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УЛО ГА ЕКО НОМ СКИХ ИН СТРУ МЕ НА ТА У  
УПРА ВЉА ЊУ ОТ ПАД НОМ АМ БА ЛА ЖОМ  

ЗА ПИ ЋЕ1

Сажетак:Еко ном ски ин стру мен ти по ста ју све ва жни ји део по ли ти ке 
за шти те жи вот не сре ди не, па се та ко ко ри сте и као ин стру мент упра вља ња 
от пад ном ам ба ла жом за пи ће. Ме ђу тим, они мо гу би ти пре пре ка функ ци о ни-
са њу уну тра шњег тр жи шта Уни је, па се о њи ма не ко ли ко пу та из ја шња вао 
Суд прав де Европ ске уни је. Циљ ра да је да се утвр ди ко ји еко ном ски ин стру-
мен ти се при ме њу ју у упо ред ном пра ву, пр вен стве но у чла ни ца ма Уни је, ка ко 
би се под ста кли раз ли чи ти об ли ци по нов ног ис ко ри шће ња ам ба ла же за пи ће, 
као и усло ви ко је мо ра ју ис пу ни ти да би би ли у са гла сно сти са пра вом Уни је.

Кључнеречи: ам ба ла жа за пи ће; еко ном ски ин стру мен ти; про ши ре на 
од го вор ност про из во ђа ча; си стем по вра ћа ја де по зи та; еко ло шки по ре зи.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Раст жи вот ног стан дар да и раз вој тех но ло ги ја до вео је до по ве ћа ног 
ства ра ња ам ба ла жног от па да. Ако се по сма тра ју чла ни це Европ ске уни је, 
пре ма по да ци ма из 2014. го ди не, ство ре но је 162,9 ки ло гра ма ам ба ла жног 

1 Рад је по све ћен Про јек ту „Би о ме ди ци на, за шти та жи вот не сре ди не и пра во“ (еви-
ден ци о ни број 179079), ко ји се у це ло сти фи нан си ра из сред ста ва обез бе ђе них од стра не 
Ми ни стар ства про све те на у ке и тех но ло шког раз во ја.
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от па да по ста нов ни ку,2 с тим да је удео ам ба ла же за пи ће у укуп ном ам-
ба ла жном от па ду око 20%.3

Пи ће се мо же па ко ва ти у јед но крат ну и по врат ну ам ба ла жу.4 Ако се 
има у ви ду да од ла га ње от пад не ам ба ла же на де по ни је, са јед не стра не, узро-
ку је не по вољ не ефек те по жи вот ну сре ди ну, и да је, са дру ге стра не, у пи-
та њу вре дан ре сурс ко ји се мо же да ље ис ко ри шћа ва ти, тре ба ло би те жи ти 
упо тре би по врат не ам ба ла же и раз ли чи тим об ли ци ма да љег ис ко ри шће ња 
јед но крат не ам ба ла же за пи ће. Та ко, упо тре бље не алу ми ни јум ске кон зер ве 
се ско ро у це ло сти мо гу ис ко ри сти ти за про из вод њу но вих, уз ми ни ма лан 
утро шак енер ги је.5 Слич но је и са пла стич ним (ПЕТ) фла ша ма6 ко је се мо гу 
ис ко ри сти ти за про из вод њу раз ли чи тих про из во да, па и но вих фла ша. Упр-
кос увре же ном ми шље њу да су еко ло шки не по доб не, оне су, упра во, због 
мо гућ но сти ре ци кли ра ња еко ло шки при хва тљи ве, тј. по ста ју еко ло шки про-
блем7 са мо ако се са њи ма аде кват но не по сту па.8 Го ди не 2016. на тлу Уни-
је, по пр ви пут, ви ше пла сти ке је ре ци кли ра но не го што је од ло же но на 
де по ни је.9 То ме је, сва ка ко, до при не ла и при ме на еко ном ских ин стру ме на та.

Циљ ра да је да се утвр ди ко ји од број них еко ном ских ин стру ме на та се 
при ме њу ју у упо ред ном пра ву, пре све га у чла ни ца ма Уни је, ка ко би се под-
ста кли раз ли чи ти об ли ци по нов ног ис ко ри шће ња ам ба ла же за пи ће, као и 
да се са гле да ју ис ку ства ових зе ма ља у њи хо вој при ме ни. На сто ја ће се утвр-
ди ти и усло ви ко је еко ном ски ин стру мен ти у обла сти упра вља ња от пад ном 
ам ба ла жом за пи ће мо ра ју ис пу ња ва ти да би би ли у скла ду са пра вом Уни је.

2 Нај ви ше је ство ре но у Хр ват ској, а нај ма ње у Не мач кој. Вид. Pac king Wa ste Sta ti stics, 
http://ec.eu ro pa.eu /eu ro stat/sta ti stics-ex pla i ned/in dex.ph p/Pac ka ging_wa ste_sta ti stics, 4. март 
2018. го ди не.

3 Com mu ni ca tion from the Com mis sion — Be ve ra ge Pac ka ging, De po sit Systems and Free 
Mo ve ment of Go ods, Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Union С 107/1 of 9 May 2009.

4 Јед но крат на ам ба ла жа је про јек то ва на ра ди ко ри шће ња са мо јед ном, а по врат на је она 
ко ја се, на кон вра ћа ња од стра не по тро ша ча, по нов но упо тре бља ва за исту на ме ну. Вид. чл. 
5, ст. 1, тач. 2)-3) За ко на о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/09.

5 Вид. Pal pa – De po sit Re fund System, https://www.pal pa.fi/be ve ra ge-con ta i ner-rec ycling/
de po sit-re fund-system/, 16. март 2018. го ди не.

6 У пи та њу су фла ше ко је су на пра вље не од по ли е ти лен-те реф та ла та, вр сте пла сти-
ке ко ја се да нас нај ви ше ко ри сти. Оне су пре пла ви ле са вре ме на тр жи шта, пр вен стве но, због 
због ни ске це не про из вод ње, ма ле те жи не, атрак тив ног из гле да, от пор но сти на уда р це, 
ла ко ће тран спор та и сл. Вид. Јo van Sre do je vić et al., Pri je dlog si ste ma za upra vlja nje ot pad nom 
PET am ba la žom u zo ni re gi o nal ne de po ni je „Moš ća ni ca“, Ma šin stvo 3/2016, 173.

7 Не сме се за не ма ри ти ни то да се пла сти ка до би ја из нео б но вљи вих из во ра енер ги је.
8 Не а де ква тан трет ман се ве зу је за њи хо во од ла га ње на де по ни је, јер за у зи ма ју ве-

ли ки про стор и има ју ве о ма дуг пе ри од раз град ње.
9 По од ла га њу пла сти ке на де по ни је пред ња че зе мље по пут Хр ват ске, Ру му ни је, 

Бу гар ске и Грч ке, док се на дну ле стви це на ла зе Не мач ка, Хо лан ди ја, Дан ска и Ау стри ја. 
Нај ви ше сто пе ре ци кли ра ња убе дљи во су у Че шкој и Не мач кој. Вид. Pla stics – the Facts 2017, 
Pla stics Eu ro pe, Brus sels 2018, 30, 32, 36.
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При род на до бра су јав на до бра ко ја се не раз ме њу ју на тр жи шту, тј. 
не ма ју сво ју це ну, па се оту да че сто не до вољ но ра ци о нал но ко ри сте. На и ме, 
ко ри сник жи вот не сре ди не при ли ком до но ше ња еко ном ских од лу ка не узи-
ма у об зир тро шко ве по ве за не са упо тре бом жи вот не сре ди не, од но сно он 
пре ба цу је на дру штво (екс тер на ли зу је) тро шко ве ко ји су на ста ли ње го вим 
ак тив но сти ма.10 Упра во по тре ба за ин тер на ли за ци јом тих тро шко ва, тј. 
не га тив них еко ло шких екс тер на ли ја11 до ве ла је до при ме не еко ном ских 
ин стру ме на та у по ли ти ци за шти те жи вот не сре ди не. Они се за сни ва ју на 
то ме да се це на ма од вра ћа ју по тен ци јал ни за га ђи ва чи од еко ло шки не по-
доб них ак тив но сти. Има ју две основ не функ ци је: фи скал ну и еко ло шку, тј. 
они обез бе ђу ју фи нан сиј ска сред ства, али и под сти цај за по сту па њем ко је 
је „при ја тељ ски“ на стро је но пре ма жи вот ној сре ди ни.12

