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1. Подаци о комуналном отпаду 

2. Преглед законодавства ЕУ о управљању отпадом, позадина 
и циљеви 

3. Кључни елементи Директиве о отпаду 2008/98/ЕЗ, са 
фокусом на 

 „Шта је отпад“, 

 хијерархија отпада, 

 превенција настанка отпада, проширена одговорност 

произвођача,

 циљане врсте отпада,

 опасан отпад, планирање управљања отпадом.

4. Спаљивање / одлагање отпада

5. Отпадна електрична и електронска опрема (OЕЕO) 

6. Пластичне кесе – измена законодавства ЕУ

Садржај презентације
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Обрада градског отпада, по врсти поступка,

EУ-27, (кг по становнику), 1995-2015
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Циљеви прописа ЕУ о управљању отпадом
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 Улога EУ законодавства

 Једна од првих политика о заштити животне средине 
(средина 70-их) 

 Улога принципа Загађивач плаћа

 Спречавање штете по животну средину и 
људско здравље 

 Контрола токова отпада и третмана отпада 

 Утицај на климатске промене 

 Мењања образаца за управљање отпадом 

 Смањење одлагања

 Развијање рециклаже: „друштво које рециклира“
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Преглед законодавствa о управљању 

отпадом

Директива о опасном 

отпаду (1991, 1994, 

престала да важи 12/2010.)

Оквирна директива о 

отпаду (1975., 2006., 

нова: 2008/98/ЕЗ)

Европска одлука о листи отпада 

(2000.) успоставља усклађен 

списак отпада одређивањем 

различитих врста отпада

Законо-

давство 

о 

токовима 

отпада

Законодав

ство о 

поступању 

са отпадом

плус

и Уредба (ЕЗ) бр. 1013/2006 о превозу отпада
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Европско законодавство о токовима отпада

Отпадна уља (1975.), титанијум диоксид (1978.) - сада су 

интегрисани у Директиви о индустријским емисијама,

Рударски отпад (2006)Отпадна возила (2000)

Канализациони муљ 

(1986)
Батерије и акумулатори (1991,2006)

Амбалажни отпад (1994)

Отпад електричне и електронске опреме (ОЕЕО) (2002, 

2012),Ограничење употребе опасних материја (2002, 2012)

ПЦБ / ПЦТ 1996

Уредба о рециклажи бродова (2013)
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Која директива?

ДИРЕКТИВА САВЕТА oд 15.

јула 1975. године o отпаду

(75/442/EEЗ)

ДИРЕКТИВА 2006/12/EЗ

ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА 

И САВЕТА oд 5. априла 2006.

o отпаду

ДИРЕКТИВА 2008/98/EЗ

ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И 

САВЕТА oд 19. новембра 2008.

o отпаду којом се укидају 

одређене директиве

На снази од 

17.05.2006.

На снази од 

12.12.2008

Укинута 

почев од 

12.12.2010.

Транспозиција 

државе чланице до 

12.12.2010
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Шта је отпад?

 Зашто је дефиниција значајна у пракси?

 Темељ свих секторских прописа

 Примена административних обавеза које 
се односе на сакупљање, сортирање, 
складиштење, транспорт, методе 
третмана, поновно искоришћење, 
одлагање и међународни превоз зависи 
од дефиниције отпада
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Шта је отпад?

DIREКТИВА 2008/98/EЗ:

„отпад“ значи свака материја или предмет који власник 

одбацује или намерава или мора да одбаци

• Одбаци

• Намерава да одбаци

• Мора да одбаци

Субјективни и 

објективни 

елементи
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Отпад или нуспроизвод?

 (...), Метода третмана или употребе супстанце 

дефинитивно не утврђује да ли се класификује или 

не као отпад. Шта се накнадно дешава са објектом 

или супстанцом не утиче на њену природу као отпад, 

(...) 

 (...) Концепт отпада не треба схватити (...) као 

изузеће материја и предмета који могу бити 

обновљени као гориво на еколошки одговоран начин 

и без значајног третмана. 

Предмети Ц-418/97 и Ц-419/97 АРКО Хемие, став 64.-65.

СПEU
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Отпад или нуспроизвод?

