ИНФОРМАЦИЈА
о активностима европских институција у области заштите животне средине за период
октобар-децембар 2020. година

Октобар, 2020. година
Усвојени ЕУ прописи:
-

-

Уредба комисије са бројем 2020/1413 од 29. јуна 2020. године о исправљању верзије
Прилога 1 на шведском језику Уредбе са бројем 1272/2008 Европског парламента и
Савета о класификацији, означавању и паковању супстанци и смеше.
Уредба комисије са бројем 2020/1425 од 8. октобра 2020. године о давању одобрења
Уније за породицу биоцидних производа.
Уредба комисије са бројем 2020/1435 од 9. октобра 2020. године о дужностима које
се стављају на подносиоце регистрација да ажурирају своје регистрације у складу са
Уредбом (REACH).

Објављени извештаји:
-

-

-

-

-

У току је израда Стратегије за одрживу употребу хемикалија. Наглашено је да је
извесна подељеност мишљења када се говори о начину процене ризика хемикалија.
Достављен је извештај са вебинара о сакупљању отпада хране и непожељним
последицама контаминације пластиком, одржаног 22. септембра 2020. године, у
организацији Групе за био-економију, Интер-групе за климатске промене, биодиверзитет и одрживи развој, Европског парламента.
Достављен је Извештај ЕК о напретку Србије, који је објављен 6. октобра 2020.
године заједно са Комуникацијом о проширењу ЕУ у 2020. години и Економским и
инвестиционим планом ЕУ за ЗБ.
Достављен је резиме одлука ЕК о дозволама за стављање на тржиште за употребу
супстанци наведених у Прилогу 14 Уредбе 1907/2006 Европског парламента и
Савета у вези са регистрацијом, оценом, одобрењем и ограниченом коришћењу
хемикалија (REACH).
Достављен је Извештај са вебинара о одрживости у сектору сточарства одржаног 9.
септембра у организацији Euractiv (Брисел).
Европски ревизорски суд (CoA – European Court of Auditors) је 6. октобра 2020.
године објавио Анализу европских активности за решавање проблема пластичног
отпада. Упозоравају да уколико се хитно не предузму конкретне и обимније акције,
доводи се у питање реализација циљева постављених за 2025. и 2030. годину.
Европски парламент је 8. октобра већином гласова усвојио измењени предлог Закона
о клими. Такође је већином гласова предложено снижење емисија гасова стаклене
баште за 60% до 2030. године. На Савету ЕУ усвојен је предлог снижења емисија за
најмање 55%.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Достављено је обавештење и сажетак најновијег Извештаја Европске агенције за
животну средину (EEA - European Environmental Agency) о прилагођавању на
климатске промене у урбаним подручјима Европе, са посебним акцентом на градове.
Достављено је обавештење Европске комисије о усвајању ЕУ стратегије за снижење
емисија метана који је после угљен диоксида највећи загађивач ваздуха. Снижење
емисија метана је саставни део Европског зеленог договора и спровођење циљева
ове стратегије очекује се углавном од сектора пољопривреде, енергетике и
третирања отпада.
Достављено је обавештење Генералног директората за истраживање и иновације,
Европске комисије о опасности азотног загађења у европским шумама.
Европска комисија је 15. октобра 2020. године објавила имена шест добитника
награда за спровођење мреже Натура 2000. Награђени су пројекти из Белгије,
Финске, Француске и Шпаније, као и вишеучеснички пројекат Аустрије, Чешке,
Мађарске, Румуније, Словачке и Украјине.
Достављено је обавештење Савета ЕУ о закључцима са Европског савета о ковиду19 и климатским променама.
Европска агенција за животну средину (EEA – European Environmental Agency)
објавила је 19. октобра 2020. године Извештај о стању природе ЕУ. Као најзначајнији
изазивачи тешких последица по природу и главни кривци за значајан губитак биодиверзитета наведени су пољопривреда, шумарство, урбанизација и загађење.
Достављени су Закључци са Савета министара заштите животне средине одржаног
23. октобра 2020. године.
Европска комисија је поздравила декларисање Јапана, 26. октобра за постизање
климатске неутралности до 2050. године. Кина је такође најавила постизање
климатске неутралности економије до 2060. године.
Достављено је мишљење Европске комисије од 23. септембра 2020. године, а у вези
са планом одлагања радиоактивног отпада који настаје у нуклеарној електрани која
се налази у Шведској.
Достављена је Одлука 2/2019 заједничког одбора осниваног споразума између ЕУ и
Швајцарске Конфедерације о повезивању система емисија са ефектом стаклене
баште од 5. децембра 2019. године о изменама Прилога 1 и 2 Споразума између ЕУ
и Швајцарске Конфедерације о повезивању система трговања емисијама са ефектом
стаклене баште.
Достављено је Мишљење Европског комитета регије - Европско климатско право:
Успостављање оквира за постизање климатске неутралности.
Достављена је Регулатива 2020/1361 од 30. септембра, објављена је у Службеном
гласнику Л317, (1. октобра 2020. године) којом се ауторизује увоз садница воћа
(malus domestica) пореклом из Републике Србије у ЕУ. Регулатива ступа на снагу 4.
октобра 2020. године.
Европска комисија је 30. октобра 2020. године објавила редован месечни преглед
случајева кршења прописа Европске уније (Infringement Package).
Достављено је обавештење Европске комисије из институција, органа, канцеларија
и агенција Европске уније од 14. октобра 2020. године налажући централном