У упо ред ном пра ву сре ћу се број ни еко ном ски ин стру мен ти: пре но си-
ве до зво ле,13 еко ло шки по ре зи схва ће ни у нај ши рем сми слу ре чи,14 еко ло-
шке суб вен ци је и под сти ца ји, раз ли чи ти ви до ви од ште та и ком пен за ци ја, 
так се за не по што ва ње еко ло шких стан дар да, га ран ци је из вр ше ња, про ши-
ре на од го вор ност про из во ђа ча, итд.15 По што је от пад не га тив на еко ло шка 
екс тер на ли ја ко ја на ста је про из вод њом, од но сно по тро шњом од ре ђе них 
до ба ра, при ме на еко ном ских ин стру ме на та је за жи ве ла и у по ли ти ци упра-
вља ња от па дом, па и оним на ста лим ко ри шће њем ам ба ла же за пи ће. Ипак 
нај ве ћи зна чај у овој обла сти има ју по ре зи схва ће ни у нај ши рем сми слу 
ре чи и од го вор ност про из во ђа ча за спе ци фич не вр сте от па да (ам ба ла жа, 
во зи ла, итд.).16 

10 Гор да на Илић По пов, Еко ло шки по ре зи, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, Бе о град 2000, 
27-28.

11 Екс тер на ли је пред ста вља ју по зи тив не или не га тив не учин ке ко ји на ста ју за тре ћа 
ли ца у тран сак ци ја ма из ме ђу ку па ца и про да ва ца, а ко ја ни су об у хва ће на тр жи шном це ном. 
Вид. Ibid., 28.

12 Mar ket-Ba sed In stru ments for En vi ron men tal Po licy in Eu ro pe, Eu ro pean En vi ron ment 
Agency, Co pen ha gen 2005,13.

13 Вид. Лу ка Ба ту ран, „Ства ра ње тр жи шта пре но си вих до зво ла ра ди сма ње ња еми-
си ја га со ва ко ји про из во де ефе кат ста кле не ба ште у Ре пу бли ци Ср би ји“, Збо р ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2012, 509-521.

14 Вид. Цвје та на Цвјет ко вић, „Еко ло шке на кна де као ин стру мент за шти те жи вот не 
сре ди не“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 2/2014, 387-389.

15 Еconomic In stru ments for Pol lu tion Con trol and Na tu ral Re so ur ces Ma na ge ment in 
OECD Co un tri es: A Sur vey, OECD, Pa ris 1999, 15-49; Mar ket-Ba sed In stru ments for En vi ron-
men tal Po licy in Eu ro pe, 6; Г. Илић По пов, 77-218.

16 Em ma Wat kins et al., Use of Eco no mic In stru ments and Wa ste Ma na ge ment Per for man-
ces – Fi nal Re port, Eu ro pean Com mis sion, Brus sels 2012, 3.



2.1.Проширенаодговорностпроизвођача

Кон цепт про ши ре не од го вор но сти про из во ђа ча на стао је у Швед ској 
по чет ком 90-их го ди на 20. ве ка. Ње го ва су шти на је у пре ме шта њу од го вор-
но сти за про из во де, од но сно за раз ли чи те фа зе жи вот ног ци клу са про из во-
да, као што су по вра ћај, ре ци кли ра ње и ко нач но од ла га ње, на про из во ђа че 
еко ло шки не по доб них про из во да, уме сто на по тр о ша че и др жа ву.17

И код овог еко ном ског ин стру мен та ре а ли зу је се прин цип „за га ђи вач 
пла ћа“, с тим да у уло зи за га ђи ва ча ни је по тр о шач, већ про из во ђач, као су-
бјект ко ји игра кључ ну уло гу у из бе га ва њу за га ђи ва ња, пр вен стве но, кроз 
ди зајн про из во да ко ји удо во ља ва еко ло шким зах те ви ма (еко-ди зајн).18 Да кле, 
од го вор ност про из во ђа ча је еко ном ска,19 јер сно си у це ло сти или де ли мич-
но тро шко ве при ку пља ња, ре ци кли ра ња или ко нач ног од ла га ња про из во да 
ко је ста вља на тр жи ште, та ко да је мо ти ви сан да ди зај ни ра про из во де ко ји 
тра ју ду же и ко ји се лак ше тре ти ра ју по сле упо тре бе.20

Од го вор ност про из во ђа ча мо же да бу де ин ди ви ду ал на и ко лек тив на. 
Код ин ди ви ду ал не од го вор но сти про из во ђач од го ва ра за соп стве не про из-
во де, а код ко лек тив не про из во ђа чи од ре ђе не гру пе про из во да пла ћа ју на-
кна ду за уче шће у од го ва ра ју ћим ор га ни за ци ја ма (енг. Pro du cer Re spon si bi-
lity Or ga ni sa tion – PRO ор га ни за ци је), ко је пре у зи ма ју од го вор ност за ак тив-
но сти сво јих чла но ва ко је се од но се на по нов но ис ко ри шће ње про из во да и 
за оства ри ва ње по ста вље них ци ље ва у по гле ду сто па по нов ног ис ко ри шће-
ња ам ба ла же. Иа ко ин ди ви ду ал на од го вор ност обез бе ђу је сна жни ји под сти-
цај за еко ло шки при хва тљи вим про ме на ма, и то због не по сред ни је ве зе са 
по је ди нач ним брен до ви ма, рет ко се при ме њу је, јер је огра ни че на на слу ча-
је ве про да је про из во да ли ми ти ра ном кру гу ко ри сни ка. Са дру ге стра не, 
нај ва жни ја пред ност ко лек тив не од го вор но сти је тро шков на ефи ка сност.21

Про ши ре на од го вор ност про из во ђа ча се мо же ја ви ти у раз ли чи тим об-
ли ци ма. Пр ви об лик је „кла сич ни“ вид про ши ре не од го вор но сти про из во-
ђа ча (оба ве за при хва та ња про из во да), ко ји под ра зу ме ва по ста вља ње оба ве-

17 Tho mas Lindhqvist, Ex ten ded Pro du cer Re spon si bi lity in Cle a ner Pro duc tion: Po licy 
Prin ci ple to Pro mo te En vi ron men tal Im pr o ve ments of Pro duct Systems, Doc to ral Dis ser ta tion, 
Lund Uni ver sity, Lund 2000, 29, 37-38.

18 De ve lop ment of Gu i dan ce on Ex ten ded Pro du cer Re spon si bi lity, Fi nal Re port, Eu ro pean 
Com mis sion – DG En vi ron ment, Brus sels 2014, 6, 28-29.

19 Про из во ђа чи мо гу има ти и дру ге ви до ве од го вор но сти, као што је ин фор ма тив на, 
што зна чи да мо ра ју оба ве сти ти јав но сти о еко ло шким обе леж ји ма про из во да ко је про из-
во де. Вид. T. Lindhqvist, 39.

