
став 2, држава чланица на чијој територији је планирано да
се пројекат изведе послаће, ако то није већ учинила,
држави чланици на коју пројекат има утицај информације
које је обавезно пружити према члану 6. став 2. и учинити
доступним према тачкама а) и б) члана 6. став 3.
3. Заинтересоване државе
заинтересоване, такође ће:

чланице,

уколико

су

а) уредити да се информације наведене у ставовима 1. и 2.
учине доступним, у разумном року, органима који су
наведени у члану 6. став 1. и заинтересованој јавности на
територији државе чланице за коју је вероватно да ће
бити значајно погођена; и
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б) обезбедити да се органима који су наведени у члану 6.
став 1. и заинтересованој јавности пружи прилика пре
него што се изда сагласност за пројекат, да у разумном
року проследе своје мишљење о достављеним
информацијама надлежном органу државе чланице на
чијој територији је планирано да се пројекат изведе.
4. Заинтересована држава чланица ступа у консултације
у вези са, између осталог, потенцијалним прекограничним
утицајима пројекта и мерама предвиђеним за смањивање
или елиминисање таквих утицаја и договара се о
прихватљивом времену за трајање периода консултација.
5. Детаљне аранжмане за спровођење овог члана може
одредити заинтересована држава чланица, и они треба да
буду такви да омогуће заинтересованој јавности на
територији погођене државе чланице да ефективно
учествује у поступцима одлучивања о животној средини
који су наведени у члану 2. став 2. за пројекат.
Члан 8.
Резултати консултација и информација прикупљених
према члановима 5, 6 и 7. узимају се у обзир у поступку
издавања сагласности за пројекат.
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чланици и пријем информација од стране друге државе
чланице подложни су ограничењима која су на снази у
држави чланици у којој се предлаже пројекат.
Члан 11.
1. Држава чланица обезбеђује да, у
релевантним
националним
правним
заинтересовани појединци:

складу са
системом,

а) који имају довољан интерес, или;
б) који се позивају на кршење права, ако управно
процесно право државе чланице то тражи као
предуслов;
имају приступ поступку преиспитивања пред судом или
другим независним и непристрасним телом које је законом
установљено како би оспоравало неопходну или
процедуралну законитост одлука, аката или пропуста који
су предмет одредби о учешћу јавности из ове директиве.
2. Државе чланице одређују у којој фази се могу
оспорити одлуке, акти или пропусти.

Члан 9.
1. Када буде донета одлука да се одобри или одбије
сагласност за пројекат, надлежни орган или органи
информишу јавност о њој у складу са одговарајућим
поступцима и чине доступним јавности следеће
информације:
а) садржај одлуке и све услове које су везани за њу;
б) пошто испитају све разлоге за забринутост и мишљења
које је изразила заинтересована јавност, главне разлоге
и разматрања на којима је одлука заснована,
укључујући информације о процесу учешћа јавности;
в) опис, ако је потребно, главних мера које треба
избегавати, смањивати и, ако је могуће, ублажити
штетне утицаје.
2. Надлежни орган или органи информишу сваку
државу чланицу која је била консултована према члану 7,
прослеђујући јој информације које су наведене у ставу 1.
овог члана.
Консултоване државе чланице обезбеђују да информације
буду учињене доступним на одговарајући начин
заинтересованој јавности на сопственој територији.
Члан 10.
Одредбе ове директиве не утичу на обавезе надлежних
органа да поштују ограничења које намећу национални
закони и други прописи и прихваћена правна пракса у
погледу комерцијалне и индустријске поверљивости,
укључујући интелектуалну својину и обезбеђивање јавног
интереса.
Где важи члан 7, пренос информација другој држави

3. Шта представља довољан интерес и кршење права
одређују државе чланице, у складу са циљем да се широј
јавности пружи приступ правди. У том циљу, интерес сваке
невладине организације која испуњава захтеве који су
наведени у члану 1. став 2. сматра се довољним за сврху
тачке а) става 1. овог члана. Такође се сматра да те
организације имају права која могу бити прекршена у
смислу тачке б) става 1. овог члана.
4. Одредбе овог члана не искључују могућност
претходног поступка преиспитивања пред управним
органом и не утичу на услов да се исцрпу могућности
управних поступака преиспитивања пре него што се
прибегне поступцима судског преиспитивања, у којима
постоји такав услов према националном праву.
Сваки такав поступак треба да буде праведан, равноправан,
правовремен и да му цена није неприступачна.
5. Како би се унапредила ефективност одредби овог
члана, државе чланице обезбеђују да се јавности учине
доступним практичне информације о приступу управним
поступцима и поступцима судског преиспитивања.
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Члан 12.

