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ЕВРОПЕИЗАЦИЈА 
НАЦИОНАЛНИХ ПОЛИТИКА 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сажетак: У раду је анализиран начин на који поједине европске др-
жаве креирају сопствене политике заштите животне средине, а које, 
опет, чине саставне делове јединствене европске политике заштите 
животне средине. Иако појам европеизација указује на једносмеран ути-
цај европске политике заштите животне средине на националне − у 
пракси то никако није случај. Тај процес се одвија у свим правцима и 
смеровима истовремено, и комплекснији је него што можемо да замис-
лимо. Наиме, политика заштите животне средине Европе обликована 
је комбиновањем и интеракцијом мноштва различитих инструмената 
и механизама које су државе креирале да би одговориле на сопствене не-
посредне еколошке проблеме. Тако посматрано, европске државе можемо 
поделити на оне које креирају политику и оне које ту политику усвајају. 
Као пример прве групе представићу Холандију, а као пример друге Ирску. 
На крају ћу представити позицију у којој се налази Србија и кораке који 
је чекају на путу придружења Европској унији и ефикаснијој заштити 
животне средине.

Кључне речи: европеизација, политика заштите животне средине, 
животна средина, Европска унија
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ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Европска унија се у последњих неколико деценија наметнула као зна-
чајан извор регулација у области заштите животне средине и еколошког 
права. Политику заштите животне средине креира првенствено путем 
својих институција, а затим применом различитих правних, економ-
ских и сличних инструмената. 

Институције Европске уније

Европска унија обилује институцијама које су директно или инди-
ректно посвећене остваривању еколошких циљева.

Европски парламент је тело које регулише законодавна и буџетска 
питања, надгледа и контролише Савет Европске уније и Европску ко-
мисију. Састоји се од грађана – представника земаља чланица, који су 
распоређени у групе у складу са политичком оријентацијом (а не на-
ционалном припадношћу). Једна од њих је група која се декларише као 
„Зелена“. У оквиру Парламента постоје стални комитети посвећени раз-
личитим питањима. Један од њих је Комитет за животну средину, јавно 
здравље и безбедност хране.

Савет Европске уније (Савет министара) надлежан је за доношење 
политичких одлука и има одређене законодавне надлежности. Сачиња-
вају га министри земаља чланица, и то у зависности од актуелног пи-
тања. Министри задужени за питања животне средине окупљају се фор-
мално четири пута годишње.

Европска комисија је извршни орган Европске уније овлашћен да 
предлаже политику и законе Европском парламенту и Савету, као и да 
се стара о примени европских закона од стране чланица и о жалбама 
грађана и невладиних организација. Сачињава је 28 комесара, међу који-
ма је Комесар за животну средину, поморске послове и рибарство. Он се 
налази на челу Генералног директората за животну средину – одељења 
Комисије задуженог за заштиту и побољшање стања животне средине и 
представљање Европске уније на међународним скуповима.

Генерални директорат за животну средину развија политику заштите 
животне средине, водећи се идејама Акционих програма Европске уније 
за животну средину. Њих прате Стратешки планови, који конкретизују 
циљеве ЕУ у овој области и стратегију њиховог остварења.
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Европска инвестициона банка је финансијска институција која обе-
збеђује средства за пословање ЕУ. Инвестирањем у различите европске 
или националне пројекте она потпомаже одрживи развој и остваривање 
циљева из области животне средине.

Европски суд правде, са седиштем у Луксембургу, стара се о пошто-
вању прописа ЕУ и пружа помоћ чланицама поводом проблема тума-
чења појединих прописа.

Поред ових примарних институција, постоји и мноштво секундар-
них − као што су агенције, основане ради решавања различитих питања. 
Агенције од посебног значаја за заштиту животне средине јесу Европска 
агенција за хемикалије и Европска агенција за животну средину (Ев-
ропски покрет у Србији, 2010).

Правни инструменти

Фокус Европске уније у области заштите животне средине мењао се 
са сменом еколошких изазова који су погађали Европу. Седамдесетих и 
осамдесетих година прошлог века највише пажње привлачили су заштита 
угрожених врста и побољшање квалитета ваздуха и воде. Данас је акценат 
на изградњи свеобухватног система који би се борио против еколошких 
претњи, првенствено кроз превенцију. То подразумева да и друге обла-
сти, попут пољопривреде, енергетике, транспорта, риболова, индустрије 
и сл., узму у обзир еколошке последице својих одлука и поступака. 