20 Ibid., 38.
21 Em ma Wat kins et al., EPR in the Pla stic EU Stra tegy and the Cir cu lar Eco nomy, In sti-

tu te for Eu ro pean En vi ron men tal Po licy, Brus sels-Lon don 2017, 4, 20; De ve lop ment of Gu i dan ce 
on Ex ten ded Pro du cer Re spon si bi lity, 29.
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зних или нео ба ве зних ци ље ва у по гле ду сто пе при ку пља ња и по нов ног 
ис ко ри шће ња од ре ђе них про из во да и ма те ри ја ла и при пи си ва ње од го вор-
но сти про из во ђа чи ма/тр гов ци ма за трет ман про из во да по окон ча њу њи хо вог 
жи вот ног ве ка, од но сно за оства ри ва ње прет ход но по ста вље них ци ље ва. 
Та кав об лик про ши ре не од го вор но сти и од го ва ра ју ћа PRO ор га ни за ци ја се 
сре ће, при ме ра ра ди, у Бел ги ји. Дру ги об лик под ра зу ме ва оба ве зу пла ћа ња 
„на пред не“ на кна де за члан ство у PRO ор га ни за ци ја ма, чи ја ви си на за ви си 
од еко ло шких обе леж ја ам ба ла же. Илу стра ци је ра ди, у Ита ли ји и Фран цу-
ској про из во ђа чи и уво зни ци пла ћа ју за члан ство на кна ду чи ја ви си на за ви-
си од ко ли чи не ам ба ла же ста вље не на тр жи ште и вр сте ма те ри ја ла од ко јег 
је на пра вље на, с тим да се мо же до дат но по ве ћа ва ти или сма њи ва ти у за ви-
сно сти од то га да ли се ам ба ла жа мо же ре ци кли ра ти, да ли са др жи ин струк-
ци је о сор ти ра њу и сл. Тре ћи об лик је си стем по вра ћа ја де по зи та.22

С об зи ром на то да тре ћи об лик про ши ре не од го вор но сти про из во ђа ча 
по ка зу је из ве сне осо бе но сти у по ре ђе њу са дру га два „чи ста“ об ли ка, ње го-
ва по дроб ни ја ана ли за за слу жу је по себ ну па жњу.23

2.1.1. По вра ћај де по зи та

Си стем по вра ћа ја де по зи та ка рак те ри ше пла ћа ње до дат ног из но са на 
це ну по тен ци јал но за га ђу ју ћег про из во да, ко ји се вра ћа ако за га ђи ва ње бу-
де из бег ну то вра ћа њем про из во да или ње го вих оста та ка.24 У пи та њу је 
сво је вр сна ком би на ци ја по ре за по је ди ни ци про да тог про из во да и суб вен-
ци је по је ди ни ци вра ће ног про из во да.25

Ње го во уво ђе ње мо же да бу де оба ве зно и до бро вољ но. При ме ра ра ди, 
си стем по вра ћа ја де по зи та је оба ве зан у Швед ској и Есто ни ји,26 док у Фин-
ској ни је.27 Упр кос до бр о вољ но сти, у Фин ској је нај ве ћи део про из во ђа ча и 
уво зни ка у овом си сте му, јер се на ам ба ла жу за пи ће ко ја ни је у ње му пла ћа 
ак ци за у из но су од 0,51 евра по ли тру.28

22 Вид. E. Wat kins et al. (2017), 10-11, 35, 38-45.
23 По вра ћај де по зи та би се мо гао тре ти ра ти ви ше као спе ци фи чан об лик про ши ре не 

од го вор но сти про из во ђа ча. Вид. Em ma Wat kins et al. (2012), 6-7.
24 Glos sary of Sta ti sti cal Terms, https://stats.oecd.org/glos sary/, 18. март 2018. го ди не.
25 Mar ga ret Walls, De po sit-Re fund Systems in Prac ti ce and The ory, Re so ur ces for the Fu-

tu re, Was hing ton D.C., 2011, 10.
26 Pat McClo ug han, Re port on the Pro po sed De po sit and Re turn System for Be ve ra ge Con-

ta i ners in Ire land, Re pak, Du blin 2017, 5.
27 Нај ва жни ја PRO ор га ни за ци ја ко ја упра вља овим си сте мом је PAL PA. Го ди не 2004. 

уста но вљен је и си стем за ам ба ла жу ко ја се мо же по но во пу ни ти, а ко јим упра вља PRO ор-
га ни за ци ја Eko pul lo, као и соп стве ни (ин тер ни), си сте ми тр го ва ца на ма ло. Вид. Sa rah Et-
tlin ger, De po sit Re fund System (and Pac ka ging Tax) in Fin land, In sti tu te for Eu ro pean En vi ron-
men tal Po licy, 2016, 1; Pal pa – De po sit Re fund System.

28 S. Et tlin ger, 2.
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Што се ти че ам ба ла же за пи ће об у хва ће не си сте мом по вра ћа ја де по зи-
та, при сут на су ра зно ли ка ре ше ња. Та ко, у Ау стри ји је у овај си стем укљу-
че на са мо по врат на ам ба ла жа, у Фин ској, Есто ни ји и Швед ској обе вр сте 
ам ба ла же (алу ми ни јум ске кон зер ве, ПЕТ фла ше и ста кле не фла ше), на 
Ислан ду и у Но ре шкој са мо јед но крат на ам ба ла жа, а у Хо лан ди ји са мо ПЕТ 
фла ше.29 У Хр ват ској за по врат ну ам ба ла жу си стем по вра ћа ја де по зи та ни-
је оба ве зан, док за јед но крат ну ам ба ла жу је сте.30

На ви си ну де по зи та ко ји се вра ћа по тро ша чи ма углав ном ути цај има ју 
вр ста и за пре ми на ам ба ла же за пи ће. То је слу чај, на при мер, у Фин ској.31 
Ме ђу тим, сре ћу се и ре ше ња да је ви си на де по зи та иста за сву ам ба ла жу, али 
да укљу чи ва ње у си стем под ра зу ме ва да је она од ре ђе не за пре ми не. Та ко, у 
Хр ват ској је у си стем по вра ћа ја де по зи та укљу че на са мо она ам ба ла жа за 
пи ће за пре ми не ве ће од 0,2 ли тра, а у Ли тва ни ји из ме ђу 0,1 и 3 ли тра.32

По вра ћај от пад не ам ба ла же за пи ће мо же се вр ши ти на про дај ним ме-
сти ма (руч но или пре ко ау то ма та) или у по себ ним цен три ма,33 као што су тзв. 
ре ци кла жна дво ри шта.34 По пра ви лу, сва ки про да вац ко ји про да је пи ће има 
оба ве зу да пре у зме от пад ну ам ба ла жу ако ис пу ња ва про стор не и тех нич ке 
усло ве за ње но пре у зи ма ње и скла ди ште ње.35 Да би се по вра тио де по зит, 
ам ба ла жа за пи ће мо ра ис пу ња ва ти од ре ђе не усло ве (мо ра би ти ис пра жње-
на, не сме би ти згње че на, бар-код мо ра би ти ви дљив и чи тљив, итд.).36 

Сто па вра ћа ња ам ба ла же за пи ће ко ја је у си сте му по вра ћа ја де по зи та 
је при лич но ви со ка. Та ко, у пе ри о ду од 2014. до 2016. го ди не, у Фин ској је 
за ПЕТ фла ше из но си ла 92%, за ме тал не кон зер ве из ме ђу 96% и 97%, а за 

29 A Eu ro pean Re fun ding Sche me for Drinks Con ta i ners, Eu ro pean Par li a ment, Lu xem bo-
urg 2011, 12-15; Ni ek De prez, De po sit-Re fund Sche mes for One-Way Be ve ra ge Pac ka ging, Ma ster 
The sis, Uni ver sity of Gent, Gent 2016, 22. 

30 Чл. 14, ст. 2, чл. 22, ст. 1 Pravilnikа o am ba la ži i ot pad noj am ba la ži i am ba la žnom ot-
pa du, Na rod ne no vi ne, br. 88/15, 78/16, 116/17.

31 Та ко, из но си 0,10 евра за пла стич не бо це ма ње од 0,35 ли тра, 0,2 евра за пла стич не 
бо це 0,35-1 ли тра, а 0,40 евра за пла стич не бо це пре ко 1 ли тра. За све ста кле не фла ше из-
но си 0,10 евра, а за ме тал не кон зер ве 0,15 евра по кон зер ви. Сто пе су исте и у ал тер на тив ном 
си сте му (Eko pul lo), осим за ста кле не фла ше за ко је је про пи сан де по зит у из но су од 0,40 
евра по ли тру. Вид. S. Et tlin ger, 1-2.

32 Чл. 22, ст. 2 Pravilnikа o am ba la ži i ot pad noj am ba la ži i am ba la žnom ot pa du; Be ve ra ge 
Con ta i ner De po sit Laws Wor ldwi de, http://www.bot tle bill.org /le gi sla tion/world.htm, 24. март 
2018. го ди не.

