ИНФОРМАЦИЈА
о активностима европских институција у области заштите животне средине за период јунсептембар 2020. година

Јун, 2020. година
Усвојени ЕУ прописи:
− Измена и допуна Уредбе (ЕУ) 2019/1021 Европског парламента и Савета од 20. јуна
2019. године о трајним органским загађивачима. (Службени лист Европске уније Л
169 од 25. јуна 2019. године).
− Уредба комисије (ЕУ) 2020/784 од 8. априла 2020. године о измени прилога 1 у
Уредбу (ЕУ) 2019/1021 Европског парламента и Савета у погледу сврставања
перфлуорооктанске киселине (ПФОА), њених соли и једињења повезаних са ПФОА.
− Уредба комисије 2020/1147 од 31. јула 2020. године о давању одобрења Уније за
појединачни биоцидни производ.
− Уредба (ЕУ) 2020/852 Европског парламента и Савета од 18. јуна 2020. године о
успостављању оквира за олакшавање одрживих инвестиција и измена Уредбе (ЕУ)
2019/2088.
− Уредба (ЕУ) 2020/878 од 18. јуна 2020. године о измени Прилога 2 Уредбе 1907/2006
Европског парламента и Савета, а у вези са регистрацијом, оценом и ограниченом
коришћењу хемикалија (REACH).

Објављени извештаји:
− На више упита појединих европских институција, посебно Европског парламента на
степен усклађености предлога нове Заједничке пољопривредне политике (ЗПП) са
„Зеленим договором“, Генерални директорат за пољопривреду и рурални развој (ДГ
АГРИ) је 20. маја објавио Извештај о усклађености. Извештај је доступан на
интернет
страници
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-capand-green-deal_en.pdf .
− Савет ЕУ је 9. јуна 2020. године обавестио о усвајању измене Одлуке о референтном
периоду за мерење раста емисија угљен диоксида у међународном авио-саобраћају.
Измена је усвојена на иницијативу авио-компанија и последица изазваних
пандемијом коронавируса.
− Фондација Хенрих – Бол и невладина организација „Пријатељи Земље“ , 9. јуна 2020.
године објавили су Атлас инсеката у ком је наглашено да су за уништење инсеката
на планети одговорни индустријски начин пољопривредне производње и
екстензивна употреба пестицида, имајући у виду нагли пад броја инсеката, као и
саму чињеницу да 75% приноса зависи од опрашивача.

− На Комитету за животну средину и јавно здравље, 8. јуна 2020. године чланови
Европског парламента (ЕП) ставили су вето на предлог Европске комисије (ЕК) о
продужењу ауторизације за активне супстанце у пестицидима. У интересу заштите
јавног здравља и у складу са Регулативом за хемикалије (REACH), приговор је
стављен на ауторизацију продужења за 28 активних супстанци укључујући и
флумиоксазин (први пут ауторизован 2003. године) који је идентификован као
токсичан за репродуктивни систем. Такође је уложен приговор на ауторизацију
хром-триоксида за одређене употребе с обзиром на утврђена канцерогена и мутогена
својства, као и основане сумње да изазива поремећаје ендокриног система.
− Достављена је Иницијатива био-индустрија (BBI – Bio-Based Industries Joint
Undertaking) за успешнији „зелени“ опоравак Европе, 16. јуна 2020. године. Имајући
у виду значај биолошких решења у трансформацији привреде и постизању
одрживијег и отпорнијег пословног амбијента, који је и наглашен у Европском
зеленом договору, Удружење био-индустрије је сачинило достављену презентацију
предлога за виши учинак био-сектора у реализацији циља, Европе нултих емисија
штетних гасова до 2050. године.
− Достављен је Извештај Интергрупе за климатске промене, био-диверзитет и
одрживи развој, Европског парламента (ЕП) са Конференције о циркуларној биоекономији, која је одржана 9. јуна 2020. године.
− Након усвајања Уредбе о таксономији у Европском парламенту, Европска комисија
је за 18. јун 2020. године најавила успостављање Платформе о одрживим
финансијама.
Одржани састанци:
− Генерални директорат за животну средину, Европске комисије (ЕК) организовао је
WebEx састанак на тему доприноса снижења буке на здравствени буџет, 18. јуна
2020. године.
− У организацији Friends of Europe (FoE), 9. јуна 2020. године одржан је виртуелни
скуп под називом „Градови будућности – дизајнирани за одрживост“.
− У организацији Франца Боговича, потпредседник Радне групе за био-економију,
Интергрупе за климатске промене, био-диверзитет и одрживи развој, Европског
парламента (ЕП), 9. јуна 2020. године одржан је виртуелни скуп под називом:
“Циркуларна био-економија: Решење за зелени план опоравка ЕУ“.
− У организацији Форума за будућност пољопривреде (FFA – Forum for the Future of
Agriculture), 15. јуна 2020. године одржана је видео конференција о отпорности
прехрамбеног система, одрживост и COVID-19 криза, уочи председавања Немачке
Европском унијом (ЕУ).