1. Државе чланице и Комисија размењују информације о
искуствима која су стечена приликом примене ове
директиве.
2. Посебно, државе чланице информишу Комисију о
свим критеријумима и/или граничним вредностима које су
усвојене за избор пројеката у питању, у складу са чланом 4.
став 2.
3. На основу размене информација, Комисија по
потреби подноси додатне предлоге Европском парламенту
и Савету, у циљу да обезбеди да се ова директива
примењује на довољно координисан начин.

Члан 14.
Директива 85/337/ЕЕЗ, измењена и допуњена Директивама
наведеним у Анексу V, Део А, ставља се ван снаге 6. јуна
2011. године, не доводећи у питање обавезе држава чланица
које се односе на рокове за преношење директива наведених
у Анексу V, Део Б у национално законодавство.
Упућивања на директиву која се ставља ван снаге тумаче
се као упућивања на ову директиву и тумаче се у складу са
упоредном табелом у Анексу VI.
Члан 15.
Ова директива ступа на снагу двадесетог дана од дана свог
објављивања у Службеном листу Европске уније.

Члан 13.
Државе чланице достављају Комисији текст одредаба
националног законодавства које доносе у области на коју
се односи ова директива.

Члан 16.
Ова директива је упућена државама чланицама.
Сачињено у Стразбуру, 13. децембар 2011. године
За Европски парламент
Председник
J. BUZEK

За Савет
Председник
M. SZPUNAR
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AНЕКС I
ПРОЈЕКТИ ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 1.

1. Рафинерије сирове нафте (не рачунајући предузећа која производе само мазива од сирове нафте) и
постројења за гасификацију и ликвефакцију 500 или више тона угља или битуминозног шкриљца.

2. а) Термоелектране и друга постројења за сагоревање са производњом топлотне енергије од 300 или више
мегавати;
б) Нуклеарне електране и други нуклеарни реактори, укључујући демонтажу или декомисију таквих
електрана или реактора (1) (изузев постројења за истраживање за производњу и претварање фисионих
материјала и материјала за обогаћивање, чија максимална снага није већа од 1 киловата сталног
термичког оптерећења).

3. а) Постројења за поновну прераду озраченог нуклеарног горива;
б) Постројења предвиђена:
(i) за производњу или обогаћивање нуклеарног горива;
(ii) за обраду озраченог нуклеарног горива или радиоактивног отпада високог нивоа;
(iii) за коначно одлагање озраченог нуклеарног горива;
(iv) искључиво за коначно одлагање радиоактивног отпада;
(v) искључиво за складиштење (планирано да траје дуже од 10 година) озраченог нуклеарног горива
или нуклеарног отпада на некој другој локацији која није место производње.
4. а) Интегрисани радови за почетно топљење изливеног гвожђа и челика;
б) Постројења за производњу обојених сирових метала из руда, концентрата или секундарних сировина
металуршким, хемијским или електролитичким процесима.

5. Постројења за екстракцију азбеста и обраду и трансформацију азбеста и производа који садрже азбест: за
производе од азбестног цемента, са годишњом производњом од преко 20.000 тона готових производа, за
материјал за трење, са годишњом производњом од преко 50 тона готових производа, и за друге употребе
азбеста, коришћење преко 200 тона годишње.

6. Интегрисана хемијска постројења, то јест она постројења за производњу материја у индустријским
размерама која користе процесе хемијске конверзије, у којима се неколико јединица супротставља и
функционално су повезане једна са другом, а које служе:

а) за производњу основних органских хемикалија;
б) за производњу основних неорганских хемикалија;
в) за производњу фосфорног, азотног или калијумског ђубрива (једноставно или сложено ђубриво);
г) за производњу основних производа за здравље биља и биоцида;
д) за производњу основних фармацеутских производа који користе хемијске или биолошке процесе;

1

Нуклеарне електране и други нуклеарни реактори престају да буду таква постројења када се сва нуклеарна горива или други
елементи контаминирани радијацијом уклоне за стално са места постројења.
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ђ) за производњу експлозива.