Супстанца или предмет, који је резултат процеса производње а чији 

примарни циљ није њена производња, не мора се сматрати 

отпадом из члана 3. тачке 1., већ нуспроизводом само ако су 

испуњени следећи услови: 

(a) даља употреба супстанце или предмета је сигурна; 

(б) супстанца или предмет може да се користи директно без даље 

обраде осим нормалне индустријске праксе;

(в) супстанца или предмет се производи као интегрални део процеса 

производње; и 

(г) даље коришћење је законито, односно супстанца или предмет 

испуњава све релевантне захтеве заштите животне средине и 

заштите здравља код назначене намене производа, и неће довести 

до генералних негативних утицаја на животну средину и људско  

здравље.

Члан 5

12



EU LEGISLATION ON WASTE

Отпад или нуспроизвод?

 Критеријуми 

 Даља употреба је извесна 

 Саставни део производног процеса 

 без даље обраде „осим нормалне индустријске праксе“ 

шта то значи?

 Даља употреба је законита 

 Релевантност економске вредности? 

 Економска вредност као таква не искључује отпад

( валидна судска пракса још од предмета Весосо & Занети Ц-

206/88) 

 Али: Одсуство економске вредности је аргумент у прилог отпада 

( предмет ван де Вале: „терет који носилац гледа да одбаци“
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Хијерархија отпада
Члан 3. став

1. (стари) 
Члан 4.

нови
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Превенција

Поновно 

искоришћење

Одлага

ње

Превенција

Друга врста 

поновног 

искоришћења

Одлага

ње

Рециклажа

Поновна употреба
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Релевантност хијерархије отпада

 “Следећа хијерархија се примењује као редослед приоритета  у 

законодавству и политици којом се уређује спречавања настанка и 

управљање отпадом” (Члан 4) 

 Али, такође види принцип пропорционалности (нпр. чл. 11): 

“унапређење високог квалитета рециклаже / одвојеног 

прикупљања када је то изводљиво и целисходно у техничком и 

економском смислу и из аспекта животне средине” и … 

 одредба 7: “(...) поновно коришћење и рециклажа материјала 

треба да има предност у односу на добијање енергије из отпада, 

када је и, уколико је, то најбоља еколошка опција.“
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 Циљ:

Европско друштво 

за рециклажу са 

високим нивоом 

ефикасности 

ресурса

сакупљање

рециклажа

одлагање
Производња сировина

производња

употреба

„Европско друштво за 

рециклажу“
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Спречавање настанка отпада

 Извештај о спречавању настанка отпада 
до краја 2011. године

 Акциони план за даље мере подршке

 До краја 2014.: спречавање настанка 
отпада и одвајање циљева за 2020. годину

 Програми спречавања настанка отпада 
које су утврдиле ДЧ (члан 29.)

Члан 9.
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 Одговорност произвођача за прикупљање, поновно коришћење и 

рециклирање робе

( у сектору управљања отпадом у погледу разноликих токова 

отпада, као што су: батерије, амбалажа, стара возила, 

електрични / електронски отпад) 

 Основна идеја: Ако су произвођачи одговорни и законски
обавезани да врате и рециклирају производе, они ће покушати 
да минимизирају повезане трошкове (= одговорност за стварне 
трошкове еколошких последица) 

 Трошкови се могу смањити путем избора сировина, дизајна и 

састава робе 

 Током 1996. године, ЕП је позвао Комисију да представи 

предлоге за Директиве о низу приоритетних токова отпада и да 

такве предлоге утврди на принципу одговорности произвођача.

Проширена одговорност произвођача
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Проширена одговорност произвођача

 Циљ:

Ојачати поновну 

употребу и превенцију, 

рециклажу и друге врсте 

поновног искоришћења

отпада

 Законодавне и 

незаконодавне мере:

 Прихватање враћених 

производа 

 Финансијска одговорност

 Дизајн производа 

(смањење утицаја, 

погодан за вишекратну 

употребу, технички 

издржљив итд.)

19
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Услови у погледу поновног искоришћења

отпада

 Поступак поновног искоришћења мора бити у складу 

са захтевима из члана 4. и 13. 

 Одговорност за управљање отпадом  Члан15.

 Услови који се тичу дозвола  Члан 23.

 Минимални стандарди за заштиту људског здравља и 

животне средине Члан 27.

