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УПРА ВЉА ЊЕ ОТ ПА ДОМ У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ*

Са же так: У про те клих не ко ли ко де це ни ја по ја ви ла се зна чај на за бри-
ну тост о ути ца ју от па да на жи вот ну сре ди ну, и сход но то ме су не ка да шње 
Европ ске за јед ни це и Европ ска уни ја усво ји ле ве ли ки број про пи са о жи вот ној 
сре ди ни. Не а де кват но упра вља ње от па дом је до ве ло до број них слу ча је ва 
за га ђи ва ња зе мљи шта и под зем них во да, чи ме је угро же но при род но функ-
ци о ни са ње еко си сте ма и здра вље по пу ла ци је ко ја је из ло же на за га ђе њу. Стра-
те ги ја одр жи вог раз во ја Европ ске уни је иден ти фи ку је спре ча ва ње на стан ка 
от па да и пра вил но упра вља ње њи ме као је дан од сво јих глав них при о ри те та. 
Ја сно се ис ти че по тре ба за упра вља њем от па дом, на ко ји на чин се обез бе-
ђу је нај ма њи ри зик по угро жа ва ње жи во та и здра вља љу ди и жи вот не сре-
ди не. Циљ овог ра да је да се при ка жу нај зна чај ни ји про пи си Европ ске уни је 
о упра вља њу от па дом, као и да се ана ли зи ра ре ле вант на суд ска прак са.

Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, от пад, упра вља ње от па дом, про пи си ЕУ, 
прак са Су да ЕУ. 

* Овај рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Би о сен синг тех но ло ги је и гло бал ни 
си стем за кон ти ну и ра на ис тра жи ва ња и ин те гри са но упра вља ње еко си сте ми ма“ (бр. про јек-
та – 43002). Сред ства за ре а ли за ци ју овог про јек та обез бе ди ло је Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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1. УВОД

У про те клих не ко ли ко де це ни ја не ка да шње Европ ске за јед ни це и 
Европ ска уни ја усво ји ле су ве ли ки број про пи са о жи вот ној сре ди ни.1 Као 
ре зул тат то га, за га ђи ва ње во де, зе мљи шта и ва зду ха је зна чај но сма ње но. 
Та ко ђе, про мет и ко ри шће ње мно гих ток сич них или опа сних суп стан ци је 
огра ни че но. Под от па дом се под ра зу ме ва све оно што ви ше ни је од ко ри сти 
за љу де и што же ле да од ло же на не ки на чин. Та ко ђе, под от па дом се под ра-
зу ме ва ју и пред ме ти ко јих се љу ди мо ра ју ре ши ти, на при мер због њи хо вих 
опа сних свој ста ва. По сто је раз ли чи те вр сте от па да ко је на са та ју из раз ли-
чи тих из во ра. Они укљу чу ју, на при мер, от пад из до ма ћин ста ва, от пад ко ји 
на ста је услед ко мер ци јал них ак тив но сти, ин ду стри је, ра да ме ди цин ских 
уста но ва, по љо при вре де, гра ђе ви нар ства и др. У Европ ској уни ји го ди шње 
од 16 то на ма те ри ја ла ко ји се ко ри сти по осо би на ста не шест то на от па да, 
од че га се све га 36% ре ци кли ра. Са мо у до ма ћин ству се про из ве де по ла то не 
от па да по осо би, од че га се по но во ко ри сти или ре ци кли ра све га 40%.2