33 Та ко, до ма ћин ства у Фин ској вра ћа ју ам ба ла жу на про дај ним ме сти ма, а шко ле, 
ре сто ра ни, хо те ли и дру ги слич ни су бјек ти пре ко до ба вља ча на пи та ка. Вид. Pal pa – De po-
sit Re fund System.

34 То је слу чај у Хр ват ској. Реч је о над зи ра ном огра ђе ном про сто ру на ме ње ном одво је ном 
при ку пља њу и при вре ме ном скла ди ште њу по себ них вр ста от па да. Вид. Go spo da re nje ot pa-
dom, http://www.fzo eu.hr/hr/go spo da re nje_ot pa dom/re ci kla zna_dvo ri sta/, 23. март 2018. го ди не.

35 Чл. 24 Pravilnikа o am ba la ži i ot pad noj am ba la ži i am ba la žnom ot pa du.
36 Чл. 26 Pravilnikа o am ba la ži i ot pad noj am ba la ži i am ba la žnom ot pa du.
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ста кле не фла ша из ме ђу 88% и 89%.37 У Хр ват ској је сто па вра ћа ња у 2014. 
го ди ни из но си ла 93,6%,38 у Не мач кој 98,5%, у Хо лан ди ји око 95%, итд.39 
На сто пу по вра ћа ја не ути че са мо ви си на де по зи та, не го и бли зи на и функ-
ци о нал ност си сте ма вра ћа ња, на ви ке, ста во ви и еко ло шка свест гра ђа на, 
по сто ја ње кам па ња ко ји ма се гра ђа ни ин фор ми шу и под се ћа ју на пра ви ла 
сор ти ра ња и зна чај ре ци кли ра ња уоп ште, итд.40

Оце на си сте ма по вра ћа ја де по зи та за ам ба ла жу за пи ће би ла је пред мет 
студиje ОЕCD-a, у ко јој је за кљу че но да је у пи та њу скуп си стем41 ко ји зах-
те ва по сто ја ње раз ви је не ин фра струк ту ре за ре ци кли ра ње, као и да ње го во 
уво ђе ње има сми сла са мо ако се же ли сма њи ти от пад од ам ба ла же за пи ће, 
од но сно ако је ова вр ста от па да озби љан про блем. У про тив ном, уво ђе ње 
де по зи та зна чај но не би по ве ћа ло сто пе ре ци кли ра ња, јер оне ни су зна чај но 
ве ће у зе мља ма ко је има ју овај си стем.42

2.2.Порези

По је ди не др жа ве су се опре де ли ле да уве ду по ре зе43 на про из во де чи је 
збри ња ва ње по окон ча њу ве ка тра ја ња не по вољ но де лу је на жи вот ну сре-
ди ну,44 од но сно по ре зе ко ји пра ве раз ли ку из ме ђу слич них про из во да на 
осно ву еко ло шких обе леж ја ма те ри ја ла од ко јег је на пра вље на ам ба ла жа.45 
Иде ја је да се уво ђе њем по себ не вр сте по ре за на ам ба ла жу46 ин тер на ли зу ју 
не га тив не еко ло шке екс тер на ли ја ко је узро ку је ам ба ла жа за пи ће ко ја је 
окон ча ла свој жи вот ни век.47

При ме ра ра ди, по рез на ам ба ла жу за пи ће се сре ће у Нор ве шкој, с тим 
да је пред ви ђе но из у зи ма ње од пла ћа ња ако је сто па ре ци кли ра ња из над 95%. 
По ред то га, по сто ји и до дат ни по рез ко ји се на пла ћу је на сву јед но крат ну ам ба-

37 Pal pa – De po sit Re fund System.
38 Вид. Go spo da re nje ot pa dom, http://www.fzo eu.hr/hr/go spo da re nje_ot pa dom/po seb-

ne_ka te go ri je_ot pa da/am ba la zni_ot pad/, 27. март 2018. го ди не.
39 N. De prez, 24, 26.
40 Pal pa – De po sit Re fund System.
41 До овог за кључ ка до шло се и не ким дру гим сту ди ја ма у ко ји ма су ана ли зи ра ни дан ски, 

не мач ки и хо ланд ски си сте ми по вра ћа ја де по зи та. Вид. N. De prez, 22, 24; P. McClo ug han, 15-18. 
42 P. McClo ug han, 3, 19-20.
43 Под овај по јам под во де се и на кна де и ак ци зе
44 Вид. Цвје та на Цвјет ко вић, „Уло га по ре за у упра вља њу от па дом у др жа ва ма чла ни-

ца ма Евр оп ске уни је“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу 75/2017, 36.
45 A Eu ro pean Re fun ding Sche me for Drinks Con ta i ners, 20-21.
46 Ц. Цвјет ко вић (2017), 40-41.
47 Што се ти че ко ри шће ња по сто је ће по ре ске струк ту ре, те о рет ски би ло би мо гу ће 

да се спро ве де ди фе рен ци ја ци ја сто па ПДВ за ам ба ла жу за пи ће на пра вље ну од ре ци кли-
ра ног ма те ри ја ла. Ме ђу тим, та кво ре ше ње не би обез бе ди ло еко ло шке до бро би ти, та ко да 
се не пре по ру чу је. Вид. Mag nus Hen nlock et al., Eco no mic Po licy In stru ments for Pla stic Wa ste 
– A re vi ew with Nor dic Pe r spec ti ves, Te ma Nord,Co pen ha gen 2014, 92.
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ла жу за пи ће не за ви сно од сто пе ре ци кли ра ња.48 Слич но ре ше ње је усво је но 
и у Есто ни ји, где се на сву ам ба ла жу, па и на ам ба ла жу за пи ће, ста вље ну на 
тр жи ште пла ћа спе ци фич ни по рез, чи ју осно ви цу чи ни је ди ни ца ме ре – ки-
ло грам,49 с тим да су про пи са на из у зи ма ња у за ви сно сти од то га да ли су 
оства ре ни по ста вље ни ци ље ви у по гле ду ње ног по нов ног ис ко ри шће ња.50 
Сре ћу се и ре ше ња, по пут прет ход но опи са ног фин ског, да се по рез пла ћа са-
мо на ам ба ла жу за пи ће ко ја ни је об у хва ће на си сте мом по вра ћа ја де по зи та.

3. ЕКО НОМ СКИ ИН СТРУ МЕН ТИ У УПРА ВЉА ЊУ ОТ ПАД НОМ  
АМ БА ЛА ЖОМ ЗА ПИ ЋЕ У ПРА ВУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ И  

ПРАК СИ СУ ДА ПРАВ ДЕ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

3.1.ПрописиЕвропскеуније

На ни воу Уни је усво јен је ве ли ки број ди рек ти ва ко је се од но се на упра-
вља ње от па дом.51 Ка да је у пи та ње ам ба ла жа за пи ће, од по себ ног зна ча ја 
су Ди рек ти ва о от па ду, ко ја, из ме ђу оста лог, уво ди и прин цип „за га ђи вач 
пла ћа“, прин цип про ши ре не од го во р но сти про из во ђа ча и прин цип хи је ра-
р хи је от па да,52 као и Ди рек ти ва о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду (у да љем 
тек сту: Ди рек ти ва 94/62).53

Ди рек ти ва 94/62 са др жи не ко ли ко од ре да ба ко је су зна чај не у кон тек сту 
еко ном ских ин стру ме на та ко ји се ко ри сте у упра вља њу от пад ном ам ба ла же 
за пи ће. Та ко, у чл. 1 је про пи са но да је њен циљ ускла ђи ва ње на ци о нал них 
за ко но дав ста ва у по гле ду упра вља ња ам ба ла жом и ам ба ла жним от па дом, 
ка ко би се до при не ло ци ље ви ма за шти те жи вот не сре ди не, са јед не стра не, 
и обез бе ди ло функ ци о ни са ње уну тра шњег тр жи шта Уни је и из бе гла огра-
ни че ња кон ку рен ци је и ин тра ко му ни тар не тр го ви не, са дру ге стра не. У чл. 
5 је про пи са но да др жа ве чла ни це мо гу охра бри ва ти си сте ме по нов не упо-
тре бе ам ба ла же, али да они мо ра ју би ти у са гла сно сти са при мар ним пра вом 
Уни је. Чл. 7 про пи су је да ће др жа ве чла ни це усво ји ти од го ва ра ју ће ме ре 

48 Bot tle Bill Re so ur ces Gu i de – Nor way, http://www.bot tle bill.org /le gi sla tion/world/nor-
way.htm , 26. март 2018. го ди не. 