Најважнији начин на који се ЕУ стара о животној средини јесте кроз 
легислативу. Од када је животна средина у фокусу међународних орга-
низација, успела је да креира комплексан систем прописа који покривају 
све значајне еколошке претње – од управљања отпадом до климатских 
промена. Они су обавезујући за све државе чланице, њихове индустрије 
и становништво, што показује да економски прогрес и еколошка безбед-
ност могу да иду руку под руку (Delreux & Happaerts, 2016).

У инструменте којима располаже спадају уредбе, директиве, препо-
руке, одлуке, и мишљења.

Уредбе и директиве су најчешћи и најважнији акти којима се нацио-
нални правни системи усклађују са европским. Уредбе су потпуно оба-
везујуће и њиховим доношењем постојеће интерне норме губе снагу. 
Оне су непосредно применљиве, док директиве морају да прођу процес 
транспозиције, односно процес „формалног усаглашавања“ са нацио-
налним законодавством. Обавезују државе чланице у погледу циљева, 



318 Милица Смиљковић

али им остављају слободан простор по питању метода. Зато се у обла-
сти заштите животне средине чешће примењују, и то у виду такозваних 
оквирних директива.

Одлуке су у овој области ређе и односе се на конкретну државу чла-
ницу, а препоруке и мишљења имају необавезан, саветодавни карактер 
(Connelly & Smith, 2012).

Имплементација

Од седамдесетих година прошлог века у оквиру ЕУ донето је пре-
ко двеста докумената везаних за заштиту животне средине. Проблем, 
међутим, настаје на пољу имплементације. Границе ЕУ се протежу од 
нордијских земаља до Медитерана, што подразумева драстичне разлике 
првенствено у погледу климе и других природних карактеристика, те у 
погледу друштвених навика и правних система. Неопходно је да органи 
ЕУ буду осетљиви за специфичности чланица, како би сви подједнако 
могли да уживају предности удруживања у Европску унију.

Одговорност за имплементацију деле државе чланице и Европска 
комисија, при чему Европска комисија надгледа практично спровођење 
онога што је записано на папиру. Располаже и могућношћу примене за-
конских мера у случају кршења прописаних решења путем Европског 
суда правде (Hedemann-Robinson, 2015). Практична примена европских 
инструмената понекад захтева изградњу нових или реформу постојећих 
националних структура, додатна материјална и кадровска средства, 
обуку различитих субјеката, изградњу одговарајуће инфраструктуре и 
сл., што указује на комплексност читавог процеса.

Поред правних инструмената, у сврху имплементације ЕУ може 
да се служи и економским. Еколошки и економски циљеви су у окви-
ру ЕУ одувек повезани. „Озелењавање“ економије смањује евентуалне 
трошкове заштите животне средине кроз ефикаснију употребу ресурса, 
а еколошки прихватљиве технологије и технике стварају нова радна ме-
ста и директно потпомажу одрживи развој. Код компанија и потрошача, 
приликом бирања метода и средстава, економски инструменти попут 
пореза и субвенција могу имати подстицајно или одбијајуће дејство. 
Овим путем Европска унија може да врши притисак на потрошаче да 
се понашају еколошки одговорно. На располагању јој стоје и дозволе за 
трговање и квоте (попут Система за трговину емисијама) и шеме одго-
ворности потрошача (Европска агенција за животну средину, 2016).
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Даље, како би било која акција била спроведена и како би било који 
документ био усвојен, неопходна је подршка народа. Стога се подизање 
свести јавља као апсолутни императив. Један од механизама Европске 
комисије јесте организовање Зелене недеље једном годишње у Бриселу, 
током које промовише актуелну тему − попут кружне економије (2017). 
Још један начин за подизање свести и мотивисање потрошача да зауз-
му еколошки одговоран став јесу такмичења, односно доделе титула и 
награда попут титуле Зелена престоница Европе, која се додељује гра-
довима посвећеним остваривању циљева одрживог развоја и високим 
еколошким стандардима (Европска комисија - Генерални директорат за 
комуникације, 2014). 