У по след њим де це ни ја ма се по ја ви ла зна чај на за бри ну тост о ути ца ју 
от па да на жи вот ну сре ди ну, и сход но то ме, по тре ба за упра вља њем от па дом. 
Упра вља ње от па дом мо же да има по тен ци јал но зна чај не по сле ди це, ко је 
за ви се од ко ли чи не и са ста ва от па да, као и од ме то да ко ји се при ме њу ју за 
њи хов трет ман. Не а де кват но упра вља ње от па дом је до ве ло до број них слу-
ча је ва за га ђи ва ња зе мљи шта и под зем них во да, чи ме је угро же но при род но 
функ ци о ни са ње еко си сте ма и здра вље по пу ла ци је ко ја је из ло же на за га ђе њу. 
Из тог раз ло га, Стра те ги ја одр жи вог раз во ја Европ ске уније3 из 2001. иден ти-
фи ку је спре ча ва ње на стан ка от па да и пра вил но упра вља ње њи ме као је дан 
од сво јих глав них при о ри те та.4 Стрaтeш ки циљ је да се спре чи на ста нак 
от па да на из во ру, ка ко би се сма њио ште тан ути цај на жи вот ну сре ди ну. 
Стра те ги ја за сма ње ње ко ли чи не от па да за сно ва на је на че ти ри основ не по-
став ке: спре ча ва ње на стан ка от па да и ње го во по нов но ко ри шће ње, ре ци-
кли ра ње от па да, пре тва ра ње от па да у из во ре енер ги је ко ји не про из во де 
ефе кат ста кле не ба ште и уна пре ђи ва ње по сту па ка ко нач ног од ла га ња от па-
да. Спре ча ва ње на стан ка от па да се мо же по сти ћи пу тем ко ри шће ња чи стих 

1 И. Јок сић. Ж. Бје ла јац, Д. Ди ми три је вић, Мо гућ но сти и пер спек ти ве за шти те жи-
вот не сре ди не у Европ ској уни ји, Европ ско за ко но дав ство, 2/2012, 51-69.

2 По да ци су пре у зе ти са Ин тер нет стра ни це:http://ec.eu ro pa.eu /en vi ron ment/wa ste/
in dex.ht m(де цем бра 2018).

3 Communication from the Com mis sion A Su sta i na ble Eu ro pe for a Bet ter World: A Eu ro-
pean Union Stra tegy for Su sta i na ble De ve lop ment (Com mis sion’s pro po sal to the Got hen burg 
Eu ro pean Co un cil) /* COM/2001/0264 fi nal */ , https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /
HTML/?uri=CE LEX:52001DC 0264&from=EN (де цем бра 2018).

4 D’Ama to A., M. Maz zan ti, F. Ni col li, M. Zo li, „Il le gal wa ste dis po sal: En for ce ment ac ti ons 
and de cen tra li zed en vi ron men tal po licy“, So cio-Eco no mic Plan ning Sci en ces, 64/2018, 56-65.
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тех но ло ги ја, или еко ло шки ефи ка сне про из вод ње и по тро шње. Ре ци кли ра-
ње от па да та ко ђе мо же да сма њи ње гов ути цај на жи вот ну сре ди ну.5 У слу-
ча је ви ма ка да от пад не мо же да бу де ре ци кли ран или по но во ко ри шћен, 
тре ба да бу де без бед но уни штен. Од ла га ње у зе мљи ште би тре ба ло да бу де 
при ме ње но као по след ња оп ци ја. 

Циљ овог ра да је да се при ка жу нај зна чај ни ји про пи си Евр оп ске уни је 
о упра вља њу от па дом, као и да се ана ли зи ра ре ле вант на суд ска прак са.

2. ПРО ПИ СИ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ О УПРА ВЉА ЊУ ОТ ПА ДОМ