49 Сто па за ви си од вр сте ма те ри ја ла. Вид. Bot tle Bill Re so ur ces Gu i de – Esto nia, http://
www.bot tle bill.org /le gi sla tion/world/esto nia.htm, 26. март 2018. го ди не.

50 Ibid.
51 Hand bo ok on Im ple men ta tion of EC En vi ron men tal Le gi sla tion, Eu ro pean Com mis sion, 

Brus sels 2008, 397-593.
52 Di rec ti ve 2008/98/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 19 No vem ber 

2008 on Wa ste and Re pe a ling Cer tain Di rec ti ves, Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Union L 312 
of 22 No vem ber 2008.

53 Eu ro pean Pa r li a ment and Co un cil Di rec ti ve 94/62/EC of 20 De cem ber 1994 on Pac ka ging 
and Pac ka ging Wa ste, Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Com mu ni ti es L 365/10 of 31 De cem ber 1994.
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ка ко би ус по ста ви ле си сте ме за по вра ћај и/или при ку пља ње ко ри шће не ам-
ба ла же и/или ам ба ла жног от па да, али и си сте ме по нов не упо тре бе или по-
нов ног ис ко ри шће ња, укљу чу ју ћи и ре ци кли ра ње, а све ка ко би се њи ме 
нај а де кват ни је упра вља ло. Ови си сте ми тре ба да се јед на ко при ме њу ју на 
до ма ће и ино стра не про из во де и да бу ду отво ре ни за уче шће свих еко ном-
ских су бје ка та и пред став ни ка вла сти. У чл. 18 је на гла ше но да др жа ве чла-
ни це не ће спре ча ва ти ста вља ње на њи хо ва тр жи шта ам ба ла же ко ја ис пу ња-
ва усло ве пред ви ђе не Ди рек ти вом 94/62.

3.2.ПраксаСудаправдеЕвропскеуније

У ства ра њу пра ва Уни је зна чај ну уло гу има Суд прав де Европ ске уни-
је (у да љем тек сту: Суд прав де) ко ји ста вља ван сна ге на ци о нал но за ко но-
дав ство ко је је у су прот но сти са пра вом Уни је. До са да шње ис ку ство у при-
ме ни Ди рек ти ве 94/62 је по ка за ло да на ро чи то сек тор ам ба ла же за пи ће 
мо же да на ру ши кон ку рен ци ју на тр жи шту Уни је и да до ве де до фраг мен-
та ци је уну тра шњег тр жи шта,54 иа ко се не мо же за не ма ри ти њен до при нос 
ујед на че њу сто па ре ци кли ра ња ме ђу чла ни ца ма.

За јед нич ко тр жи ште Уни је прет по ста вља за бра ну ме ра др жа ва чла ни-
ца ко је до во де до не јед на ког трет ма на (дис кри ми на ци је) и огра ни ча ва ња 
(ре стрик ци је) за га ран то ва них сло бо да.55 По ред то га што УФЕУ про пи су је 
осно ве ко ји оправ да ва ју дис кри ми на тор не на ци о нал не ме ре,56 Суд прав де 
је раз вио прак су по ко јој на ци о нал не ре стрик тив не ме ре мо гу оп ста ти ако 
су ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви (енг. ru le of re a son con cept), и то: она се мо ра 
при ме њи ва ти на не ди скри ми на то ран на чин; ње но по сто ја ње мо ра на ла га ти 
јав ни ин те рес; мо ра би ти по де сна за оства ри ва ње ци ља ко ји јој се при да је; 
мо ра би ти по што ван прин цип пр о пор ци о нал но сти.57

3.2.1. Слу чај C-302/8658

У овом слу ча ју оспо ре на је од ред ба дан ског за ко но дав ства ко ја је огра-
ни ча ва ла ста вља ње на тр жи ште пи ћа у ам ба ла жи ко ју ни је одо брио над ле жни 

54 Нај о чи ти ји при мер за то је при ла го ђа ва ње ам ба ла же зах те ви ма сва ког по је ди нач-
ног тр жи шта на ко је се ро ба пла си ра. Вид. Com mu ni ca tion from the Com mis sion — Be ve ra ge 
Pac ka ging, De po sit Systems and Free Mo ve ment of Go ods.

55 О пој му дис кри ми на ци је и ре стрик ци је: Цвје та на Цвјет ко вић, „Дис кри ми на тор ни по ре-
ски трет ман пре но са не по крет но сти са ста но ви шта по ре за на ка пи тал не до бит ке у прак си Су да 
прав де Европ ске уни је“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2017, 1139-1140.

56 Вид. чл. 52 Con so li da ted Ver sion of the Tre aty on the Fun cti o ning of the Eu ro pean Union.
57 Ben Ter ra, Pe ter Wat tel, Eu ro pean Tax Law, Klu wer Law In ter na ti o nal, Alp hen aan den 

Ri ja 2008, 33-34.
58 Jud gment of the Co u rt of 20 Sep tem ber 1988 in Ca se C-302/86.
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ор ган.59 Дан ска је обра зло жи ла на ве де но ре ше ње чи ње ни цом да по сто је ћи 
си стем по вра ћа ја де по зи та не би функ ци о ни сао ако би број одо бре не ам ба-
ла же био ве ћи од 30. Пра ви ло је ка сни је про ме ње но та ко да је, под усло вом 
ус по ста вља ња си сте ма по вра ћа ја де по зи та, и нео до бре на ам ба ла жа (осим 
ме тал не) мо гла би ти ста вље на на тр жи ште у ко ли чи на ма ко је не пре ла зе 3000 
хек то ли та ра го ди шње по про из во ђа чу и за пи ћа ко ја се про да ју од стра не 
стра них про из во ђа ча ка ко би се те сти ра ло тр жи ште. Ко ми си ја је сма тра ла да 
се на ве де ним ре ше њем на ру ша ва сло бо да кре та ња до ба ра, од но сно да се циљ 
за шти те жи вот не сре ди не на ко ји се по зва ла дан ска стра на као оправ да ње за 
ре стрик тив ни трет ман мо гао по сти ћи на на чин ко ји је ма ње огра ни ча ва ју ћи 
по ин тра ко му ни тар ну тр го ви ну. Ис так ну то је да je ино стра ним про из во ђа чи-
ма оте жан увоз пи ћа на дан ско тр жи ште, јер им се мо же ус кра ти ти одо бре ње 
и за ам ба ла жу ко ја се мо же по но во упо тре би ти, тј. ко ја је еко ло шки по доб на, 
а да дру га оп ци ја за њих (ко ри шће ње са мо одо бре них ти по ва ам ба ла же) ства-
ра до дат не тро шко ве. Са дру ге стра не, опре де ље ње за ко ри шће ње нео до бре не 
ам ба ла же зна чи ће из ла га ње кван ти та тив ним огра ни че њи ма.

Суд прав де је био гле ди шта да је уста но вља ва ње си сте ма по вра ћа ја 
де по зи та за нео до бре ну ам ба ла жу нео п хо дан еле ме нат си сте ма ко ји има за 
циљ да обез бе ди по нов ну упо тре бу ам ба ла же, од но сно да су евен ту ал на 
огра ни че ња ко ја ње го во уста но вља ва ње на ме ће оправ да на еко ло шким раз-
ло зи ма. Утвр ђе но је да је тај си стем, иа ко не обез бе ђу је мак си ма лан сте пен 
по нов не упо тре бе,60 по де сан за оства ри ва ње еко ло шких ци ље ва, али да 
про пи си ва њем огра ни че ња у по гле ду ко ли чи не уве зе ног пи ћа у нео до бре ној 
ам ба ла жи ни је удо во ље но прин ци пу пр о пор ци о нал но сти, тим ви ше, јер ће 
уве зе но пи ће има ти ма ли удео у укуп ној по тро шњи, пр вен стве но, због оба-
ве зе ус по ста вља ња си сте ма по вра ћа ја де по зи та. Да кле, Суд прав де је био 
ста ва да је на ве де на од ред ба у су прот но сти са за бра ном кван ти та тив ног 
огра ни че ња уво за.