администратору дневника трансакција ЕУ да унесе промене у националне табеле
расподеле Белгије, Чешке, Данске, Немачке, Француске, Летоније, Литваније,
Пољске, Португалије, Румуније и Уједињеног Краљевства у дневник трансакција
ЕУ.
Одржани састанци:
-

-

-

-

-

-

-

-

У организацији Европске комисије, 22. септембра је одржана видео дебата под
називом „Истраживање и иновације за убрзавање транзиције према чистој енергији,
основног стуба за испуњење климатских циљева“ као део конференције „Европски
дани истраживања и иновација“.
У организацији Европске комисије, 22. септембра је одржана видео дебата под
називом „Изградња прехрамбеног система после ковид-19, који би био одговарајући
за људе, планету и климу“, као део конференције „Европски дани истраживања и
иновација“.
У организацији Европске комисије, 22. септембра је одржана видео дебата под
називом „Одрживост дизајном. Уграђивање критеријума одрживости током
животног циклуса производа и процеса“, као део конференције „Европски дани
истраживања и иновација“.
Достављен је Извештај са вебинара под називом: „BEST иницијатива и кључни
партнери за реализацију Стратегије биодиверзитета у прекоморским земљама ЕУ“.
Вебинар је одржан 29. септембра у организацији Групе за острва и прекоморску
територију ЕУ, Интер-групе за климатске промене, био-диверзитет и одрживи
развој, Европског парламента.
Достављен је Извештај са видео дебате на тему: „Интегрисања науке у Европски
зелени договор“, одржане 30. септембра 2020. године, у организацији Интер-групе
за климатске промене, био-диверзитет и одрживи развој, Европског парламента.
У организацији Центра за европску политику, 13. октобра 2020. године одржан је
вебинар под називом: „Климатске промене: Да ли је Европска унија спремна?“.
У организацији Европске комисије сваке године се одржава „Зелена недеља“
углавном током јуна месеца што је због пандемије ковид-19 ове године одложено за
октобар (од 19. до 23. октобра). Током „Зелене недеље“ одржавају се тематски
скупови, презентују пројекти и проглашавају победници у различитим категоријама
заштите животне средине. Овогодишње теме фокусиране су на заштиту природе и
био-диверзитета.
Одржан је 23. Webex састанак надлежних власти за спровођење Уредбе 2019/1021
Европског парламента и Савета у вези органских загађивача. Састанак је одржан 24.
новембра 2020. године путем Webex платформе.
У организацији Friends of Europe (FoE), 26. октобра одржан је вебинар под називом
„Након ковид-19 – Европа као катализатор зелене амбиције“.
Достављен је позив Генералног директората за животну средину, Европске комисије
на састанак надлежних за примену Регулативе 2019/1021 о упорним органским
загађивачима чије видео одржавање је предвиђено за 24. новембар од 10.00 до 17.00.