Акциони програм за животну средину

Европска економска заједница није основана у циљу очувања жи-
вотне средине. Међутим, са њеним ширењем и изменама, јављају се и 
те идеје, и оне полако бивају уобличене у јединствени документ – заче-
так политике заштите животне средине Европске уније – Први акци-
они програм. Данас је на снази Седми акциони програм, за период до 
2020. године. Сврха ових програма јесте да успоставе основне принципе 
политике заштите животне средине, затим приоритете и циљеве за од-
ређени временски период, као и да пруже оквир за доношење конкрет-
них правних аката у овој области, омогућавајући касније практично де-
ловање (Connelly & Smith, 2012).

У Европи постоје државе које су активно доприносиле креирању 
заједничке политике заштите животне средине и чији инструменти се 
и данас примењују, и постоје државе које су, заокупиране другим про-
блемима, мање пажње посвећивале еколошким проблемима и ослања-
ле се на туђа решења. Као класичног представника прве групе изабрала 
сам Холандију, а као представника друге Ирску. Наша земља, као потен-
цијална чланица Европске уније, нажалост нема много избора по овом 
питању. Сврстана је у земље усвајаче политике, колико због далеко већег 
значаја који се придаје политичким и социјалним проблемима над еко-
лошким, толико и због притисака које ЕУ врши на све земље кандидате 
да се повинују европским моделима и идеалима.
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ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ХОЛАНДИЈЕ

Холандија је једна од земаља оснивача Европске економске заједнице 
и одувек је заступала проинтеграциони став, с обзиром на то да оства-
рује блиску економску сарадњу са другим европским земљама. На пољу 
заштите животне средине заузима место међу „пионирима“ и форсира 
дугорочно планирање и стриктне стандарде. Решења до којих је дошла 
у неколико наврата утицала су на европска, као и на политике заштите 
животне средине других земаља. Познат је пример холандског Нацио-
налног плана политике животне средине из 1989. године, који је ути-
цао на Пети акциони програм ЕУ за животну средину. Њена решења 
су често претходила европским и можемо рећи да се политика заштите 
животне средине Холандије не би много разликовала од данашње да Хо-
ландија никада није постала чланица. Другим речима, Европска унија 
није остварила превелики утицај на ову земљу, јер је она већ примењи-
вала озбиљна и строга решења, а у случајевима када су се европске идеје 
разликовале од постојећих, оне су бивале интегрисане на један стабилан 
и поступан начин (Jordan & Lieff erink, 2004).

Чињенице које треба узети у обзир при анализи стања животне сре-
дине у Холандији јесу: њена велика густина насељености, развој спец-
ифичних сектора индустрије (хемијска индустрија), положај река, због 
којих је ова земља осетљивија на прекограничне еколошке проблеме и 
који утиче на распоред главних транспортних траса, и сл. Из ових раз-
лога, Холандија може да се сусретне са проблемима достизања одређе-
них еколошких стандарда.

Један од таквих проблема јесте пад стопе биодиверзитета. Тај пад је 
последњих година успорен али постојан, услед претераног ђубрења, аци-
дификације земљишта и загађења. На мору исти проблем настаје дело-
вањем рибарске индустрије и услед загађења. Холандија је, попут оста-
лих чланица, обавезана на примену одредби Директиве о стаништима 
и Директиве о птицама, Стратегије ЕУ о очувању биодиверзитета до 
2020. године и Заједничке пољопривредне политике. Последњи доку-
мент подразумева доношење Програма руралног развоја – Холандија је 
то учинила са циљем подстицања фармера да учествују у спровођењу 
мера за очување природе.

Једна од области у којој су европски стандарди премашени јесте ква-
литет ваздуха. Ради се конкретно о високим концентрацијама озона и 
азот-диоксида. Тај проблем је најизраженији у великим градовима – Ро-
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тердаму, Амстердаму и Хагу. Холандија мора да уложи интензивнији 
напор како би достигла стандарде европске Директиве о националним 
горњим границама емисија.