Јул, 2020. година

Усвојени ЕУ прописи:
− Уредба комисије од 15. маја 2020. године о измени Анекса 1 и 5 Уредбе 649/2012
Европског парламента и Савета о извозу и увозу опасних хемикалија.
− Уредба од 20. јула 2020. године о верификацији и корекцији података Уредбе
2018/956 о надзору и извештавању о емисијама CO2 из горива и потрошњи нових
тешких возила.
− Измена и допуна Уредбе 2020/740 Европског парламента и Савета од 25. маја 2020.
године о означавању гума у погледу ефикасности горива и других параметара,
измена Уредбе 2017/1369 и укидање Уредбе 1222/2009.
Објављени извештаји:
− Достављено је обавештење Савета ЕУ о усвајању одлуке о учешћу ЕУ у Шеми
мерења и смањења емисија угљеника у међународној авијацији (CORSIA). ЕУ ће
приступити добровољној фази учешћа у овој међународној иницијативи од 2021.
године.
− Достављена је пресуда Суда правде Европске уније под бројем С-24/19 26. јуна 2020.
године којом се потврђује обавеза процене утицаја на животну средину пре
инсталирања ветрењача за производњу електричне енергије. Првобитна тужба
иницирала је група грађана из градова Алтер и Невеле у Фландрији (Белгија).
Грађани су били незадовољни одлуком локалних самоуправа да издају дозволе за
инсталирање 5 ветрењача у њиховој регији без претходне анализе утицаја на
животну средину што је према њиховом мишљењу претпостављало кршење
Директиве 2001/42 о процени ефеката појединих планова и програма на животну
средину.
− Међународна организација цивилне авијације (ICAO) је 30. јуна прихватила, након
дужих преговора, промену референтног периода за мерење емисија штетних гасова,
са просека из периода 2019-2020. године, на просек емисија из 2019. године.
Референтни период представља основ за мерење снижења емисија у авио-саобраћају
према Међународној шеми снижења емисија угљеника у међународном ваздушном
саобраћају (CORSIA – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation).
− Достављена је Одллука комисије од 3. јуна 2020. године којом се потврђује или
допуњава привремено рачунање просечних специфичних емисија CO2 и циљева
специфичних емисија за произвођаче путничких аутомобила и лаких комерцијалних
возила за календарску годину 2018., а у складу са Уредбом 2019/631 Европског
парламента и Савета.
− Достављена је Одлука комисије 2020/1036 од 15. јула 2020. године о неприхватању
одређених активних материја у биоцидним производима у складу са Уредбом бр.
528/2012 Европског парламента и Савета.
− Достављена је Одлука комисије од 15. јула 2020. године о одлагању датума истека
одобрења креозота за употребу у биоцидним производима типа 8.

− Достављена је Одлука комисије од 23. јула 2020. године о одобравању икаридина као
постојеће активне супстанце за употребу у биоцидним производима типа 19.
− Достављена је Одлука од 27. јула 2020. године о продужењу акције коју је предузело
Извршно веће за здравље и безбедност Уједињеног Краљевства којом се дозвољава
стављање на располагање биоцидног производа Фикам Д на тржиште у складу са
Уредбом 528/2012 Европског парламента и Савета.

Одржани састанци:
− У организацији Марије Спираки, потпредседнице Интергрупе за климатске промене,
био-диверзитет и одрживи развој, Европског парламента (ЕП), 24. јуна одржан је
вебинар о Стратегији за одрживе хемикалије.
− Видео-конференвија ЕУ министра животне средине је одржана 23. јуна 2020. године
и 26. јуна је достављен Извештај. Министри су нагласили значај заједничког и
хармонизованог приступа реализацији Европског зеленог договора, као и
обезбеђења финансирања зеленог плана за опоравак европске привреде.
− У организацији Центра европске политике, 25. јуна је одржан брифинг са Виргијус
Синкевичиусем, комесаром за животну средину, океана и рибарства, на тему:
„Повратак природи као начин изласка из кризе“.
− У организацији Центра европске политике и Европске инвестиционе банке, 29. јуна
2020. године одржан је вебинар на тему реализације амбиције Европског зеленог
договора (ЕЗД).
− Скуп под називом „Циркуларна економија у срцу климатских активности – улога
материјала у реализацији Европског зеленог договора“ одржан је 6. јула 2020. године
у организацији Марије Спираки, потпредседнице Интергрупе за климатске промене,
биодиверзитет и одрживи развој.
− Одржан је вебинар под називом: „Амбициозан зелени план опоравка уз обезбеђење
зелених инвестиција за реализацију климатске неутралности“ 7. јула 2020. године.
Вебинар је организован од стране Интер-група за климатске промене, биодиверзитет и одрживи развој.