7. а) Изградња линија за даљински железнички саобраћај и аеродрома (1) основне дужине писте 2.100 m или
више;
б) Изградња аутопутева (2);
в) Изградња новог пута са четири или више трака, или престројавање и/или проширивање постојећих
путева из две траке или мање како би се обезбедило четири или више трака, где би такав нови пут и/или
престројени и/или проширени део пута био 10 km или више непрекидне дужине.
8. а) Унутрашњи пловни путеви и луке за унутрашњи пловни саобраћај које омогућавају пролазак пловила од
преко 1.350 тона;
б) Трговачке луке, пристаништа за истовар повезана за копном и спољним лукама (осим пристаништа за
ферије) које могу да приме пловила од преко 1.350 тона.
9. Постројења за одлагање отпада за инсинерацију, хемијски третман према дефиницији из Анекса I
Директиве 2008/98/ЕЗ Европског парламента и Савета од 19. новембра 2008. о отпаду ( 3) под рубриком Г9,
или депоновање опасног отпада, као што је то дефинисано у тачки 2. члана 3. ове директиве.
10. Постројења за одлагање отпада за инсинерацију, хемијски третман према дефиницији из Анекса I
Директиве 2008/98/ЕЗ под рубриком 9. неопасног отпада са капацитетом преко 100 тона дневно.
11. Црпење воде или планови вештачког пуњења подземне воде где је годишња количина воде која се црпе или
пуни еквивалентна или већа од 10 кубних метара.
12. а) Радови за пренос водних ресурса између речних сливова, где је циљ преноса спречавање могућих
несташица воде, и где количина воде која се преноси износи више од 100 милиона кубних метара
годишње;
б) У свим другим случајевима, радови за пренос водних ресурса између речних сливова где вишегодишњи
просечан проток црпног слива већи од 2.000 милиона кубних метара годишње и где је количина воде
која се преноси већа од 5% тог протока.
У оба случаја, не рачуна се пренос воде за пиће цевоводом.
13. Постројења за третман отпадних вода са капацитетом од преко 150.000 еквивалентне популације као што је
дефинисано у тачки 6. члана 2. Директиве Савета 91/271/ЕЕЗ од 1. маја 1991. године о третману градских
отпадних вода (4).
14. Екстракција нафте и природног гаса у комерцијалне сврхе, где је количина која се издваја већа од 500 тона
дневно у случају нафте и 500.000 кубних метара дневно у случају гаса.
15. Бране и други објекти предвиђени за задржавање или стално складиштење воде, када је нова или додатна
количина воде која је задржана или ускладиштена већа од 10 милиона кубних метара.
16. Цевоводи пречника преко 800 mm и дужине преко 40 km:

а) за транспорт гаса, уља, хемикалија;
б) за транспорт токова угљен-диоксида (CO2) у сврхе геолошког складиштења, укључујући повезане
бустер станице.

17. Објекти за интензивно гајење живине или свиња са више од:

а) 85.000 места за бројлере, 60.000 места за кокошке;
б) 3.000 места за свиње за производњу (преко 30 kg); или

1
2
3
4

У сврхе ове директиве, „аеродром“ је аеродром који одговара дефиницији из Чикашке конвенције из 1944. године којом је
успостављена Међународна организација цивилног ваздухопловства (Анекс 14).
У сврхе ове директиве, „аутопут“ је пут који одговара дефиницији уз Европског споразума о главним међународним
саобраћајним артеријама од 15. новембра 1975. године.
СЛ L 312, 22.11 2008, стр. 3.
СЛ L 135, 30.5 1991, стр. 40.
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в) 900 места за крмаче.

18. Индустријска постројења за производњу:

а) целулозе од дрвне грађе или сличног фиброзног материјала;
б) папира и картона са производним капацитетом преко 200 тона дневно.
19. Каменоломи и површински копови где је површина терена већа од 25 хектара, или екстракција тресета, где
је површина терена већа од 150 хектара.
20. Изградња надземног електроенергетског далековода напона од 220 kV или више и дужине од преко 15 km.
21. Постројења за складиштење нафте, петрохемијских или хемијских производа капацитета од 200.000 тона
или више.
22. Локације за складиштење према Директиви 2009/31/EЗ Европског парламента и Савета од 23. априла 2009.
године о геолошком складиштењу угљен-диоксида (1).
23. Постројења за скупљање токова CO2 у сврхе геолошког складиштења у складу са Директивом 2009/31/ЕЗ из
постројења на које се односи овај анекс, или у којима је укупна годишња количина скупљеног CO 2 1,5
мегатона или више.
24. Свака измена или проширење пројеката који су наведени у овом анексу, где таква измена или проширење
само по себи одговара граничним вредностима које су утврђене у овом анексу.