Квалитет вода је углавном на задовољавајућем нивоу, мада одређени 
европски стандарди нису достигнути. Реч је о квалитету река и језера, 
која садрже високе концентрације фосфата и нитрата, услед претераног 
ђубрења пољопривредних површина. Дакле, и овде су потребни додат-
ни напори како би се достигли циљеви Оквирне директиве о водама.

Следећи важан инструмент јесте Директива о заштити од буке у 
животној средини, која предвиђа мапирање буке, стављање података 
о буци на располагање јавности и усвајање акционих планова, како би 
се спречило настајање здравствених проблема услед изложености тој 
буци. На овом пољу, Холандија је углавном достигла своје циљеве.

У циљу заштите морских површина усвојила је Оквирну директиву о 
поморској стратегији, којом се обавезала да сарађује са другим чланица-
ма ЕУ са којима има контакт на мору.

Из изложеног видимо да су области у којима се ова чланица сусреће 
са одређеним изазовима:

1. квалитет вода, конкретно површинских;
2. квалитет ваздуха, односно присуство азот-диоксида и озона;
3. очување станишта и биодиверзитета.
Са друге стране, постоје поља у којима Холандија апсолутно предња-

чи: њен систем зелених јавних набавки је међу најамбициознијим у 
Европи; међу првима је представила свој програм преласка на кружну 
економију; и једна је од европских земаља која се најбоље показала при 
потписивању и прихватању међународних споразума о заштити живот-
не средине (Европска комисија, 2017). 

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИРСКЕ

Утицај европеизације на политику заштите животне средине Ирске је-
сте неоспорив. До прикључења Европској економској заједници 1973. Ир-
ска је имала ограничен корпус права везаних за животну средину, чије су 
одредбе углавном позајмљене из британског законодавства. И сами еко-
лошки проблеми су у то време били мањег опсега, а еколошка освешће-
ност народа ограничена. Међутим, тада креће убрзани економски развој 
ове земље (под делимичним утицајем ЕЕЗ), повлачећи за собом деграда-
цију животне средине. Ирска је спремна дочекала модернизујући утицај 
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Европске уније сматрајући да, као нова чланица и мала земља, не поседује 
довољан ниво стручности за развој сопствених инструмената за заштиту 
животне средине. Унија је такође нудила новчане подстицаје – пример је 
Директива о градским отпадним водама која укључује доделу одређених 
новчаних средстава за модернизацију инфраструктуре. 

Међутим, није сав труд Ирске по питању заштите животне среди-
не плод европске интервенције. Осамдесетих година пршлог века сама 
је регулисала област хемикалија и фармацеутских производа, а 1993. је 
успоставила Агенцију за заштиту животне средине. Њен кључни зада-
так је био управљање Интегрисаним системом контроле загађења, који 
је осмишљен у ишчекивању европске Директиве о интегрисаној превен-
цији и контроли загађења из 1996. године (Jordan & Lieff erink, 2004).

Агенција је 2007. године дефинисала дугорочне циљеве Ирске у обла-
сти заштите животне средине и они се тичу:

1.  климатских промена;
2.  чистог ваздуха;
3.  заштите водних ресурса;
4.  одрживе употребе природних ресурса, укључујући минимизацију 

отпада;
5.  заштите земљишта и биодиверзитета;
6.  интеграције и спровођења правила.
С обзиром на природу проблема климатских промена, јасно је да 

захтева глобални приступ. Најзначајнији инструмент на том пољу је-
сте Кјото протокол, који је смањење гасова стаклене баште означио као 
императив. Ирска је успела да смањи емисију гасова у секторима теш-
ке индустрије, пољопривреде и електроенергетике, али не и у сектору 
транспорта, где мора да уложи веће напоре. Други значајан инструмент 
је европски Пакет за климу и енергију, заснован на ставу Европске ко-
мисије да гасови стаклене баште морају доживети смањење од педесет 
посто до 2050. године. Неке земље су сматрале да су овим планом угро-
жене – конкретно, Ирска је страховала од високих економских трошко-
ва, али решење за њих види у Систему трговине емисијама, примени 
мера енергетске ефикасности и увођењу пореза на угљеник.