Предвиђено је одржавање 13. састанка Експертске групе за буку за 12. октобар 2020.
године путем платформе Webex.
У организацији ЕК, 29. септембра је одржан брифинг за представнике дипломатских
Мисија при ЕУ о Стратегији од фарме до виљушке.

-

Новембар, 2020. година
Усвојени ЕУ прописи:
-

-

-

-

Уредба комисије са бројем 2020/1722 од 16. новембра 2020. године о количини
дозвола за целу Европску унију које ће се издавати у оквиру система трговања
емисијама за 2021. годину.
Уредба комисије са бројем 2020/1775 од 25. новембра 2020. године којом се
омогућава Холандији да одобри биоцидни производ који садржи ин ситу
генерисани азот (азот произведен на месту примене) за заштиту културног наслеђа.
Уредба комисије са бројем 2020/1771 од 26. новембра 2020. године о одобрењу
реакционе смеше персирћетне киселине (ПАА) и пероксиоктанске киселине
(ПООА) као постојеће активне супстанце за употребу у биоцидним производима
врсте 2, 3 и 4.
Уредба комисије са бројем 2020/1763 од 25. новембра 2020. године о одобравању
формалдехида као постојеће активне супстанце за употребу у биоцидним
производима врсте производа 2 и 3.

Објављени извештаји:
-

-

-

-

Достављен је план будућег законског оквира за обнову деградираних еко-система
који је Европска комисија објавила 4. новембра 2020. године.
Достављене су смернице припремљене на основу члана 20 (4) Директиве 2008/98/ЕЗ
Европског парламента и Савета од 19. новембра 2008. године о отпаду (Оквирна
директива о отпаду) којим се захтева да Европска комисија усвоји све смернице о
одвојеном сакупљању фракција опасног отпада који производе домаћинства, како би
се помогло и олакшало државама чланицама у спровођењу обавеза одвојеног
сакупљања отпада (утврђено у члану 20 (1) Оквирна директива о отпаду).
Достављени су закључци, које је Савет ЕУ усвојио 16. новембра 2020. године и у
којима се наводи како се опоравак од кризе изазване пандемијом може искористити
као подстицај за динамичнију, отпорнију и конкурентнију европску индустрију.
Достављен је Извештај, Интер – групе за климатске промене, био-диверзитет и
одрживи развој, Европског парламента са скупа под називом : „Пут ка циркуларном
друштву и индустрији: Како ЕУ може да затвори круг?“ одржаног 16. новембра 2020.
године.
Достављен је Извештај Европске комисије о примени и администрацији Директиве
200/14/ЕЦ Парламента и савета од 8. маја 2000. о приближавању Закона Државама
које су чланице ЕУ у вези са емисијом буке на отвореном.

Одржани састанци:

-

-

-

-

У оквиру серијала интервјуа које организује Међународна агенција за енергију
(International Energy Agency), извршни директор Агенције др. Ф. Бирол разговарао је
са потпредседником Европске комисије Ф. Тимермансом на тему „Европски зелени
договор, наредни кораци“.
У организацији Центра за европску политику (EPC-European Policy Centre), 5.
новембра одржан је видео скуп на тему: „Талас реновирања зграда: Како учинити
процес што ефикаснијим“.
Европска комисија је покренула отворене јавне консултације о Акционом плану
Европске уније на тему „Ка амбицији нултог загађења ваздуха, воде и тла – изградња
здравије планете за здравије људе“.
Неформална видео-конференција министара надлежних за индустрију и унутрашње
тржиште држава чланица ЕУ одржана је 19. новембра 2020. године.
У организацији портала „Politico.eu“, 25. новембра је одржана видео дебата под
називом „Да ли ће ЕУ бити спремна за искључиво одржива паковања до 2030.
године?“ (Will the EU be ready for all packaging to be sustainable by 2030). Елин Схарт,
дописница Politico.eu, у уводној речи је подсетила да тренутно само 2 посто
паковања које користимо су вишенаменски, док се 65 посто могу рециклирати, али
то не значи да ће и бити рециклирани. Истакла је да, како се количина паковања у
употреби повећава, потребно је хитно решење.