Август, 2020. година
Усвојени ЕУ прописи:
-

-

Уредба комисије 2020/1147 од 31. јула 2020. године о давању одобрења Уније за
појединачни биоцидни производ.
Уредба комисије 2020/1149 од 3. августа 2020. године о измени Анекса 17 Уредбе
1907/2006 Европског парламента и Савета о регистрацији, процени, овлашћењу и
ограниченом коришћења хемикалија (REACH).
Уредба комисије (ЕУ) 2020/1182 од 19. маја 2020. године о измени, а у сврху
прилагођавања техничком и научном напретку, део 3 Анекса 6 Уредбе 1272/2008

-

-

Европског парламента и Савета о класификацији, означавању и паковању супстанци
и смеша.
Уредба комисије 2020/1203 од 9. јуна 2020. године о измени Анекса 1 Уредбом
(ЕУ) 2019/1021 Европског парламента и Савета у погледу уноса
перфлуорооктансулфонске киселине и њених деривата (ПФОС).
Уредба Европске комисије 2020/1208 од 7. августа 2020. године о структури,
формату, поступцима подношења и прегледу информација које су пријављене од
стране држава чланица и у складу са Уредбом 2018/1999 Европског парламента и
Савета и поништеном Уредбом 749/2014.

Објављени извештаји:
− Greenpeace, невладина еколошка организација са представништвима у 55 земаља
широм света, позвала је Европску комисију на што хитније усвајање регулативе
којом ће се регулисати стављање у промет производа шумарства који представљају
ризик за одрживост шума и екосистема. Предвиђено је да Европска комисија
презентује предлог нове Регулативе у првом тромесечју 2021. године. Спровођење
процене утицаја нове Регулативе планирано је током четвртог квартала 2020. године.
− Достављено је обавештењеЕвропске комисије о студији спроведеној у оквиру
Заједничког истраживачког центра (JRC-Joint Research Centre) о емисијама метана
из мочварних подручја. Подаци указују на значајно повећање емисија метана из ових
подручја од почетка овог века и истиче се неопходност предузимања хитних
активности на сузбијању повећања емисије штетних гасова.
− Достављен је први Нацрт Стратегије о редукцији емисија метана. Коначан Нацрт
Стратегије очекује се крајем септембра или почетком октобра 2020. године.
Одржани састанци:
− На иницијативу међународног форума за електрични и електронски отпад (WEEE
Forum), на Светски дан е-отпада, 14. октобра предвиђа се одржавање Конференције
за промоцију рециклаже ове врсте отпада.

Септембар, 2020. година
Усвојени ЕУ прописи:
-

Уредба Европске комисије са бројем 2020/1294 од 15. септембра 2020. године о
механизму Европске уније за финансирање обновљивих извора енергије.

Објављени извештаји:
-

Немачко председавање Саветом ЕУ је 1. септембра послало на разматрање земљама
чланицама први нацрт Закона о клими. Текст предлога Закона који је Европска
комисија презентовала 4. марта 2020. године измењен је у делу могућности усвајања