 поступак комитологије
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Циљеви за поновну употребу и рециклажу

 Високи квалитет  одвојено сакупљање

 До 2015. године: барем папир, метал, пластика и 

стакло

 Циљеви:

 До 2020. године: најмање 50% укупне тежине папира, 

метала, пластике и стакла из домаћинства биће 

поново искоришћено и рециклирано

 До 2020. године: безопасан отпад из изградње и 

рушења 70%

Члан 11.
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Преглед циљева законодавства о отпаду ЕУ

22

год. мин.поновно

искоришћење

мин.рециклажа мин.сакупљање

Амбалажни отпад
2008 60 % 55 %

Папир, метал, 

пластика стакло 2012 одвојено сакуљање: 50 %

Аутомобили

(отпадни)
2015 95 % 85 % 100 %

ОEEО 2012 70 – 80 % 50 – 75 % 45 % (од 2016)

2015 75 – 85 % 55 – 80 %

Батерије 2016 100 % (са изузећима) 45 %

Гуме 2006 0 одложено на депонији

Био-отпад 

преусмерен са 

депонија

2006 Смањење на 75 % нивоа из 1995 

2009 Смањење на 50 % нивоа из 1995 

2016 Смањење на 35 % нивоа из 1995

Грађевински отпад

2020 70 %
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Опасан отпад

 Дефиниција: Члан 3.2., Анекс III

 Списак опасног отпада (члан 7., Одлука 2000/532/EЗ) 

 Контрола опасног отпада (члан 17.)

 Производња, прикупљање, транспорт, складиштење, 

обрада морају бити у складу са условима из члана 13. 

(заштита здравља људи и животне средине)

 Могућност праћења од производње до крајњег 

одредишта?

 хронолошка евиденција (члан 35.) и примена (члан 36.) 

 Опасан отпад се не треба мешати (члан18.)

 Означавање, амбалажа, идентификациони документ
(члан 19.)
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Планирање управљања отпадом

 Планови за управљање отпадом (члан 28.)

 Програми за спречавање настанка отпада 

(члан 29.)

 Процена (члан 30.)

 Јавно учешће (члан 31.)

 Сарадња (члан 32.)
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Планирање управљања отпадом (члан 28.)

 Планови управљања отпадом морају да…

 покривају целу територију државе чланице (став 1.) 

 обезбеде анализу тренутне ситуације и садрже мере за 

унапређење (став 2.) 

 садржај  барем члан 28. тачке 3a – e „како је меродавно“

25

 Планови управљања отпадом могу даље да садрже…

 организационе аспекте укључујући одговорности јавних / 

приватних актера 

 употребу економских и других инструмената 

 коришћење кампања за подизање свести 

 старе контаминиране локације за одлагање отпада и мере за 

санацију
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Планирање управљања отпадом (члан 29.)

 Програми за спречавање настанка отпада

морају…

 ... бити интегрисани у ПУО или друге програме, 

односно то могу бити посебни програми

 ... поставити циљеве превенције настанка оптада: 

„Сврха таквих циљева и мера је прекид везе између 

економског раста и утицаја на животну средину која је 

повезана са стварањем отпада“. (члан 29. став 2.2.)

 ... описати мере Анекс IV

 ... утврдити мерила (квалитативне и квантитативне

циљеве и показатеље за праћење)
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 Циљ политике: подстицати ДЧ у правцу смањења 
количине отпада који се одлаже на депонијама

 Главне мере:

 Технички услови за пројектовање и рад депонија (давање 

дозвола), као и надзор у току оперативне фазе 

 Циљеви за постепено преусмеравање биоразградивог 

комуналног отпада са депонија 

 Ограничења у погледу врста отпада које се могу одлагати 

на депонији

 Посебни захтеви за прихватање отпада на локацијама

 Услови за третирање отпада пре одлагања

 Вршење надзора над затварањем локација и накнадна 

контрола (укључујући финанцијску сигурност) 

Директива о депонијама 1999/31/EЗ
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Спаљивање отпада

 Директива 2000/76/ЕЗ (правоснажно укинута од 06.01.2014. 