1

СЛ L 140, 5.6 2009, стр. 114.
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AНЕКС II
ПРОЈЕКТИ ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 2.

1. ПОЉОПРИВРЕДА, ГАЈЕЊЕ ШУМА И АКВАКУЛТУРА
а) Пројекти за реструктурирање сеоских газдинстава;
б) Пројекти за коришћење необрађеног земљишта или полуприродних површина за интензивне
пољопривредне сврхе;
в) Водопривредни пројекти за пољопривреду, укључујући пројекте наводњавања и исушивања земљишта;
г) Почетно пошумљавање и крчење шума у сврхе промене намене у други тип коришћења земљишта;
д) Објекти за интензивно гајење стоке (пројекти који нису укључени у Анекс I);
ђ) Објекти за гајење рибе;
е) Исушивање земљишта уз морску обалу.
2. ЕКСТРАКТИВНА ИНДУСТРИЈА
а) Каменоломи, површински копови и екстракција тресета (пројекти који нису укључени у Анекс I);
б) Подземно рударство;
в) Екстракција минерала маринским или флувијалним ископавањем;
г) Дубинско бушење, посебно:
(i) геотермално бушење;
(ii) бушење за складиштење нуклеарног отпадног материјала;
(iii) бушење у циљу водоснабдевања;
са изузетком бушења у циљу испитивања стабилности тла;
д) Површинска индустријска постројења за екстракцију угља, нафте, природног гаса и руда, као и
битуминозног шкриљца.

3. ЕНЕРГЕТСКА ИНДУСТРИЈА
а) Индустријска постројења за производњу електричне енергије, паре и вруће воде (пројекти који нису
укључени у Анекс I);
б) Индустријска постројења за пренос гаса, паре и вруће воде; пренос електричне енергије надземним
кабловима (пројекти који нису укључени у Анекс I);
в) Површинско складиште природног гаса;
г) Подземно складиште запаљивих гасова;
д) Површинско складиште фосилних горива;
ђ) Индустријско брикетирање угља и лигнита;
е) Постројења за прераду и складиштење радиоактивног отпада (осим ако су укључена у Анекс I);
ж) Постројења за производњу електричне енергије из хидроелектрана;
з) Постројења за коришћење енергије ветра за производњу енергије (ветрењаче);
и) Постројења за скупљање токова CO2 у сврху геолошког складиштења у складу са Директивом
2009/31/ЕЗ из постројења на која се не односи Анекс I ове директиве.
4. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕТАЛА
а) Постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарна или секундарна фузија) укључујући
континуирано ливење;
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б) Постројења за прераду ферозних метала:
(i) топле ваљаонице;
(ii) ковачнице са чекићима;
(iii) примена заштитних физионираних металних премаза;
в) ливнице ферозних метала;
г) Постројења за топљење, укључујући легирање, обојених метала, осим племенитих метала, укључујући
поновно искоришћене производе (рафинирање, ливење у ливници, итд.);
д) Постројења за површинску обраду метала и материјала од пластике електролитичким или хемијским
процесом;
ђ) Производња и монтажа моторних возила и производња мотора моторних возила;
е) Бродоградилишта;
ж) Постројења за изградњу и поправку ваздухоплова;
з) Производња железничке опреме;
и) Савијање експлозивима;
ј) Постројења за печење и синтеровање руде метала.
5. ИНДУСТРИЈА МИНЕРАЛА
а) Коксаре (дестилација сувог угља);
б) Постројења за производњу цемента;
в) Постројења за производњу азбеста и израду азбестних производа (пројекти који нису укључени у Анекс
I);
г) Постројења за производњу стакла, укључујући стаклена влакна;
д) Постројења за топљење минералних супстанци, укључујући производњу минералних влакана;
ђ) Израда производа од керамике сагоревањем, посебно црепова, цигли, ватростална цигли, плочица,
камених производа или порцелана.
6. ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА (ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ УКЉУЧЕНИ У АНЕКС I)
а) Обрада полупроизвода и производња хемикалија;
б) Производња пестицида и фармацеутских производа, боја и лакова, еластомера и пероксида;
в) Објекти за складиштење нафте, петрохемијских и хемијска производа.
7. ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
а) Производња биљних и животињских уља и масти;
б) Паковање и конзервирање биљних и животињских производа;
в) Производња млечних производа;
г) Производња пива и слада;
д) Производња кондиторских производа и сирупа;
ђ) Објекти за клање животиња;
е) Индустријска постројења за производњу скроба;
ж) Фабрике рибљег брашна и рибљег уља;
з) Фабрике шећера.
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8. ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА, КОЖЕ, ДРВЕТА И ПАПИРА
а) Индустријска постројења за производњу папира и картона (пројекти који нису укључени у Анекс I);
б) Постројења за претходну обраду (операције попут прања, избељивања, мерцеризације) или бојења
влакана или текстила;
в) Постројења за штављење коже;
г) Постројења за прераду и производњу целулозе.
9. ИНДУСТРИЈА ГУМЕ
Производња и обрада производа на бази еластомера.
10. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ
а)