Децембар, 2020. година
Усвојени ЕУ прописи:
-

-

-

Уредба комисије са бројем 2020/1802 од 27. новембра 2020. године о изменама и
допунама корисничког водича који наводи кораке потребне за учешће у ЕМАС-у, а
на основу Уредбе са бројем 1221/2009 Европског парламента и Савета о
добровољном учешћу организација у шеми еколошког управљања и ревизије у
заједници (ЕМАС).
Уредба комисије са бројем 2020/1803 од 27. новембра 2020. године о успостављању
критеријума Еко-знака ЕУ за штампани папир, канцеларијски папир и папирне
вреће.
Уредба комисије са бројем 2020/1804 од 27. новембра 2020. године о успостављању
критеријума Еко-знака ЕУ за електронске дисплеје.
Уредба комисије од 25. новембра 2020. године о одобравању коришћења путничких
аутомобила са моторима са унутрашњим сагоревањем , као и хибридних
електричних путничких возила која се не пуне ван иновативних технологија и то у
складу са Уредбом са бројем 2019/631 Европског парламента и Савета и укидања
Уредби комисије: 2013/128 / ЕУ, 2013/341 / ЕУ, 2013/451 / ЕУ, 2013/529 / ЕУ,
2014/128 / ЕУ, 2014/465 / ЕУ, 2014/806 / ЕУ, (ЕУ) 2015/158, (ЕУ) 2015/206, (ЕУ)
2015/279, (ЕУ) 2015/295, (ЕУ) 2015/1132, (ЕУ) 2015/2280, (ЕУ) 2016/160, (ЕУ)
2016/265, (ЕУ) 2016/588, (ЕУ) 2016/362, (ЕУ) 2016/587, (ЕУ) 2016/1721, (ЕУ) 2016 /