Директивом о индустријским емисијама,  

 Циљ: спречити или смањити колико год је могуће 

негативне ефекте по животну средину кроз:    

Доделу 

дозвола

Надзор

Граничне вредности 

емисије

Технички захтеви за 

пројектовање и рад

Поновно 

искоришћење 

отпада за топлоту 28
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Отпад: прекршаји у сектору животне средине

29
Source: http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm



EU LEGISLATION ON WASTE

Директива о отпаду електричне и 

електронске опреме (ОЕЕО)

Фотографија: Д. Шверцел, 

РП Дармштад

30

Где 

почиње…

.
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Позадина /тренутна ситуација

Фотографија: БАН, „Дигитална 

депонија“ 

(Лагос/Нигерија, 2005. године)

31

… и где 

(често)

завршава.
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Позадина / тренутна ситуација

ОЕЕО ток отпада који најбрже расте у ЕУ: 

 Процена 9 милиона тона 2005. године, 12,3 милиона тона у 2020. 

 Баца се 6-24 кг ОЕЕО по особи сваке године у ЕУ. 

 Продаја широм света 2006. године: 230 милиона рачунара, 1 

милијарда мобилних телефона, 45,5 милиона телевизора.

Празнине у примени:

 85% ОЕЕО у ЕУ може да буде одвојено прикупљено, али само 33% 

је званично пријављено на тај начин.

 Са 40% ОЕЕО се вероватно не поступа у складу са законским 

одредбама. 

 Велики извоз половне ЕЕО у афричке + и друге земље ван ОЕЦД-

а; између 1/3 а 80% не функционише = отпад.
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Циљеви Директиве о ОЕЕО
1. Спречавање настанка 

отпада

2. Смањење одлагања путем

поновне употребе, 

рециклаже и других облика

поновног искоришћења

3. Побољшање еколошких 

перформанси свих 

оператера у животном 

циклусу: произвођача, 

дистрибутера, потрошача, 

постројења за обраду

33

collection
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Рециклажа обезбеђује неопходне метале

25 кг електричног и 

електронског отпада по 

грађанину ЕУ годишње 
Рециклажом се обезбеђују 

метали и има много мање 

утицаја него рударство
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Поље примене
 10 категорија електричне и електронске опреме (ЕЕО) 

наведене су у Анексу IA, као што су

 Велики и мали кућни апарати 

 ИТ и телекомуникациона опрема

 Потрошачка опрема, фотонапонски панели, опрема за 

осветљење 

 Играчке, опрема за спорт и разоноду

 Изузеци:

 Војна и сигурносна опрема

 „Део неке друге врсте опреме“ = фиксне инсталације у 

кућама, аутомобилима, бродовима….

 Одређене врсте лампи
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Кључне дефиниције

 EEО: зависна од електричне струје = потребна електрична 

енергија за примарну функције 

 ОЕЕО: ЕЕО која је отпад у смислу Директиве о отпаду, 

укључујући све компоненте, подсклопове и потрошни 

материјал који су део производа у тренутку одбацивања 

 Произвођач:укључујући препродавца (под сопственим 

брендом) и увозника/извозника 

 Дистрибутер: свако физичко или правно лице у ланцу 

снабдевања, који ЕЕО чини доступном на тржишту
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Дизајн производа и веза са Директивом о ограничење употребе 

одређених опасних материја

 Државе чланице треба да „подстакну“ дизајн и 
производњу који олакшавају поновну употребу + 
рециклажу - осим ако заштита животне средине/ 
безбедност не захтевају другачије. 

 Директива о ограничењу употребе одређених 

опасних материја 2011/65 / ЕУ): 

 Произвођачи: постепено укидање употребе опасних материја 

(тешки метали, бромовани успоривач пламена) у новој ЕЕО

 Увозници, дистрибутери ЕЕО: обезбедити да ЕЕО поседује

ЦЕ знак и да је праћена неопходном докуменатацијом на 

језику који потрошачи могу лако разумети

 Увозници: одговарајућа процедура процене усклађености

извршена је од стране произвођача
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Кључни инструменти

 Одвојено сакупљање ОЕЕО

 Проширена одговорност произвођача као правни основ

 ДЧ су дужне да обезбеде успостављање система који 
омогућавају коначним носиоцима и дистрибутерима да макар 
бесплатно врате такав отпад 

 дистрибутери су одговорни да обезбеде да се такав отпад 
врати дистрибутеру макар бесплатно на основу принципа
један-на-један

 дистрибутери обезбеђују прикупљање, у малопродајним 
објектима са продајним простором који се односи на ЕЕО од 
најмање 400 м2 

 произвођачи могу да успоставе и руководе индивидуалним и / 
или колективним системима за враћање ОЕЕО из приватних 
домаћинстава
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Кључни инструменти

 Циљеви сакупљања:

 Оригинална директива: 

циљ је одвојено сакупљање најмање 4 кг ОЕЕО из приватних 

домаћинстава по становнику годишње – лако остварљиво;

потребан је нови циљ. 