Пројекти развоја индустријског земљишта;

б) Пројекти урбаног развоја, укључујући изградњу тржних центара и паркинга;
в)

Изградња железница и интермодалних објеката за претовар и интермодалних терминала (пројекти који
нису укључени у Анекс I);

г)

Изградња аеродрома (пројекти који нису укључени у Анекс I);

д) Изградња путева, пристаништа и лучких објеката, укључујући рибарске луке (пројекти који нису
укључени у Анекс I);
ђ) Изградња унутрашњих пловних путева који нису укључени у Анекс I, канализациони радови и радови
на отклањању последица поплава;
е)

Бране и остали објекти предвиђени за задржавање воде или њено складиштење на дужи рок (пројекти
који нису укључени у Анекс I);

ж) Трамваји, висинске и подземне железнице, обустављене линије и сличне линије одређеног типа које се
искључиво или претежно користе за превоз путника;
з)

Цевне инсталације и цевоводи за уље и гас за транспорт токова CO2 за сврхе геолошког складиштења
(пројекти који нису укључени у Анекс I);

и) Даљинске водоводне инсталације;
ј)

Обалски радови на сузбијању ерозије и поморски радови којима се може изменити обала, на пример
путем изградње насипа, молова, пристаништа и других објеката за поморску одбрану, не рачунајући
одржавање и реконструкцију таквих објеката;

к)

Апстракција подземне воде и планови вештачког пуњења подземном водом који нису укључени у
Анекс I;

л) Радови на преносу водних ресурса између речних сливова, који нису укључени у Анекс I.
11. ДРУГИ ПРОЈЕКТИ
а) Траке за сталне трке и пробе за моторна возила;
б) Постројења за одлагање отпада (пројекти који нису укључени у Анекс I);
в) Постројења за третман отпадних вода (пројекти који нису укључени у Анекс I);
г) Таложишта муља;
д) Складишта металних отпадака, укључујући отпадна возила;
ђ) Пробни столови за моторе, турбине или реакторе;
е) Постројења за производњу вештачких минералних влакана;
ж) Постројења за поновно искоришћење или уништење експлозивних супстанци;
з) Кланице.
12. ТУРИЗАМ И СЛОБОДНО ВРЕМЕ
а) Скијашке стазе, ски-лифтови и жичаре и повезани догађаји;
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б) Туристичка пристаништа;
в) Одмаралишта и хотелски комплекси изван урбаних подручја и повезани догађаји;
г) Стална места за камповање и каравани;
д) Тематски паркови.
13. а) Свака промена или проширење пројеката наведених у Анексу I или у овом анексу, већ одобрена,
изведена или у поступку извођења, која може да има значајан штетан утицај на животну средину
(промена или проширење није укључено у Анекс I);
б) Пројекти у Анексу I који су предузети искључиво или превасходно за развој и тестирање нових метода
или производа и не користе се дуже од две године.
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AHEKC III
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 3.

1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКАТА
За карактеристике пројеката се мора сматрати да се пре свега односе на:
а) величину пројекта;
б) кумулацију са другим пројектима;
в) коришћење природних ресурса;
г) производњу отпада;
д) загађивање и штетне утицаје;
ђ) ризик од незгода, посебно имајући у виду коришћене супстанце или технологију.
2. ЛОКАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
Морају се узети у обзир пројекти у области животне средине географских подручја за која се сматра да је
вероватно да ће бити погођена пројектима, посебно имајући у виду следеће:
а) постојеће коришћење земљишта;
б) релативно изобиље, квалитет и регенеративни капацитет природних ресурса у том подручју;
в) капацитет апсорпције природног окружења, посебно обраћајући пажњу на следећа подручја:
(i) мочваре;
(ii) обалске зоне;
(iii) планинска и шумска подручја;
(iv) резервате и паркове природе;
(v) подручја класификована и заштићена према законодавству држава чланица; посебна подручја
заштите које су предвиделе државе чланице у складу са Директивом 2009/147/ЕЗ Европског
парламента и Савета од 30. новембра 2009. године о очувању дивљих птица ( 1) и Директивом
Савета 92/43/ЕЕЗ од 21. маја 1992. године о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре
(2);
(vi) подручја у којима су већ прихваћени стандарди квалитета животне средине који су утврђени
правним прописима Уније;
(vii) густо насељена подручја;
(viii) предели од историјског, културног и археолошког значаја.
3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ УТИЦАЈА
Потенцијални значајни утицаји пројеката морају се узети у обзир у вези са критеријумима који су наведени у
тачкама 1. и 2. и посебно у вези са:
а) степеном утицаја (географским подручјем и величином погођене популације);
б) прекограничне природе утицаја;
в) величине и сложености утицаја;
г) вероватноће утицаја;
д) трајања, учесталости и реверзибилности утицаја.