3.2.2. Слу ча је ви С-463/0161 и С-309/0262

У оба слу ча ја ис пи ти ва на је не мач ка нор ма пре ма ко јој про из во ђа чи и 
ди стри бу те ри пи ћа има ју оба ве зу да за ме не уче шће у гло бал ном си сте му за 
при ку пља ње ко ри шће не ам ба ла же си сте мом по вра ћа ја де по зи та ако удео 

59 Да ва ње одо бре ња се мо же ус кра ти ти ако ам ба ла жа ни је тех нич ки по де сна за си стем 
по вра ћа ја, ако је ам ба ла жа ко ја је по де сна за исту упо тре бу већ одо бре на и ако пред ви ђе ни 
си стем по вра ћа ја не обез бе ђу је да се до вољ ни удео ам ба ла же по но во ко ри сти.

60 Пр вен стве но за то што се код нео до бре на ам ба ла же, за раз ли ку од одо бре не, по вра-
ћај мо же из вр ши ти са мо код оних тр го ва ца ко ји су про да ли пи ће. 

61 Jud gment of the Co u rt (Grand Cham ber) of 14 De cem ber 2004 in Ca se C-463/01.
62 Jud gment of the Co u rt (Grand Cham ber) of 14 De cem ber 2004 in Ca se C-309/02.
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од ре ђе них пи ћа (пи ва, ви на, ми не рал не во да, со ко ва и ви на) ко ја се па ку ју 
у по врат ну ам ба ла жу пад не ис под 72%, то ком две уза стоп не го ди не, и то у 
ро ку од шест ме се ци од да на об ја вљи ва ња та квог по да тка.63 По што су се 
ис пу ни ли за кон ски усло ви, зах те ва но је ус по ста вља ње си сте ма по вра ћа ја 
де по зи та за јед но крат ну ам ба ла жу од 1. ја ну а ра 2003. го ди не. 

У слу ча ју С-463/01 Ко ми си ја је сма тра ла да се спо ме ну том нор мом до-
во ди у пи та ње од ред ба при мар ног пра ва о за бра ни кван ти та тив них огра ни-
че ња уво за из ме ђу др жа ва чла ни ца,64 али и се кун дар но за ко но дав ство, и то 
о фла ши ра њу при род них ми не рал них во да, пре ма ко ји ма се оне мо ра ју фла-
ши ра ти на из во ру65 и чл. 1, 5 и 7 Ди рек ти ве 94/62. Ко ми си ја је би ла ста ва 
да на ме та ње оба ве зе ко ри шће ња по врат не ам ба ла же ни је у скла ду са прин-
ци пом пр о пор ци о нал но сти, јер ће у овом слу ча ју зна чи ти да ино стра ни 
про из во ђа чи мо ра ју да ша љу пра зну ам ба ла жу на уда ље не де сти на ци је, тј. 
ме сто пу ње ња. Не мач ка стра на је твр ди ла да они на рас по ла га њу има ју и 
дру гу оп ци ју, а то је да ко ри сте јед но крат ну ам ба ла жу, али уз оба ве зу уста-
но вља ва ња де по зи та. 

Суд прав де је ис та као да пре ла зак на си стем по вра ћа ја де по зи та ства ра 
до дат не тро шко ве за сва ког про из во ђа ча и ди стри бу те ра, али да су за про-
из во ђа че при род не ми не рал не во де из дру гих чла ни ца ти тро шко ви ве ћи 
због ве ћег сте пе на ко ри шће ња јед но крат не пла стич не ам ба ла же. Са дру ге 
стра не, пре ла зак на по врат ну ам ба ла жу во дио би до дат ним тро шко ви ма, јер 
би то, у све тлу пра ви ла да во да мо ра би ти фла ши ра на на из во ру, зна чи ло да 
се та ква ам ба ла жа мо ра тран спор то ва ти на ме сто пу ње ња. Суд прав де је, 
да кле, био ста ва да не мач ко ре ше ње, ка да је у пи та њу јед но крат на ам ба ла жа, 
пред ста вља пре пре ку ин тра ко му ни тар ној тр го ви ни и да ни је од зна ча ја што 
се пред ви ђа са мо оба ве за уста но вља ва ње де по зи та, а не и за бра на уво за та-
кве ам ба ла же. Овај ор ган је био ми шље ња да сва ка ме ра ко ја оме та увоз 
мо ра би ти ква ли фи ко ва на као ме ра ко ја до во ди до кван ти та тив не ре стрик-
ци је, не за ви сно од то га што је у пи та њу „ма ла“ пре пре ка и што је мо гу ће да 
про из во ди бу ду ста вље ни на тр жи ште на дру ге на чи не, тј. ко ри и шће њем 
по врат не ам ба ла же.

Сле де ћи ко рак је био да се утвр ди да ли ова ре стрик тив на ме ра мо же 
про ћи ru le of re a son тест. Суд прав де је ис та као да на ве де но ре ше ње оправ-

63 На кон што удео по врат не ам ба ла же пад не ис под 72%, тре ба да се спро ве де но во 
ис тра жи ва ње, и то у ро ку од 12 ме се ци од об ја вљи ва ња та квог по да тка. Ако и оно по ка же 
да је удео по врат не ам ба ла же на тр жи шту ис под 72%, тре ба да се уста но ви си стем по вра-
ћа ја де по зи та у ро ку од шест ме се ци.

64 Вид. чл. 34 Con so li da ted Ver sion of the Tre aty on the Fun cti o ning of the Eu ro pean Union, 
Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Union C 326/49 of 26 Oc to ber 2012.

65 Ar tic le 3 of Co un cil Di rec ti ve of 15 July 1980 on the Ap pro xi ma ti on of the Laws of the 
Mem ber Sta tes Re la ting to the Ex plo i ta ti on and Mar ke ting of Na tu ral Mi ne ral Wa ters, Of fi cial 
Jo u r nal of the Eu ro pean Com mu ni ti es L 229/1 of 30 Au gust 1980.
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да но еко ло шким раз ло зи ма, јер по врат на ама ба ла жа има еко ло шке пред но-
сти над јед но крат ном, па и по це ну да ино стра ни про из во ђа чи мо ра ју по-
врат ну ам ба ла жу тран спор то ва ти на уда ље не де сти на ци је. Утвр дио је и да 
је она по де сна за ре а ли за ци ју еко ло шких ци ље ва,66 али да тран зи ци о ни 
пе ри од од шест ме се ци (из ме ђу об ја вљи ва ња да по вра ћај де по зи та мо ра да 
бу де уста но вљен и ње го ве им пле мен та ци је) ни је до во љан да омо гу ћи про-
из во ђа чи ма ми не рал не во де да при ла го де сво ју про из вод њу но вом си сте му, 
тј. да ни је удо во ље но прин ци пу пр о пор ци о нал но сти.

У слу ча ју С-309/02 под нет је зах тев Су ду прав де да до не се од лу ку о 
прет ход ном пи та њу ко је се ти ца ло са гла сно сти нор ме о од ре ђи ва њу кво та, 
од но сно уде ла по врат не ам ба ла же на не мач ком тр жи шту и оба ве зе уста но-
вља ва ња си сте ма по вра ћа ја де по зи та са чл. 1, 5, 7 и 18 Ди рек ти ве 94/62 и чл. 
28 ЕС (за бра на кван ти та тив ног огра ни че ња уво за). 

Под но си о ци зах те ва у глав ном по ступ ку су из во зи ли пи ћа у Не мач ку 
ко ри сте ћи јед но крат ну ам ба ла жу ко ја је би ла под ло жна по нов ном ис ко ри-
шће њу. Све док ни је до шло до па да уде ла по врат не ам ба ла же на не мач ком 
тр жи шту би ли су из у зе ти из си сте ма по вра ћа ја де по зи та.