По ли ти ка у од ре ђе ној обла сти об у хва та ак тив но сти вла де др жа ве чла-
ни це ко је пре ра ста ју у стра те ги ју, сред ства или дру ге јав не од лу ке, и обич но 
укљу чу је: по ста вља ње ци ље ва и раз ви ја ње ин стру ме на та ре гу ла тор не и еко-
ном ске при ро де. По сто ји ме ђу на род на по ли ти ка, за сно ва на на кон вен ци ја ма 
и про то ко ли ма или про гра мин ма (нпр. Ба зел ска кон вен ци ја) ко је да ју од го-
во ре на тран сна ци о нал не иза зо ве, а по сто је и на ци о нал не по ли ти ке, ко је се 
кре и ра ју у скла ду са со ци јал ним, еко ном ским и еко ло шким кон тек стом сва ке 
др жа ве чла ни це. На ци о нал не по ли ти ке мо гу да ин кор по ри ра ју ци ље ве де-
фи ни са не у ме ђу на род ним по ли ти ка ма, или да по ста вља ју и ам би ци о зни је 
ци ље ве. Осим то га, по сто је и по ли ти ке ко је се раз ви ја ју на ни во и ма ре ги о на, 
фе де рал не је ди ни це или оп шти не и оне су углав ном у скла ду са на ци о нал ним 
ци ље ви ма. Ме ђу тим, оне мо гу да бу ду при ме ње не раз ли чи то, у ци љу ре ша-
ва ња ло кал них пи та ња. Ци ље ви по ли ти ка и ин стру мен ти се де фи ни шу про-
пи си ма. У фе де рал ним и де цен тра ли зо ва ним уни тар ним си сте ми ма, ре ги о ни 
и ло кал не са мо у пра ве мо гу да по се ду ју од ре ђе ну за ко но дав ну ау то но ми ју, 
док у уни тар ним си сте ми ма ова ау то но ми ја обич но оста је ре зе р ви са на за 
цен трал ну вла ду. 

Упра вља ње от па дом на без бе дан и еко ло шки при хва тљив на чин пред-
ста вља сло жен за да так, ко ји зах те ва раз ли чи те стра те ги је у за ви сно сти од 
про из во да и у скла ду са сва ким по себ ним по ступ ком на стан ка от па да, укљу-
чу ју ћи и про ме не у про из вод ном про це су. 

По ли ти ка упра вља ња от па дом у Европ ској уни ји се про гре сив но раз-
ви ја ла од се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, а за сни ва се на те мат ским стра-
те ги ја ма о спре ча ва њу на стан ка и ре ци кли ра њу от па да. По след ња Те мат ска 
стра те ги ја о спре ча ва њу и ре ци кли ра њу отпада6из 2005. укљу чу је глав не 

5 Park S., T.J. Lah, „Sa me ma te rial dif fe rent recycling stan dards: com pa ring the mu ni ci pal 
so lid wa ste stan dards of the Eu ro pean Union, So uth Ko rea and the USA“, Int. J. En vi ron ment and 
Wa ste Ma na ge ment 21(1)/2018, 80-93.

6 Communication from the Com mis sion to the Co un cil, the Eu ro pean Par li a ment, the Eu-
ro pean Eco no mic and So cial Com mit tee and Thhe Com mit tee of the Re gi ons – Ta king su sta i na ble 
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по ли ти ке, оп ште ци ље ве и ак ци о на на че ла, ко ја об у хва та ју, пре све га, оба ве зу 
да се упра вља от па дом без про у зро ко ва ња не га тив ног ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну или људ ско здра вље, а на дру гом ме сту хи је рар хи ју нај бо љих мо гу ћих 
оп ци ја у обла сти упра вља ња от па дом, од спре ча ва ња на стан ка до од ла га ња.

Стра те ги ја упра вља ња от па дом за сни ва се на ре ви ди ра ној Оквир ној 
Ди рек ти ви о от па ду,7 ко јом су уста но вље ни про гра ми др жа ва чла ни ца за 
пре вен ци ју на стан ка от па да и де фи ни са ни вре мен ски окви ри за ак тив но сти 
на ни воу Европ ске уни је.8Ди рек ти ва о от па ду омо гу ћа ва бо љу уни форм-
ност при ме не пра ва ЕУ, за др жа ва ју ћи исте ци ље ве код свих чла ни ца. Она 
та ко ђе обез бе ђу је под сти цај за раз вој по ли ти ка и за ко но дав ства ка ко би се 
по сти гли ам би ци о зни ји ци ље ви од оних ко ји су већ при ме ње ни на на ци о-
нал ном ни воу. По след ње из ме не ове Ди рек ти ве усво је не су 2018. го ди не.9