-

-

-

-

-

-

делегираних законских аката од стране ЕК након сваке ревизије Париског споразума
(сваких пет година након 2023. године).
Имајући у виду интензивирање расправа о предлогу Закона о клими, више Комитета
Европског парламента (ЕП), протеклих дана, гласало је о повећању циља снижења
емисија штетних гасова до 2030. године. На Комитету за пољопривреду, 7. септембра
постигнута је сагласност за снижење емисија за 55% у односу на ниво из 1990.
године. На Комитету за индустрију, истраживање и енергетику постигнута је
сагласност за снижење од најмање 55% док је на Комитету за животну средину, јавно
здравље и безбедност хране показан виши ниво амбициозности и постигнута је
сагласност за снижење од 60%. Према досадашњим сазнањима Европска комисија
ће подржати предлог за снижење емисија стаклене баште за најмање 55%, што се
очекује да потврди Урсула вон дер Лајен, председница Европске комисије, 16.
септембра у свом најављеном излагању о стању Европске уније.
На питање Европског парламента од 14. септембра 2020. године упућено Европској
комисији и Савету ЕУ, да ли је довољно учињено имајући у виду стратешко
опредељење ЕУ да се контролишу резидуи фармацеутских производа у животној
средини, одговорено је да је реализован напредак од објављивања 2019. године,
Комуникације о стартешком приступу ЕУ на присуство резидуа фармацеутских
производа у животној средини.
Од Европске комисије је достављен списак одлука о одобрењу које су државе ЕЕА и
ЕФТА донеле у складу са чланом 44 (5) Уредбе са бројем 528/2012 у другој половини
2019. године, а у вези са опасним супстанцана. (2020/С 308/04) Пододбор 2 о
слободном кретању роба.
Од Европске комисије је достављен списак одлука о одобрењу које су државе ЕЕА и
ЕФТА донеле у складу са чланом 64 (8) Уредбе са бројем 1907/2006 (REACH) у
другој половини 2019. године, а у вези са опасним супстанцана. (2020/С 308/05)
Пододбор 2 о слободном кретању роба.
Након више покушаја одлагања гласања од стране првенствено представника
Немачке и Чешке о предлогу Регулативе којом би се забранила употреба муниције
са садржајем олова у мочварним подручјима, гласање о измењеном предлогу је
предвиђено за 3. септембар 2020. године. Рестрикција употребе олова се спроводи
преко Регулативе о регистрацији, евалуацији и ауторизацији хемикалија (REACH).
Позната је штетност олова за људе и животну средину, као и чињеница да милион
птица страда годишње од ове врсте муниције.
Немачко председавање Саветом ЕУ је 1. септембра послало на разматрање земљама
чланицама први нацрт Закона о клими. Текст предлога Закона који је Европска
комисија презентовала 4. марта 2020. године измењен је у делу могућности усвајања
делегираних законских аката од стране Европске комисије након сваке ревизије
Париског споразума (сваких 5 година након 2023. године). Обавеза везивања измене
циљева снижења емисија за ревизије Париског споразума замењена је речима да ће
се законске измене циљева реализовати када то буде неопходно за реализацију циља
климатске неутралности до 2050. године. У наредном периоду предвиђено је

-

-

-

-

рзматрање нацрта Закона у радним телима Савета ЕУ (7. и 8. септембра), као и
гласање о предлогу измена нацрта Закона у Европском парламенту (4. септембра).
Доставњен је резиме одлука Европске комисије о дозволама за стављање на тржиште
за коришћење и/или употребу супстанци наведених у Прилогу 14 Уредбе са бројем
1907/2006 Европског парламента и Савета везано са регистрацијом, оценом, као и
само одобрење и ограничено коришћење хемикалија (REACH). (Објављено у складу
са чланом 64 (9) Уредбе 1907/2006 (1)).
Достављено је обавештење Савета ЕУ о усвојеном овлашћењу да се ЕУ прикључи
Декларацији за повећање међународне амбиције у заштити био-диверзитета, на
Самиту о био-диверзитету УН чије одржавање је предвиђено за 28. септембар 2020.
године.
Достављен је сажетак Извештаја о евалуацији Директиве о индустријским емисијама
штетних гасова (са интегрисаним мерама превенције и контроле загађења).
Закључено је да је Директива значајно допринела снижењу емисија штетних гасова
у ЕУ, али да су идентификовани сегменти привреде где је неопходно унапређење
перформанси снижења емисија у циљу усклађивања са Европским зеленим
договором.
Достављен је сажетак одлука Европске комисије о одобрењу за стављање на
тржиште и употребу супстанци које су наведене у Прилогу 14 Уредбе са бројем
1907/2006 Европског парламента и Савета, а у вези са регистрацијом, оценом и
ограниченом коришћењу хемикалија (REACH) (Објављено у складу са чланом 64 (9)
Уредбе са бројем 1907/2006 (1)).

Одржани састанци:
-

-

-

-

У организацији Скупштине европских региона и Савета за одрживи развој Владе
Каталоније одржан је, 14. септембра 2020. године вебинар на тему: „Европски зелени
договор: Изазови и могућности за европске регионе у време ковида-19“.
У организацији Friends of Europe (FoE) , 16. септембра 2020. године одржан је online
разговор са Кристалином Георгијевом, председницом и извршним директором
Међународног монетарног фонда (ММФ).
У организацији Центра за студије европске политике (CEPS – Centre for European
Policy Studies), 18. септембра одржан је брифинг са Стинће ван Велдховен, државним
секретаром за инфраструктуру и управљање водом, Низоземске и Виргинијус
Синкивичиусом, комесаром за животну средину, океане и рибарство, Европске
комисије (ЕК) о кључној улози циркуларне економије у плану опоравка ЕУ.
- У организацији Генералног директората за истраживање и иновације
Европске комисије, 22. септембра је одржана видео дебата под називом „Раздвајање
планетарних граница-како вратити токове хранљивих материја у сигурне границе.
У организацији бриселске канцеларије Организације за храну и пољопривреду УН,
одржан је 29. септембра 2020. године на Међународни дан подизања свести о
губицима и отпаду хране, дијалог на исту тему.