Када је реч о употреби ресурса, Европска комисија инсистира на одр-
живом развоју. У том циљу је развила Стратегију одрживог развоја, као 
и добровољни инструмент – такозване „Зелене јавне набавке“, који от-
вара пут ка одрживим ресурсима и кружној економији. Ирска је нак-
надно развила и националне инструменте који одговарају европској 
идеји зелених набавки. На исти начин су донети и бројни документи 
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и програми за управљање отпадом, усклађени са европском Директи-
вом о депонијама, као и са каснијом Оквирном директивом о отпаду. 
Они предвиђају превенцију, минимизацију, поновну употребу отпада, 
рециклажу и еколошки одрживо одлагање отпада, односно преоријен-
тацију са депонија на друге видове његовог уклањања.

Ирска велики значај поклања очувању станишта и врста. Усвојила 
је Бонску конвенцију о заштити миграторних врста дивљих животиња, 
Бернску конвенцију о заштити европских дивљих врста и природних 
станишта и Конвенцију о биолошкој разноврсности. Кључна европска 
документа у тој области јесу Директива о птицама и Директива о ста-
ништима, која је значајно изменила праксу заштите станишта и врста у 
Ирској. Земљиште је такође веома битно, мада у оквиру ЕУ не постоји 
јединствен документ за његову заштиту. 

Европска унија је остварила велики утицај и у области заштите ква-
литета воде у Ирској, првенствено путем Оквирне директиве о водама, 
а затим и бројним другим документима који се тичу градских отпадних 
вода, загађења воде нитратима, заштите рибљег фонда и сл. Ирска је по-
казала посвећеност овом циљу, имајући у виду да јој прете дефицити 
воде у великим градовима и нарушења морских екосистема.

Следећа област заштите јесте ваздух. Квалитету ваздуха у Ирској 
погодују мањак великих градова и тешке индустрије и јаки ветрови са 
Атлантика, али претњу представља развој транспорта и, последично, 
азотних оксида. То значи да овде примену налазе иста документа као 
и у области климатских промена, која регулишу емисије гасова. Поред 
строге примене њихових одредби, акценат је на проналажењу креатив-
них решења, иновирању технологије, изградњи тунела и обилазница 
(барем када је реч о загађењу ваздуха у градовима).

Можемо закључити да је Европска унија значајна покретачка сила у 
процесу развоја политике заштите животне средине. Без директног под-
стицаја ЕУ, Ирска би и даље позајмљивала британске одредбе и, мада би 
и даље била члан међународних споразума, не би овако брзо достигла 
стандарде других развијених земаља. Свакако − са утицајем ЕУ или без 
тог утицаја − мора да уложи веће напоре да се избори са проблемима 
отпада и загађења воде, као и са структурама које врше притисак на др-
жаву изнутра и стварају проблеме на пољу имплементације важних до-
кумената (Cahill, 2010).

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СРБИЈЕ У 
ПРОЦЕСУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Процес евроинтеграција се показао као успешан модел очувања мира 
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и стабилности на простору Европе − удруживањем у овакву организа-
цију европске земље добијају стабилну основу за дискусије о важним 
светским питањима, као и прилику за заједнички наступ на светској 
сцени. Интеграција земаља Западног Балкана, укључујући и Србију, 
одвија се кроз процес стабилизације и придруживања. Србија је тај про-
цес започела још 2000. године у оквиру Савезне Републике Југославије, 
и до данас је прешла дугачак пут. Тренутно се налази у фази преговора 
о 35 поглавља правних тековина Европске уније, која скупа обухватају 
око 17.000 правних аката. Двадесет и седмо поглавље се односи управо 
на заштиту животне средине и климатске промене. 

У процесу усвајања европских правних тековина кључне су три ак-
тивности:

•  транспозиција – усвајање или промена националних прописа како 
би се релевантне одредбе европских правних аката уклопиле у на-
ционални правни поредак;

•  спровођење (имплементација) – обезбеђење институција, инфра-
структуре, буџетских средстава и кадрова неопходних за практич-
но остваривање прописа;

•  примена – обезбеђење неопходног надзора, прописивање и изри-
цање казни, односно доношење појединачних правних аката како 
би се обезбедило пуно поштовање законодавства ЕУ (Атељевић, 
Сретић, Митровић и Плавшић, 2011).

