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Захтеви из области животне средине ЕУ обухва-
тају преко 200 ЕУ прописа из различитих сектора 
животне средине. У циљу преговора, ЕУ правни 
акти су груписани у око 75 главних правних аката/ 
група правних аката у следећим потпоглављима: 
хоризонтано законодавство, квалитет ваздуха, 
управљање отпадом, квалитет воде, заштита 
природе, контрoла индустријског загађења, хе-
микалије, бука и климатске промене. Поглавље 
27 такође укључује област цивилне заштите. Во-
дећа институција у процесу припреме за прего-
воре за Поглавље 27 је Министарство заштите 
животне средине Републике Србије.

Када се отворе преговори о приступању, Европ-
ска комисија детаљно испитује државу кандида-
та кроз процес који се назива скрининг. Извештај 
о скринингу који следи након тога, наводи недо-
статке државе кандидата које треба постепено 
исправљати како би се ускладила са правним 
тековинама ЕУ и успоставила мерила која се мо-
рају испунити пре подношења Преговарачке по-
зиције, или позива државу да преда Прегова-
рачку позицију без додатних услова.

                - Програм припрема за преговоре у процесу приступања ЕУ у области заштите животне 
средине 3 је пројекат који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Сида), а 
спроводи Шведска агенција за заштиту животне средине током периода 2016 – 2021. као помоћ Србији, 
а посебно Министарству заштите животне средине у припреми за преговоре и испуњавање захтева из 
Поглавља 27 – Животна средина.

којима се преговара једно по једно.

                         се воде са сваком државом кандидатом како би се утврдила њихова способност да 
примене правне тековине ЕУ и испитали њихови могући захтеви за прелазним периодима.

 

Прилика да се побољшају стандарди и квалитет живота Србија и Шведска за Поглавље 27

Како би се водили преговори о приступању, ЕУ прописи и стандарди су подељени у 35 поглавља о 



кључне приоритетне области, 
циљеве које треба испунити до датума 
приступања, и 

 

Прилика да се побољшају стандарди и квалитет живота

план активности за потпуно усаглашавање 
након приступања.

Процес усклађивања у области животне средине треба да буде интегрисани елемент целокупне 
стратегије приступања ЕУ. Усаглашеност са правним тековинама ЕУ из области животне средине је 
неопходна из еколошких и економских разлога.

Србија и Шведска за Поглавље 27

Пре приступања, државе кандидати треба да, у 
партнерству са ЕУ, припреме и почну да спрово-
де реалистичне националне дугорочне страте-
гије и планове за постепено и ефикасно усклађи-
вање са правним тековинама ЕУ из области жи-
вотне средине, посебно за решавање загађења 
вода и ваздуха и унапређивање праксе управља-
ња отпадом.

Ове дугорочне националне стратегије и планови 
треба да укључују:

Апроксимација закона је јединствена обавеза 
држава чланица Европске уније. То значи да 
државе које желе да приступе Европској унији 
морају усагласити своје националне законе, пра-
вила и процедуре како би примениле прописе из 
правних тековина ЕУ. Даље, државе морају спро-
вести и вршити надзор над спровођењем ових 
захтева.

Ефикасно управљање приоритетима у процесу 
апроксимације је од суштинске важности, због 
ограничених ресурса и стога захтева пажљиво 
стратешко планирање и програме ефикасног фи-
нансирања. Пошто обавеза усклађивања важи и 
након приступања, процес усклађивања пре при-
ступања постаје прилика за државе да организују 
своје институције и процедуре и обуче своје осо-
бље за свакодневне процесе и одговорности у 
изради законодавства Европске уније, њихову 
примену и надзор над спровођењем.

Ове посебне стратегије и планове за транспо-
зицију и спровођење правних тековина ЕУ из 
области животне средине, треба да буду комби-
новане са ојачаном стратегијом претприступне 
помоћи ЕУ, где је финансијска подршка за апро-
ксимацију са правним тековинама ЕУ из области 
животне средине један од приоритета, узимају-
ћи у обзир да ће финансијска помоћ ЕУ обезбе-
дити само део потребних ресурса.

Европска комисија препознаје да је остваривање 
потпуне усклађености са правним тековинама ЕУ 
из области животне средине један од главних 
изазова приступања и да је највероватније оства-
риво само у дужем року. Већина инвестиција ће 
бити потребна за смањење загађења ваздуха, 
воде и управљање отпадним водама, као и упра-
вљање и одлагање комуналног и опасног отпада.

Одговарајуће обавезе треба да буду укључене у 
споразуме о приступању. Све нове инвестиције 
треба да буду усаглашене са захтевима правних 
тековинама ЕУ.