Хо ри зон тал на ле ги сла ти ва у Европ ској уни ји у обла сти жи вот не сре-
ди не об у хва та пи та ња ко ја има ју ме ђу сек тор ски зна чај.10 Она ус по ста вља 
оп шти оквир за упра вља ње от па дом, укљу чу ју ћи де фи ни ци је и на че ла. Про-
пи си о по ступ ци ма за тре ти ра ње от па да, као што су од ла га ње на де по ни је 
или спа љи ва ње, по ста вља ју тех нич ке стан дар де за рад по стро је ња за трет ман 
от па да, а ме ђу њи ма се по себ но издвaјају Ди рек ти ва о депонијама11 и Ди рек-
ти ва о спа љи ва њу от па да.12 Та ко ђе, усво је ни су про пи си о по себ ним то ко-
ви ма от па да, као што су ба те ри је,13 ам ба ла жни от пад,14 до тра ја ла возила15 

use of re so ur ces for ward – A The ma tic Stra tegy on the pre ven tion and recycling of wa ste {SEC(2005) 
1681} {SEC(2005) 1682} /* COM/2005/0666 fi nal */,https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/
TXT /HTML/?uri=CE LEX:52005DC 0666&from=EN (де цем бра 2018).

7 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,OJ  L 312, 22.11.2008,https://eur-lex.eu ro pa.eu /
le gal-con tent/EN/TXT /?uri =ce lex%3A32008L0098, члан 29 (де цем бра 2018).

8 Ibid., члан 9.
9 Di rec ti ve (EU) 2018/851 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 30 May 2018 

amen ding Di rec ti ve 2008/98/EC on wa ste, OJ L 150, 14.6.2018, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-
con tent/EN/TXT /?uri =uri serv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.ENG (де цем бра 2018).

10 Д. Ди ми три је вић, Д. То дић, Б. Ми љуш, Хо ри зон тал но за ко но дав ство ЕУ у обла сти 
жи вот не сре ди не, Европ ско за ко но дав ство, 41/2012, 28.

11 Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the land fill of wa ste, OJ L 182, 16.7.1999, https://
eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/en/TXT /?uri =CE LEX%3A31999L0031 (де цем бра 2018).

12 Di rec ti ve 2000/76/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 4 De cem ber 2000 
on the in ci ne ra tion of wa ste, OJ L 332, 28.12.2000, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/
TXT /?uri =CE LEX%3A32000L0076 (де цем бра 2018). 

13 Di rec ti ve 2006/66/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 6 Sep tem ber 
2006 on bat te ri es and ac cu mu la tors and wa ste bat te ri es and ac cu mu la tors, OJ L 266, 26.9.2006, 
https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/ALL /?uri =CE LEX%3A32006L0066 (де цем бра 2018).

14 Eu ro pean Par 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.

15 Directive 2000/53/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 18 Sep tem ber 
2000 on end-of-li fe ve hic les. 
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и елек трич ни и елек трон ски от пад.16 Ови про пи си укљу чу ју ме ре усме ре не 
ка по ве ћа њу ре ци кла же, или сма њи ва ње опа сно сти. Ди рек ти ве ја сно ста вља-
ју те рет од го вор но сти на про из во ђа че, ко ји би тре ба ло да сно се тро шко ве 
са ку пља ња, сор ти ра ња или тер ти ра ња и ре ци кли ра ња от па да. Од го вор ност 
про из во ђа ча је за пра во на ста вак на че ла „за га ђи вач пла ћа“ и усме ре на је на 
обез бе ђи ва ње да ком па ни је ко је пла си ра ју од ре ђе не про из во де на тр жи ште 
сно се од го вор ност за те про из во де ка да они за вр ше свој век тра ја ња. 

