
Промовисање одрживог развоја и заштита 
животне средине за садашње и будуће генерације

Политика заштите животне средине  ЕУ  се спрово-
ди кроз правни систем ЕУ. Постоје два главна типа 
прописа у правном систему ЕУ, уредбе и директиве. 
Уредбе се примењују у целој ЕУ одмах након 
усвајања, док се директиве морају пренети у 
националне законе. Директиве наводе шта тежимо 
да постигнемо, али дозвољавају државама члани-
цама да саме одлуче о начину да се то оствари.

Правне тековине ЕУ обухватају преко 200 главних 
правних аката из различитих сектора. У сврху 
преговора, правни акти ЕУ груписани су у око 75 
главних правних аката/група правних аката према 
следећим потпоглављима: хоризонтално законода-
вство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, 
квалитет воде, заштита природе, контрола индус-
тријског загађења, хемикалије, бука и климатске 
промене. Поглавље 27 такође обухвата област 
цивилне заштите.

Политика заштите животне средине ЕУ за циљ има 
да унапреди одрживи развој и заштити животну 
средину за садашње и будуће генерације. Заснива 
се на превентивној акцији: принципу 'загађивач 
плаћа', спречавању штете по животну средину на 
њеном извору, заједничкој одговорности и интегри-
сању заштите животне средине у друге политике ЕУ.

Генерални директорат Европске комисије за 
животну средину ('ГД за животну средину') је 
задужен за политику ЕУ у области животне среди-
не. Он се стара да је државе чланице адекватно 
примењују. Заједно са ГД за климатске акције, он је 
главни стручни партнер институција у Србији током 
процеса скрининга и преговора.

датом како би се утврдила њихова способност да 
примене прописе ЕУ и испитали  њихови  могући  
захтеви за транзиционе периоде. У циљу вођења 
преговора о приступању, ЕУ прописи и стандарди 
су подељени у 35 поглавља о којима се преговара 
једно по једно. ЕНВАП помаже Србији у припрема-
ма за преговоре о Поглављу 27 – Животна средина 
и климатске промене.

Јака и добро опремљена администрација на 
националном, регионалном и локалном нивоу је 
императив за примену и спровођење правних 
тековина ЕУ из области животне средине.
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Усаглашавање са правним тековинама ЕУ захтева 
значајне инвестиције у инфраструктуру животне 
средине. Уколико је потребан додатни период након 
ступања у чланство ЕУ, за имплементацију појединих 
директива потребно је испреговарати прелазне 
периоде. Захтев за прелазни период мора пратити 
Специфични план имплементације за директиву – 
ДСИП.

Како би процес био успешан, политичари морају 
поставити животну средину на више место на свом 
списку приоритета. Биће потребна велика 
одлучност како би се изашло на крај са деценијама 
акумулираних изазова на пољу животне средине, 
као и постојећим и будућим изазовима које 
постављају климатске промене.

- ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПАЊА ЕУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ финансира Шведска агенци-
ја за међународни развој и сарадњу (Сида), а имплементира Шведска агенција за заштиту животне средине у 
периоду од 2016. до 2021. године. Пројекат помаже Србији и Министарству за заштиту животне средине, 
посебно у припреми за преговоре и испуњавању захтева из Поглавља 27.

Република Србија
Министарство заштите
животне средине
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