(1) СЛ L 20, 26.1 2010, стр. 7.
(2) СЛ L 206, 22.7 1992, стр. 7.
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АНЕКС IV
ПРОЈЕКТИ ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 1.
1. Опис пројекта, укључујући посебно:
а) опис физичких карактеристика целог пројекта и захтеви за коришћење земљишта током изградње и
оперативне фазе;
б) опис главних карактеристика производног процеса, на пример природе и количине коришћених
материјала;
в) процена типа и количине очекиваних остатака (резидуа) и емисија (загађивање воде, ваздуха и земљишта,
бука, вибрације, светлост, топлотна енергија, радијација итд.) до којих би довеле радње из предложеног
пројекта.
2. Опис главних алтернатива које проучава носилац пројекта и назнаку о најважнијим разлозима за овај избор,
узимајући у обзир утицаје на животну средину.
3. Опис аспеката животне средине за које је вероватно да ће бити под значајним утицајима предложеног
пројекта, укључујући посебно становништво, фауну, флору, земљиште, воду, ваздух, климатске факторе,
материјалну имовину, укључујући архитектонско и архитектонско наслеђе, пределе и међусобне везе између
поменутих фактора.
4. Опис (1) вероватних значајних утицаја предложеног пројекта за животну средину до којих долази због:
а) постојања пројекта;
б) коришћења природних ресурса;
в) емисије загађујућих материја, изазивања штетних утицаја и уклањања отпада.
5. Опис метода прогнозирања који се користе за процену утицаја на животну средину који су наведени у тачки
4, које обезбеђује носилац пројекта.
6. Опис мера предвиђених за спречавање, смањивање и, ако је могуће, ублажавање свих значајних штетних
утицаја на животну средину.
7. Нетехнички сажетак информација које су пружене под рубрикама од 1. до 6.
8. Назнака тешкоћа (техничких недостатака или недостатка знања и вештина) са којима се носилац пројекта
сретне при прикупљању тражених информација.

1

Овај опис треба да обухвата директне утицаје и све индиректне, секундарне, кумулативне, краткорочне, средњорочне и дугорочне, сталне и
привремене, позитивне и негативне утицаје пројекта.
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АНЕКС V
ДЕО А
Директива стављена ван снаге са списком њених накнадних измена
(наведена у Члану 14)
Директива Савета 85/337/EЕЗ
(Сл. лист број L 175, 5.7.1985, стр. 40)
Директива Савета 97/11/EЗ
(Сл. лист број L 73, 24.3.1997, стр. 5)
Директива Европског парламента и Савета 2003/35/ЕЗ
(Сл. лист L 156, 25.6.2003, стр. 17).

Само члан 3.

Директива Европског парламента и Савета 2009/31/ЕЗ
(Сл. лист L 140, 5.6.2009, стр. 114).

Само члан 31.

ДЕО Б
Списак рокова за преношење у национално право
(наведен у Члану 14)
Директива

Рок за преношење

85/337/ЕЕЗ

3. јул 1988.

97/11/ЕЗ

14. март 1999.

2003/35/ЕЗ

25. јун 2005.

2009/31/ЕЗ

25. јун 2011.

СР

L 26/10

Службени лист Европскe уније

28.1.2012.

АНЕКС VI
Упоредна табела
Директива 85/337/ЕЕЗ

Ова директива

Члан 1. став 1.

Члан 1. став 1.

Члан 1. став 2. подстав 1.