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1926, (ЕУ) 2017/785, (ЕУ) 2017/1402, (ЕУ) 2018/1876, (ЕУ) 2018/2079, (ЕУ) 2019/313,
(ЕУ) 2019/314, (ЕУ) 2020 / 728, (ЕУ) 2020/1102, (ЕУ) 2020/1222.
Уредба комисије са бројем 2020/1807 од 27. новембра 2020. године у вези са
проширењем мера којим је извршна служба за заштиту здравља и безбедност
Уједињеног Краљевства дозволила стављање на тржиште и употребу биоцидних
производа у складу са Чланом 55 (1) Уредбе са бројем 528/2012 Европског
парламента и Савета.
Уредба комисије са бројем 2020/1778 од 26. новембра 2020. године о продужењу
акције Француског Министарства за еколошку транзицију којом се дозвољава
стављање на тржиште и само коришћење биоциднх производа у складу са чланом 5
(1) Уредбе са бројем 528/2012 Европског парламента и Савета.
Уредба комисије са бројем 2020/1829 од 24. новембра 2020. године о подношењу
предлога за измену Прилога 4 и одређених измена у Прилогу 2 и Прилогу 9 Базелске
конвенције о контроли прекограничног кретања опасног отпада и разматрање истог.
Уредба комисије са бројем 2020/1830 од 27. новембра 2020. године о ставу који
треба заузети у име Европске уније на 40. састанку Сталног комитета Конвенције о
очувању дивљих животиња и природниг станишта (Бернска конвенција).
Уредба комисије са бројем 2020/1816 од 17. јула 2020. године о допуни Уредбе са
бројем 2016/1011 Европског парламента и Савета у погледу објашњења у
референтној изјави о томе како се фактори животне средине, социјални и
управљачки елементи одражавају у свакој од референтних тачака, достављена и
објављена.
Уредба комисије са бројем 2020/1818 од 17. јула 2020. године о допуни Уредбе са
бројем 2016/1011 Европског парламента и Савета у погледу минималних стандарда
замерила климатске транзиције ЕУ и мерила усклађености ЕУ са Паризом.
Уредба комисије са бројем 2020/1995 од 4. децембра 2020. године о изменама и
допунама Уредбе о спровођењу са бројем 2018/1261 у погледу административних
промена података повезаних са одобрењем Уније у вези са породицом биоцидних
производа „Hypred“, производи на бази јода.
Уредба комисије са бројем 2020/2081 од 14. децембра 2020. године о измени
Прилога 17 Уредбе са бројем 1907/2006 Европског парламента и Савета, а у вези са
регистрацијом, проценом, одобрењем и ограничавањем хемикалија (REACH) у
погледу супстанци у мастилу за тетовирање или трајна шминка.
Уредба комисије са бројем 2020/2084 од 14. децембра 2020. године о изменама и
допунама Уредбе са бројем 2018/2067 о верификацији података и акредитацији у
складу са Директивом 2003/87 ЕЦ Европског парламента и Савета.
Уредба комисије са бројем 2020/2085 од 14. децембра 2020. године о изменама и
допунама Уредбе са бројем 2018/2066 о праћењу и извештавању о емисијама гасова
са ефектом стаклене баште у складу са Директивом 2003/87 ЕЦ Европског
парламента и Савета.
Уредба комисије са бројем 2020/2096 од 15. децембра 2020. године о измени
Прилога 17 Уредбе са бројем 1907/2006 Европског парламента и Савета, а у вези са
регистрацијом, проценом, одобрењем и ограниченом употребом хемикалија
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(REACH) у погледу канцерогених, мутагених или репродуктивних токсичних
супстанци, затим уређаји обухваћени Уредбом 2017/745 Европског парламента и
Савета, као и постојани органски загађивачи, одређене течне супстанце или смеше,
нонинфенол и методе испитивања азо боје средстава.
Уредба комисије са бројем 2020/2124 од 9. децембра 2020. године којом се не
додељује одобрење Уније за породицу биоцидних производа „Contec Hydrogen
Peroxide“ (забележено под документом Ц(2020)8394) (само је текст на енглеском
језику аутентичан).
Уредба комисије са бројем 2020/2126 од 16. децембра 2020. године о утврђивању
годишњих издвајања емисија држава чланица за период од 2021. до 2030. године, а
у складу са Уредбом са бројем 2018/842 Европског парламента и Савета.
Уредба комисије са бројем 2020/2151 од 17. децембра 2020. године о утврђивању
правила о усклађеним спецификцијама обележавања пластичних производа за
једнократну употребу наведених у делу Д Прилога Директиве (ЕУ) 2019/904
Европског парламента и Савета о смањењу утицаја одређених производа од пластике
на животну средину.
Уредба комисије са бројем 2020/2160 од 18. децембра 2020. године о измени
Прилога 14 Уредбе са бројем 1907/2006 Европског парламента и савета, а у вези са
групом супстанци 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенол, етоксилиран (покрива добро
дефинисане супстанце и супстанце непознатог или променљивог састава, сложене
производе реакција или билошке материјале, полимере и хомологе).
Уредба комисије са бројем 2020/2166 од 17, децембра 2020. године о утврђивању
аукцијских удела држава чланица током периода 2021-2030. године система за
трговину емисијама.
Уредба комисије са бројем 2020/2173 од 16. октобра 2020. године о изменама
Прилога 1,2 и 3 Уредбе са бројем 2019/631 Европског парламента и Савета, а у циљу
ажурирања параметара праћења и разјашњења одређених аспеката који се односе на
промену поступка регулаторног испитивања.
Уредба комисије са бројем 2020/2174 од 19. октобра 2020. године о изменама
Прилога 1Ц, 3, 3А, 4, 5, 7 и 8 Уредбе са бројем 1013/2006 Европског парламента и
Савета о пошиљкама отпада.
Уредба комисије са бројем 2020/2182 од 18. децембра 2020. године о утврђивању
коначног одговора Уније у вези са будућим увозом одређених хемикалија у складу
са Уредбом са бројем 649/2012 Европског парламнета и Савета о спровођењу
комисије од 15. маја 2014. године којом се усвајају одлуке Уније о увозу одређених
хемикалија у складу са том уредбом.
Уредба комисије са бројем 2020/2155 од 14. октобра 2020. године о допуни
Директиве 2010/31 Европског парламента и Савета о успостављању опционе
заједничке шеме Европске уније за енергетску ефикасност зграда.