 Нова директива: 

Почев од 2016. године, минимална стопа сакупљања биће 

45% што се обрачунава на основу укупне тежине 

прикупљеног ОЕЕО у датој години у држави чланици, 

изражено као проценат просечне тежине ЕЕО пласиране на 

тржиште у претходне три године у тој држави чланици. 

 Одређене олакшице за нове ДЧ
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Кључни инструменти

 Правилна обрада

 Сва одвојено прикупљена ОЕЕО биће подвргнута 

одговарајућој обради

 Третман, осим припреме за поновну употребу и поновно 

искоришћење или рециклажу мора, у најмању руку, 

обухватити уклањање свих течности и селективни 

третман (Анекс VII) 

 ДЧ може подесити минималне стандарде квалитета за 

обраду ОЕЕО која је сакупљена
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Кључни инструменти

 Циљеви поновног искоришћења: 

 Произвођачи морају да постигну минималнe циљеве поновног 

искоришћења и рециклаже наведене у Анексу V за сваку

категорију ОEEО

 Метод обрачуна прописан је Директивом 

 Механизам финансирања:

 произвођачи морају да обезбеде барем финансирање 

сакупљања, третмана, поновног искоришћења и еколошког

одлагања ОЕЕО из приватних домаћинстава 

 За производе пласиране на тржиште након 2005. године, 

сваки произвођач биће одговоран за финансирање које се 

односи на отпад из сопствене производње. Обавеза може 

бити испуњена појединачно или придруживањем колективном

програму (загађивач плаћа).
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Информације и извештавање

42

 Обавеза држава чланица је да обавесте кориснике о 

одвојеном сакупљању, улози потрошача у рециклажи, 

ефектима опасних материја и сл. 

 Обележавање сваке нове ЕЕО симболом

„не бацати у канту“ (Анекс IX) 

 Информације o постројењима за третман 

 Идентификација произвођача и датум пласмана на 

тржиште ознаком на новој ЕЕО (детаљно описано у 

ЦЕН стандардима) 

 Регистар произвођача (на националном нивоу!)

 Трогодишњи извештај о спровођењу Директиве ЕУ 

Комисији
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Најновије измене и допуне Директиве о     

амбалажи
 Директива о амбалажи и амбалажном отпаду (94/62/EC) 

измењена је 2015. у погледу потрошње лаких пластичних 

кеса

 Од земаља чланица се тражи да обезбеде смањење 

коришћења лаких пластичних кеса на својој територији у 

циљу унапређења спречавања настанка отпада и смањења 

производње смећа. Циљ Директиве : 

 Да годишњи ниво потрошње не прелази 90 пластичних кеса 

по особи до краја 2019. и 40 кеса по соби до краја 2025.

 2010: скоро 99 милијарди пластичних кеса на тржишту ЕУ (Ø 

198 пластичних кеса по становнику годишње, цифре 

варирају од, како је процењено, 4 кесе у Данској и Финској 

до више од 460 кеса у Пољској, Португалији и Словачкој)
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Најновије измене и допуне Директиве о 

амбалажи
 Meре које предузимају земље чланице ради смањења употребе 

пластичних кеса могу обухватити примену :

 економских инструмената (као што су порези и накнаде)

 националних циљева у погледу смањења употребе (едукација, 

подизање нивоа свести)

 маркетиншке рестрикције (потпуна забрана пластичних кеса?) 

 Добровољне стандарде? Кодексе праксе?

 Унапређење коришћења кеса за вишекратну употребу…

 Шта бисте ви у Србији урадили? (Процена утицаја политике)

 На кога би утицале различите политичке опције и на који начин?

 Наведите разлоге за и против, под претпоставком да морате да 

поштујете захтеве из нове Директиве о амбалажи
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Хвала! 

Има ли питања? 
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