Члан 1. став 2. уводни део

Члан 1. став 2. подстав 2. уводни део

Члан 1. став 2. тачка а) уводни део

Члан 1. став 2. подстав 2. алинеја прва

Члан 1. став 2. тачка а), алинеја прва

Члан 1. став 2. подстав 2.алинеја друга

Члан 1. став 2. тачка а), алинеја друга

Члан 1. став 2. подстав 3.

Члан 1. став 2. тачка б)

Члан 1. став 2, подстав 4.

Члан 1. став 2. тачка в)

Члан 1. став 2. подстав 5.

Члан 1. став 2. тачка г)

Члан 1. став 2. подстав 6.

Члан 1. став 2. тачка д)

Члан 1. став 3.

Члан 1. став 2. тачка ђ)

Члан 1. став 4.

Члан 1. став 3.

Члан 1. став 5.

Члан 1. став 4.

Члан 2. став 1.

Члан 2. став 1.

Члан 2. став 2.

Члан 2. став 2.

Члан 2. став 2а

Члан 2. став 3.

Члан 2. став 3.

Члан 2. став 4.

Члан 3, уводни део

Члан 3, уводни део

Члан 3. алинеја прва

Члан 3. тачка а)

Члан 3. алинеја друга

Члан 3. тачка б)

Члан 3. алинеја трећа

Члан 3. тачка в)

Члан 3. алинеја четврта

Члан 3. тачка г)

Члан 4.

Члан 4.

Члан 5. став 1.

Члан 5. став 1.

Члан 5. став 2.

Члан 5. став 2.

Члан 5. став 3. уводни део

Члан 5. став 3. уводни део

Члан 5. став 3. алинеја прва

Члан 5. став 3. тачка а)

Члан 5. став 3. алинеја друга

Члан 5. став 3. тачка б)

Члан 5. став 3. алинеја трећа

Члан 5. став 3. тачка в)

Члан 5. став 3. алинеја четврта

Члан 5. став 3. тачка г)

Члан 5. став 3. алинеја пета

Члан 5. став 3. тачка д)

Члан 5. став 4.

Члан 5. став 4.

Члан 6.

Члан 6.

Члан 7. став 1. уводни део

Члан 7. став 1. подстав 1. уводни део
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Ова директива

Члан 7. став 1. тачка а)

Члан 7. став 1. подстав 1. тачка а)

Члан 7. став 1. тачка б)

Члан 7. став 1. подстав 1. тачка б)

Члан 7. став 1. завршни део

Члан 7. став 1. подстав 2.

Члан 7. став 2. - Члан 7. став 5.

Члан 7. став 2. - Члан 7. став 5.

Члан 8.

Члан 8.

Члан 9. став 1. уводни део

Члан 9, уводни део

Члан 9. став 1. алинеја прва

Члан 9. став 1. тачка а)

Члан 9. став 1. алинеја друга

Члан 9. став 1. тачка б)

Члан 9. став 1. алинеја трећа

Члан 9. став 1. тачка в)

Члан 9. став 2.

Члан 9. став 2.

Члан 10.

Члан 10.

Члан 10а, став 1.

Члан 11. став 1.

Члан 10а, став 2.

Члан 11. став 2.

Члан 10а, став 3.

Члан 11. став 3.

Члан 10а, став 4. и 5.

Члан 11. став 4. подстав 1. и 2..

Члан 10а, став 6.

Члан 11. став 5.

Члан 11. став 1.

Члан 12. став 1.

Члан 11. став 2.

Члан 12. став 2.

Члан 11. став 3.

—

Члан 11. став 4.

Члан 12. став 3.

Члан 12. став 1.

—

Члан 12. став 2.

Члан 13.

—

Члан 14.

—

Члан 15.

Члан 14.

Члан 16.

Анекс I, тачка 1.

Анекс I, тачка 1.

Анекс I, тачка 2. алинеја прва

Анекс I, тачка 2. став а)

Анекс I, тачка 2. алинеја друга

Анекс I, тачка 2 б)

Анекс I, тачка 3. а)

Анекс I, тачка 3. а)

Анекс I, став 3. тачка б) уводни део

Анекс I, став 3. тачка б) уводни део

Анекс I, став 3. тачка б) алинеја прва

Анекс I, тачка б) (i)

Анекс I, тачка 3. б) алинеја друга

Анекс I, тачка 3. б) (ii)

Анекс I, тачка 3. б) алинеја трећа

Анекс I, тачка 3. б) (iii)

Анекс I, тачка 3. б) алинеја четврта

Анекс I, тачка 3. б) (iv)

Анекс I, тачка 3. б) алинеја пета

Анекс I, тачка 3. б) (v)

Анекс I, тачка 4. алинеја прва

Анекс I, тачка 4. а)
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Ова директива

Анекс I, тачка 4. алинеја друга

Анекс I, тачка 4. б)

Анекс I, тачка 5.