Јед но од по ста вље них пи та ња је би ло да ли је др жа ва ма чла ни ца ма 
до пу ште но да фа во ри зу ју си сте ме по нов не упо тре бе ам ба ла же за пи ће у 
од но су на јед но крат ну ам ба ла жу ко ја је под ло жна по нов ном ис ко ри шће њу? 
Суд прав де је од го во рио да Ди рек ти ва 94/62 не уста но вља ва хи је ра р хи ју 
из ме ђу по нов не упо тре бе и по нов ног ис ко ри шће ња ам ба ла же и да не ис кљу-
чу је ме ре ко ји ма је циљ да се про мо ви шу си сте ми по нов не упо тре бе ам ба-
ла же.

По во дом пи та ња да ли се про из во ђа чи ма и ди стри бу те ри ма ко ји пи ћа 
па ку ју у јед но крат ну ам ба ла жу ко ја је под ло жна по но вом ис ко ри шће њу мо-
же до пу сти ти да ис пу не сво је оба ве зе на став ком уче шћа у по сто је ћем си-
сте му при ку пља ња ам ба ла жног от па да, Суд прав де је дао не га ти ван од го вор, 
али је ис та као да је за пре ла зак на си стем по вра ћа ја де по зи та бит но да бу ду 
ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви. Та ко, но ви си стем би мо рао да бу де под јед на ко 
по де сан за оства ри ва ње ци ље ва Ди рек ти ве 94/62, не би смео да по сто ји вре-
мен ски дис кон ти ну и тет у за ме ни јед ног си сте ма дру гим, еко ном ским су-
бјек ти ма мо ра би ти обез бе ђе но су штин ско уче сто ва ње у овом си сте му под 
јед на ким усло ви ма, с тим да им мо ра би ти оста вљен „ра зу ман“ пе ри од за 
при ла го ђа ва ње ме то да про из вод ње и ди стри бу ци је зах те ви ма но вог си сте ма. 
Ка да су у пи та њу по тро ша чи, ва жно је да им се обез бе ди до во љан број ме ста 

66 Глав ни ар гу мент је био да еко ло шке пред но сти си сте ма по вра ћа ја де по зи та има ју 
зна чај ну пре ва гу у од но су на чи ње ни цу да од ре ђе на ам ба ла жа мо ра би ти тран спор то ва на 
на ме сто пу ње ња. Ис кљу чи ва ње из овог си сте ма пи ћа ко је се тран спор ту је на уда ље не де-
сти на ци је би на ру ши ло кон ку рен ци ју и де сти му ли са ло ко ри шће ње по врат не ам ба ла же, 
од но сно по ве ћа ло би ко ли чи ну од ло же ног от па да.
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за по вра ћај ам ба ла же, та ко да мо гу вра ти ти свој де по зит и без од ла ска на 
ини ци јал но ме сто ку по ви не. 

Ко нач но, по след ње пи та ње је би ло да ли чл. 28 ЕС ис кљу чу је спо ме ну-
ту не мач ку нор му? Суд прав де је по шао од то га да на ве де на од ред ба има 
ре стрик ти ван ка рак тер, јер пре ла зак на но ви си стем узро ку је до дат не тро-
шко ве ко ји су ве ћи за про из во ђа че и ди стри бу те ре из дру гих чла ни ца, и то 
због ор га ни за ци је, тран спо р та и ве ћег сте пе на ко ри шће ња јед но крат не ам-
ба ла же. Ме ђу тим, ис так ну то је да је ре стрик ци ја оправ да на еко ло шким 
раз ло зи ма, осла ња ју ћи се на ар гу мен та ци ју о пред но сти ма по врат не ам ба-
ла же, али да тре ба утвр ди ти67 да ли је удо во ље но прин ци пу пр о пор ци о нал-
но сти, од но сно да ли је про из во ђа чи ма и ди стри бу те ри ма оста вљен „ра зу ман“ 
тран зи ци о ни пе ри од за при ла го ђа ва ње но вом си сте му.68 Ако је од го вор по-
твр дан, члан 28 ЕС не ис кљу чу је пра ви ло у пи та њу. 

3.2.3. Слу чај С-198/1469

У овом слу ча ју под нет је зах тев Су ду прав де да до не се од лу ку о прет-
ход ном пи та њу ко је се ти ца ло фин ске од ред бе о ак ци зи на од ре ђе ну ам ба-
ла жу за пи ће.70 На и ме, ра ди ло се о то ме да је ком па ни ја са се ди штем у 
Есто ни ји, ко ју во ди го спо дин В., пре ко ин тер нет стра ни це про да ва ла фин ским 
др жа вља ни ма ал ко хол на пи ћа. По што њи хов увоз ни је при ја вио фин ским 
ца рин ским вла сти ма, огла шен је кри вим за по ре ску ута ју и не по сто ја ње до-
зво ле за про да ју ал ко хо ла. У жал би је тра жио уки да ње пре су де, а ал тер на-
тив но под но ше ње зах те ва Су ду прав де за до но ше ње од лу ке о прет ход ном 
пи та њу, јер је сма трао да је спо ме ну та од ред ба у су пр от но сти са пра вом 
Уни је.

Пре ма фин ском за ко но дав ству оба ве зу уче шћа у си сте му по вра ћа ја 
де по зи та про из во ђа чи и уво зни ци мо гу ис пу ни ти и ства ра њем од го ва ра ју ћих 
ор га ни за ци ја, ако би им би ло не ис пла ти во да са ми оси гу ра ју раз ли чи те ви-
до ве по нов ног ис ко ри шће ња ам ба ла же. Про пи са но је и да се оба ве зе у окви-
ру тих ор га ни за ци ја мо ра ју пра вед но рас по де ли ти, во де ћи ра чу на о при ро-
ди и оби му де лат но сти, као и да се свим су бјек ти ма мо ра оси гу ра ти при ступ 
под јед на ким усло ви ма.

67 То је пре пу ште но на ци о нал ном су ду ко ји је за тра жио од лу ку у прет ход ном пи та њу, 
тј. овај ор ган тре ба да од ре ди да ли је оспо ре ном од ред бом оста вље но до вољ но вре ме на за 
су штин ско уче ство ва ње у си сте му по вра ћа ја де по зи та.

68 У од лу ци у слу ча ју C-463/01 Суд прав де је утвр дио да пе ри од од шест ме се ци не 
удо во ља ва овом на че лу.

69 Jud gment of the Co u rt (Fifth Cham ber) of 12 No vem ber 2015 in Ca se C-198/14.
70 У ра ду не ће би ти раз мо трен зах тев за до но ше ње прет ход не од лу ке ко ји се ти цао 

фин ских про пи са о ал ко хо лу.



Суд ко ји је упу тио зах тев сма трао је да при ме на на ци о нал ног за ко но-
дав ства у глав ном по ступ ку отва ра не ко ли ко пи та ња у по гле ду пра ва Уни-
је. У кон тек сту ак ци зе на ам ба ла жу за пи ће од зна ча ја су би ла пи та ња ко ја 
су се од но си ла на то да ли од ред бе фин ског за ко но дав ства тре ба ту ма чи ти 
у све тлу чл. 110 (јед нак по ре ски трет ман до ма ћих и про из во да из дру гих 
чла ни ца) или чл. 34 УФЕУ (за бра на кван ти та тив них огра ни че ња уво за), од-
но сно да ли ове од ред бе УФЕУ, као и чл. 1, 7 и 15 Ди рек ти ве 94/62 ис кљу-
чу ју про пис ко ји уво ди ак ци зу на од ре ђе ну ам ба ла жу за пи ће ако она ни је 
укљу че на у си стем по вра ћа ја де по зи та?