Дакле, као предуслов за приступање Европској унији, садржина ди-
ректива и уредби мора бити унета у правни поредак Србије. Највећи 
помак на том путу, када је реч о Поглављу 27, Србија је учинила доно-
шењем тзв. „Зелених пакета закона“ 2004. године, па 2009. године, и они 
представљају основу за надградњу националног законодавства у области 
заштите животне средине. Европска комисија једном годишње саставља 
извештај о успешности транспозиције и напретку Србије на овом плану.

Темељ усаглашавања наше политике заштите животне средине са ев-
ропском јесте Закон о заштити животне средине, донет 2004. године.2 
Он почива на низу принципа, попут принципа превенције, предострож-
ности, интеграције, одрживог развоја, очувања природних вредности, 
одговорности загађивача и принципа „загађивач плаћа“, принципа ин-
формисања јавности и тако даље. Неки од ових спадају у основне посту-
лате европске еколошке политике, док други нису изричито прописани 
европским законодавством, али очигледно осликавају европске идеале. 

2  Закон је доживео пет измена; од којих је последња била 2016. године. 
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Закон о заштити животне средине (у даљем тексту: ЗЗЖС) предвиђа 
доношење Националне стратегије одрживог коришћења природних ре-
сурса и добара, а она је усклађена са Тематском стратегијом о одрживом 
коришћењу природних ресурса и осталим тематским документима ЕУ. 
Такође одговара одредбама документа Европа 2020, који се односи на 
обезбеђење одрживог раста и услова за смањење губитака услед неодр-
живог коришћења природних ресурса. 

Даље, ЗЗЖС предвиђа и доношење докумената који би одговарали 
одредбама ЕМАS шеме и Архуске конвенције, о чему ће бити речи кас-
није; као и примену одређених економских инструмента, што је једна од 
важних полуга европске политике заштите животне средине. Један од 
примера је Зелени фонд за заштиту животне средине3 (Јанковић, 2016).

Два важна документа која су проистекла из европског законодав-
ства односе се на процену утицаја одређених активности и пројеката 
на животну средину. Процена утицаја на животну средину важан је 
процедурални инструмент Европске уније, креиран са фоскулом „Боље 
спречити него лечити“ на уму и заснован на принципима превенције 
и предострожности. Уоквирен је Директивом о процени утицаја неких 
приватних и јавних пројеката на животну средину (EIA директива) из 
1985. године, а у наше законодавство је ступио доношењем Закона о 
процени утицаја на животну средину 2004.

Директива о стратешкој процени утицаја на животну средину (SEA) 
донета је 2001. године и односи се на планове и програме за које постоји 
висок ниво вероватноће да ће знатно утицати на животну средину. Наи-
ме, њен циљ је да креаторима планова и програма који могу бити штетни 
по окружење скрене пажњу на еколошки аспект њихових активности још 
у фази њихове припреме и усвајања. Централно место у SEA заузимају 
Еколошки извештаји пројекта, односно Извештаји о стратешкој проце-
ни, код нас. Они садрже свеобухватан приказ могућих утицаја пројека-
та на животну средину, са увидом у негативне утицаје које би требало 
спречити пре реализације. Ова директива је код нас оличена у Закону о 
стратешкој процени утицаја на животну средину из 2004. године.

Европска унија се деведесетих година посветила и реглементацији 
индустријских загађења како би очувала квалитет воде, ваздуха и 
земљишта својих чланица. Адекватна директива је донета 1996. годи-
не, да би 2008. постала препознатљива као Директива о интегрисаној 
превенцији и контроли загађења (IPPC). Она је прописивала стандар-
де емисија које су чланице биле дужне да унесу у своја законодавства, 

3  Претходна верзија овог фонда јесте Фонд за заштиту животне средине, укинут 2012.
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укључујући и заштитне мере. Године 2010. замењује је Директива о ин-
дустријским емисијама (IED) која обухвата већи број индустријских ак-
тивности, и која акценат ставља на превенцију при извору загађења. Ср-
бија 2005. године доноси Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађења и он налаже издавање интегрисаних дозвола индустријама и 
постројењима за обављање делатности.