Анекс I, тачка 5.

Анекс IV, тачка 6. уводни део

Анекс IV, тачка 6. уводни део

Анекс I, тачка 6. (i)

Анекс I, тачка 6. а)

Анекс I, тачка 6. (ii)

Анекс I, тачка 6. б)

Анекс I, тачка 6. (iii)

Анекс I, тачка 6. в)

Анекс I, тачка 6. (iv)

Анекс I, тачка 6. г)

Анекс I, тачка 6. (v)

Анекс I, тачка 6. д)

Анекс I, тачка 6. (vi)

Анекс I, тачка 6. ђ)

Анекс I, тачке 7-15.

Анекс I, тачке 7-15.

Анекс IV, тачка 16. уводни део

Анекс IV, тачка 16. уводни део

Анекс I, тачка 16. алинеја прва

Анекс I, тачка 16. а)

Анекс I, тачка 16. алинеја друга

Анекс I, тачка 16. б)

Анекс I, тачке 17-21.

Анекс I, тачке 17-21.

Анекс I, тачка 22.

Анекс I, тачка 24.

Анекс I, тачка 23.

Анекс I, тачка 22.

Анекс I, тачка 24.

Анекс I, тачка 23.

Анекс II, тачка 1.

Анекс II, тачка 1.

Анекс II, тачке а), б) и в)

Анекс II, тачке а), б) и в)

Анекс II, тачка 2. г) уводни део

Анекс II, тачка 2. г) уводни део

Анекс II, тачка 2. г) алинеја прва

Анекс II, тачка 2. г) (i)

Анекс II, тачка 2. г) алинеја друга

Анекс II, тачка 2. г) (ii)

Анекс II, тачка 2. г) алинеја трећа

Анекс II, тачка 2. г) (iii)

Анекс II, тачка 2. г) завршни део

Анекс II, тачка 2. г) завршни део

Анекс II, тачка 2. д)

Анекс II, тачка 2. д)

Анекс II, тачке 3-12.

Анекс II, тачке 3-12.

Анекс II, тачка 13. алинеја прва

Анекс II, тачка 13. а)

Анекс II, тачка 13. алинеја друга

Анекс II, тачка 13. б)

Анекс III, тачка 1. уводни део

Анекс III, тачка 1. уводни део

Анекс III, тачка 1. алинеја прва

Анекс III, тачка 1. а)

Анекс III, тачка 1. алинеја друга

Анекс III, тачка 1. б)

Анекс III, тачка 1. алинеја трећа

Анекс III, тачка 1. в)

Анекс III, тачка 1. алинеја четврта

Анекс III, тачка 1. г)

Анекс III, тачка 1. алинеја пета

Анекс III, тачка 1. д)

Анекс III, тачка 1. алинеја шеста

Анекс III, тачка 1. ђ)

Анекс III, тачка 2. уводни део

Анекс III, тачка 2. уводни део
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Ова директива

Анекс III, тачка 2. алинеја прва

Анекс III, тачка 2. а)

Анекс III, тачка 2. алинеја друга

Анекс III, тачка 2. б)

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, уводни део

Анекс IV, тачка 2. в) уводни део

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, тачка а)

Анекс III, тачка 2. в) (i)

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, тачка б)

Анекс III, тачка 2. в) (ii)

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, тачка в)

Анекс III, тачка 2. в) (iii)

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, тачка г)

Анекс III, тачка 2. в) (iv)

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, тачка д)

Анекс III, тачка 2. в) (v)

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, тачка ђ)

Анекс III, тачка 2. в) (vi)

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, тачка е)

Анекс III, тачка 2. в) (vii)

Анекс III, тачка 2. алинеја трећа, тачка ж)

Анекс III, тачка 2. в) (viii)

Анекс III, тачка 3. уводни део

Анекс III, тачка 3. уводни део

Анекс III, тачка 3. алинеја прва

Анекс III, тачка 3. а)

Анекс III, тачка 3. алинеја друга

Анекс III, тачка 3. б)

Анекс III, тачка 3. алинеја трећа

Анекс III, тачка 3. в)

Анекс III, тачка 3. алинеја четврта

Анекс III, тачка 3. г)

Анекс III, тачка 3. алинеја пета

Анекс III, тачка 3. д)
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