Суд прав де је утвр дио да је ова ак ци за на ци о нал ни по рез и да је оту да 
тре ба оце њи ва ти са ста но ви шта чл. 110 УФЕУ. Иа ко је го спо дин В. ис ти цао 
да су усло ви за из у зи ма ње од оба ве зе пла ћа ња ак ци зе по сред но дис кри ми-
на тор ни, јер се про да вац ко ји тр го ви ну оба вља пу тем ин тер не та на њих 
ни ка да не мо же по зва ти, као и да је си стем по вра ћа ја пре те ран тро шак за 
про дав це,71 Суд прав де ни је био та квог ми шље ња. На и ме, ис так ну то је да 
и до ма ћа и ино стра на ам ба ла жа има ју јед на ке мо гућ но сти да се на њих при-
ме ни из у зи ма ње. Што се ти че тро шко ва и те шко ћа у по гле ду ус по ста вља ња 
и функ ци о ни са ња си сте ма по вра ћа ја де по зи та, Суд прав де је ис та као да, чак, 
и да се утвр ди њи хо во по сто ја ње, они су исто вет не и за ма ле при вред не су-
бјек те са се ди штем у Фин ској и ван ње. За кљу че но је, да кле, да на ци о нал ни 
про пис ко ји уво ди ак ци зу на од ре ђе ну ам ба ла жу за пи ће ни је про ти ван 
пра ву Уни је, као и да до при но си ре а ли за ци ји ци ље ва по ста вље них у Ди рек-
ти ви 94/62.

4. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Еко ном ски ин стру мен ти по ста ју све ва жни је сред ство у упра вља њу 
от пад ном ам ба ла жом за пи ће, јер је циљ сва ке др жа ве под сти ца ње ко ри шће-
ња по врат не ам ба ла же и раз ли чи тих об ли ка по нов ног ис ко ри шће ња јед но-
крат не ам ба ла же

Упо ред но прав на ана ли за је по ка за ла да се од еко ном ских ин стру ме на-
та у овој обла сти нај че шће при ме њу је си стем по вра ћа ја де по зи та. Иа ко овај 
еко ном ски ин стру мент да је нај ве ћи под сти цај за еко ло шки по жељ ним по-
на ша њем, у пи та њу је скуп си стем ко ји не га ран ту је по ве ћа ње сто па ре ци-

71 Го спо дин В. је ис та као да се на ве де ни ар гу мент по себ но од но си на оне про дав це 
ко ји пре ко ин тер не та оба вља ју тр го ви ну из дру ге др жа ве чла ни це, јер они мо ра ју, не са мо 
да пла те чла на ри ну за уче шће у овом си сте му, већ и да ис пу не дру ге оба ве зе (нпр. да на 
ам ба ла жи за пи ће на ве ду од ре ђе не по дат ке, да под не су га ран ци ју и сл.). Са дру ге стра не, 
ис та као је да ус по ста вља ње вла сти тог си сте ма по вра ћа ја ни је за њих еко ном ски ис пла ти ва 
оп ци ја.
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кли ра ња. Ње го ва им пле мен та ци ја се пре по ру чу је у оним зе мља ма у ко ји ма 
је от пад на ам ба ла жа за пи ће озби љан про блем, али у ко ји ма исто вре ме но 
по сто ји до бра ин фра струк ту ра за ре ци кли ра ње и раз ви је на еко ло шка свест 
гра ђа на.

По ре зи схва ће ни у нај ши рем сми слу ре чи се знат но ре ђе сре ћу и њи хо-
ва при ме на је ви ше не ки вид ка зне за нео ства ри ва ње по ста вље них ци ље ва 
у по гле ду сто па по нов ног ис ко ри шће ња ам ба ла же за пи ће или за не у че ство-
ва ње у си сте му по вра ћа ја де по зи та. Упр кос то ме што су на чел но по ста вље-
ни као пра те ћи ин стру мент не ким дру гим еко ном ским ин стру мен ти ма, Суд 
прав де је од лу чи вао о њи хо вој са гла сно сти са пра вом Уни је, не у кон тек сту 
за бра не кван ти та тив них огра ни че ња уво за, као што то чи ни код си сте ма 
по вра ћа ја де по зи та, већ у кон тек сту од ред бе о јед на ком по ре ском трет ма ну.

Да би еко ном ски ин стру мен ти у обла сти упра вља ња от пад ном ам ба-
ла жом за пи ће оп ста ли у кон тек сту функ ци о ни са ња уну тра шњег тр жи шта 
Уни је, бит но је да не на ру ша ва ју основ не сло бо де на ко ји ма оно по чи ва, да 
не на ру ша ва ју кон ку рен ци ју и да се јед на ко при ме њу ју на до ма ће и ино стра-
не про из во де. По ред то га, ка да је у пи та њу си стем по вра ћа ја де по зи та, Суд 
прав де сма тра да је ва жно да бу де по де сан за оства ри ва ње ци ље ва Ди рек-
ти ве 94/62, да је свим еко ном ским су бјек ти ма омо гу ће но да уче ству ју у 
ње му под јед на ким усло ви ма и да им је оста вљен „ра зу ман“ пе ри од за при-
ла го ђа ва ње но вом си сте му. Ка да су у пи та њу по тро ша чи, ва жно је да по сто-
ји до во љан број ме ста за по вра ћај ама ба ла же.

Ана ли за не ко ли ко од лу ка Су да прав де по ка за ла је да при ме на си сте ма 
по вра ћа ја де по зи та, по себ но ка да је у пи та њу јед но крат на ам ба ла жа, мо же 
да бу де пре пре ка сло бо ди кре та ња до ба ра. Раз лог за то ле жи у чи ње ни ци да 
функ ци о ни са ње овог си сте ма ства ра до дат не тро шко ве, ко ји су ве ћи за про-
из во ђа че и ди стри бу те ре из дру гих чла ни ца, и то због ор га ни за ци је, тран-
спор та, при ла го ђа ва ња зах те ви ма сва ког по је ди нач ног тр жи шта и ве ћег 
сте пе на ко ри шће ња јед но крат не ам ба ла же. Ме ђу тим, с по зи вом на ru le of 
re a son док три ну Суд прав де је у не ко ли ко сво јих од лу ка за у зео став да јав-
ни ин те рес (за шти та жи вот не сре ди не) на ла же ус по ста вља ње си сте ма по-
вра ћа ја де по зи та, па и по це ну огра ни ча ва ња сло бо де кре та ња до ба ра. Ме-
ђу тим, да би та кав си стем оп стао нео п ход но је да бу де удо во ље но и прин-
ци пу пр о пор ци о нал но сти. У ана ли зи ра ним од лу ка ма, Суд прав де је био 
ста но ви шта да је овај услов за до во љен ако је про из во ђа чи ма оста вљен до-
вољ но дуг тран зи ци о ни пе ри од за при ла го ђа ва ње но вом си сте му. Та ко ђе, 
ми шље ња је да др жа ве чла ни це не сме ју на ме та ти би ло ка ква огра ни че ња 
у по гле ду ко ли чи не уве зе них пи ћа ако је ам ба ла жа об у хва ће на си сте мом 
по вра ћа ја де по зи та, не за ви сно од то га што за ту ам ба ла жу ни је обез бе ђен 
мак си ма лан сте пен по нов не упо тре бе. Ова кав став је оправ дан, јер је на 
чла ни ца ма да овај еко ном ски ин стру мент учи не ефи ка сним.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2018
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TheRoleofEconomicInstrumentsinBeverageContainers 
Wa ste Ma na ge ment 

Ab stract: Eco no mic in stru ments are im por tant part of en vi ron men tal po licy, 
so they are al so used as the in stru ment in be ve ra ge con ta i ners wa ste ma na ge ment. 
The aim of the pa per is two fold. Firstly, to de ter mi ne which eco no mic in stru ments 
are ap plied in com pa ra ti ve law, pri ma rily in the EU Mem ber Sta tes, in or der to 
en su re dif fe rent forms of re co ve ring. Se condly, to de ter mi ne con di ti ons which 
eco no mic in stru ments in this area must sa tisfy. Na mely, they can be an ob stac le 
to the sin gle mar ket, so in se ve ral ca ses Co urt of Ju sti ce ga ve ru lings on com pa-
ti bi lity of ru les on eco no mic in stru ments in be ve ra ge con ta i ners wa ste ma na ge-
ment with the EU law.
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