Објављени извештаји:
-

-

-

-

-

-

Достављен је специјалан Извештај Европске комисије са бројем 26/2020 под називом
„Морско окружење: Заштита Европске уније је широка, али не и дубока“.
Достављено је обавештење Европске комисије о објављивању годишњег Извештаја
о напретку у климатским акцијама.
Достављено је обавештење институција, органа, канцеларија и агенција Европске
уније од стране Европске комисије, а у циљу обавештења о количини издатих
дозвола за целу Унију за 2021. годину, као и резерви стабилности и тржишта у
оквиру система ЕУ за трговање емисијама.
Достављено је обавештење институција, органа, канцеларија и агенција Европске
уније, као и саопштење Европске комисије о ступању на снагу амандмана из Дохе
Кјото протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о климатским
променама.
Достављен је хоризонтални преглед стања у преговорима о приступању Републике
Србије ЕУ закључно са 4. децембром 2020. године.
Ерик Андрју, председник Специјалног комитета за процедуру ауторизације
пестицида ЕУ (PEST), Европског парламента (ЕП) изразио је протест против
ауторизације два неоникотиноида нове генерације (sulfoaflor, flupyradifurone) 2015.
године. На основу најновијих научних сазнања поменути пестициди су изузетно
отровни за пчеле. Ерик Андрју је 8. децембра, одбио да да сагласност за продужење
ауторизације продужења пуштања у промет ових пестицида.
Достављен је закључак Савета ЕУ од 11. децембра о креирању тржишта водоника у
Европи. У оквиру Европског зеленог договора и активности на успостављању
климатске неутралности ЕУ до 2050. године, Европска комисија је презентовала
Комуникацију према Европском парламенту, Савету ЕУ, Економском и социјалном
комитету и Комитету региона о Стратегији успостављања тржишта водоника за
климатски неутралну Европу до 2050. године, која је и доступна на интернет
страници: https://www.consilium.europa.eu/media/47375/st_9390_2020_init_en.pdf.
Комитет за међународну трговину, Европског парламента је позвао на поштовање
правила Светске трговинске организације, прецизније Општег споразума о тарифама
и трговини, у мишљењу датом 10. децембра, на предлог Европске комисије за
увођење Механизма за прилагођавање садржине угљеника приликом увоза роба у
ЕУ (Carbon Border Adjustment Mechanism). У образложењу за 11 амандмана на
предлог истиче се неопходност да се обезбеди да такса на угљеник не створи утисак
казнене или протекционистичке мере која би изазвала негативне реакције чланица
Светске трговинске организације.
Европска комисија је 14. децембра усвојила Одлуку о рестрикцији токсичних
хемикалија које се користе за тетоваже и трајну шминку. Предлог Одлуке је
припремила Европска агенција за хемикалије на основу Регулативе о регистрацији,
евалуацији, ауторизацији и рестрикцији хемикалија – REACH (Registration,
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).
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Достављени су закључци са Савета министара животне средине одржаног 17.
децембра 2020. године. На Савету је постигнут политички договор о комплетној
садржини Закона о клими.
Достављен је позив на 15. састанак форума из члана 13 – Директива о индустријским
емисијама (ИЕД), који ће бити одржан 25. јануара 2021. године.
Достављен је резиме одлука Европске комисије о дозволама за стављање на
тржиште, као и за употребу супстанци наведених у Прилогу 14 Уредбе са бројем
1907/2006 Европског парламента и Савета у вези са регистрацијом, оценом,
одобрењем и ограниченом употребом хемикалија (REACH).
Достављено је мишљење Комитета региона - градови и региони са биолошком
разноликошћу после 2020. године и Стратегија ЕУ о биодиверзитету за 2030. годину.
Достављено је мишљење Комитета региона – Европски климатски пакт.

Одржани састанци:
-

-

У организацији Friends of Europe (FoE) од 7. до 9. децембра, одржан је (видео)
годишњи Самит ЕУ и Западног Балкана. Другог дана Самита разматрано је и питање
начина на који „Зелени договор“ може да креира нове структуре за дугорочни
економски раст Балкана.
У организацији Европске комисије (EK), Програма за животну средину Уједињених
нација (UNEP), Немачког председавања и Међународне уније за заштиту природе
(IUCN), 14. децембра је одржана Конференција под називом : „Европски зелени
договор и природне солуције за људе, биодиверзитет и климу“.