Када је реч о међународним уговорима и конвенцијама, чланице ЕУ 
се према њима односе двојако: самосталним наступом и кроз Европску 
унију као својеврстан међународни ентитет. Архуска конвенција је та-
кав случај – потписале су је и одређене чланице и сама ЕУ, која је донела 
и низ директива за имплементацију идеја конвенције: Директиву о при-
ступу јавности информацијама из области животне средине и Дирек-
тиву о учешћу јавности у усвајању планова и програма који могу има-
ти утицај на животну средину. Србија је усвојила Закон о потврђивању 
Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу 
одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (ра-
тификована Архуска конвенција) 2009. године и Стратегију за примену 
Архуске конвенције (коју прати Акциони план), а важно је рећи и да 
Устав Републике Србије гарантује право на здраву животну средину и 
благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању.

С обзиром на све већу свест људи о потреби очувања животне сре-
дине, широм света се у њену заштиту стављају и институти кривичног 
права. Европска унија је у ту сврху донела Директиву о еколошкој одго-
ворности, а Србија је неке њене одредбе транспоновала у Закон о зашти-
ти животне средине. Нажалост, још увек не постоји посебан закон који 
регулише ово питање. Друга директива је Директива о кривичноправ-
ној заштити животне средине, што је код нас регулисано Кривичним 
закоником (кривична дела против животне средине) (Јанковић, 2016).

Правни основ за преузимање стандарда квалитета животне средине 
из директива ЕУ успостављен је доношењем другог Зеленог пакета за-
кона 2009. године. У Закон о заштити ваздуха укључене су одредбе Ди-
рективе о чистијем ваздуху за Европу (CAFÉ) и IPPC директиве. Закон о 
водама је домаће оличење одредби Оквирне директиве о водама, Дирек-
тиве о води за пиће и Директиве о третману комуналних отпадних вода.

Европска унија још увек не поседује јединствен инструмент за зашти-
ту квалитета земљишта, али то чини кроз процену утицаја на животну 
средину, стратешку процену утицаја на животну средину и интегрисане 
дозволе; а Србија у оквиру Закона о интегрисаном спречавању и кон-
троли загађивања животне средине. Директива о птицама и Директива 
о стаништима транспоноване су у Закон о заштити природе, а Србија 
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учествује и у програму Натура 2000, којим српска еколошки значајна 
подручја бивају уврштена у заједничко европско наслеђе. Управљање 
отпадом је регулисано Законом о управљању отпадом, Законом о амба-
лажи и амбалажном отпаду и Стратегијом управљања отпадом за пери-
од 2010−2019. (Атељевић и сар., 2011).

Као што је речено, Србија је превазишла многе препреке на путу ев-
роинтеграција. Међутим, ту њима није крај. Напротив – што је једна 
земља ближе приступању ЕУ, то су препреке веће и озбиљније. Можемо 
рећи да су европски прописи „покретна мета“ (Атељевић и сар., 2011: 
59) − постојеће политике и инструменти се стално иновирају и смењују 
их нове, ефикасније, јефтиније, скупље, захтевније. Србија мора да иде 
у корак са тим иновацијама, да промовише европске идеале и да више 
него икада ради на „озелењавању“, почевши од законодавства као осно-
ве сваког модерног демократског друштва.
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THE EUROPEANIZATION OF NATIONAL 
ENVIRONMENTAL POLICIES
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Summary
Th is paper contains an analysis of the ways certain European countries 

create their environmental policies, which, in turn, compose a unique, Euro-
pean environmental policy. Although the term europeanization indicates a 
one-way course of impact − that is not the case in practice. Th e europeaniza-
tion process takes place in multiple directions at the same time, and it is more 
complex than we can imagine. Th e European environmental policy is shaped 
by a combination of many diff erent instruments and mechanisms, created by 
individual states in response to their respective ecological problems. Th ere-
fore, we can sort European states into two groups: policy makers and policy 
takers. I have chosen Th e Netherlands to represent the group of policy makers 
and Ireland, to represent policy makers. And last, I’ll present the situation 
Serbia is currently in, as well as the steps that await us in joining the EU and 
improving the protection of our environment.
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