Ва же ћи ак ци о ни план за жи вот ну сре ди ну17 усво јен је 2013, сту пио је 
на сна гу у ја ну а ру на ред не го ди не, а про јек то ван је да усме ра ва европ ску 
по ли ти ку у обла сти жи вот не сре ди не до 2020. го ди не. Та ко ђе, овим пла ном 
је чак по ста вље на и ви зи ја ка ко тре ба да из гле да упра вља ње жи вот ном сре-
ди ном у Европ ско уни ји до 2050. го ди не. У Пла ну су иден ти фи ко ва на три 
кључ на ци ља: за шти та, очу ва ње и уна пре ђе ње при род ног ка пи та ла ЕУ, 
ства ра ње од ЕУ ефи ка сне, зе ле не еко но ми је и за шти та гра ђа на ЕУ од при-
ти са ка ко ји по ти чу од угро жа ва ња жи вот не сре ди не и ри зи ка по њи хо во 
здра вље и до бро бит. Пред ви ђе но је да се то мо же по сти ћи бо љом при ме ном 
про пи са, бо љом ин фор ми са но шћу, ве ћим ула га њи ма у жи вот ну сре ди ну и кли-
мат ску по ли ти ку и пу ном ин те гра ци јом пра ви ла о жи вот ној сре ди ни у дру ге 
по ли ти ке ЕУ. Та ко ђе, усво је на су још два до дат на хо ри зон тал на при о ри тет-
на ци ља а то су чи ње ње гра до ва ЕУ одр жи ви јим и по ма га ње ЕУ да се што 
ефи ка сни је су о чи са ме ђу на род ним еко ло шким и кли мат ским иза зо ви ма.18

Упра вља ње от па дом је на ни воу Уни је ско ро у пот пу но сти ре гу ли са но 
ди рек ти ва ма ко је до но се Са вет и Европ ски пар ла мент и ко је тре ба да усво је 
све др жа ве чла ни це. Прак са је за по че ла се дам де се тих го ди на про шлог ве ка 
и има ла је за циљ хар мо ни за ци ју на ци о нал них пра ви ла у по гле ду стра те ги ја 
упра вља ња, тех но ло шких ме ра и стан дар да жи вот не сре ди не. Ме ђу тим, при-
ме на ди рек ти ва је раз ли чи та у по је ди ним др жа ва ма чла ни ца ма, ка ко би то 
од го ва ра ло њи хо вим су штин ским раз ли чи то сти ма. Ово об ја шња ва раз ло ге 
за раз ли чи те по ли ти ке и за ко но дав ство у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ.19

Оквир на ди рек ти ва 75/442/ЕЕЗ о од ла га њу от па да до не та је 1975. го ди не. 
Она је би ла ме ња на ви ше пу та. У овој Ди рек ти ви су да те оп ште сме р ни це 
о упра вља њу от па дом и ње го вом од ла га њу. Ње ни ци ље ви су: сма ње ње на-
ста ја ња от па да, за бра на не кон тро ли са ног од ла га ња, или од ба ци ва ња от па да 

16 Di rec ti ve 2002/96/EC of the Eu ro pean Pa r li a ment and of the Co un cil of 27 ja nu ary 2003 
on wa ste elec tri cal and elec tro nic equ ip ment (WE EE).

17 De ci sion No 1386/2013/EU of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 20 No vem-
ber 2013 on a Ge ne ral Union En vi ron ment Ac tion Pro gram me to 2020 ‘Li ving well, wit hin the 
li mits of our pla net’ Text with EEA re le van ce, OJ L 354, 28.12.2013, p. 171–200.

18 http://ec.eu ro pa.eu /en vi ron ment/ac tion-pro gram me/(де цем бра 2018).
19 Ines Co sta, G. Mas sard, A.Agar wal, „Wa ste ma na ge ment po li ci es for in du strial symbi o sis 

de ve lop ment ca se stu di es in Eu ro pean co un tri es“, Jo u r nal of Cle a ner Pro duc tion 18/2010, 816-817.
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и про мо ви са ње ин те гри са них си сте ма упра вља ња от па дом у скла ду са фи-
ло зо фи јом из бе га ва ња, ре ци кли ра ња и пре тва ра ња от па да са ци љем об на-
вља ња ма те ри је и ене р ги је. 

На осно ву ове ди рек ти ве, усво јен је ве ли ки број ди рек ти ва ко ји ма се 
ре гу ли ше од ла га ње и ре ци кли ра ње по себ них вр ста от па да: ко му нал ног, 
ам ба ла жног, до тра ја лих во зи ла, елек трон ског от па да, по ли хло ровс них би-
фе ни ла и ба те ри ја и аку му ла то ра. 

Оквир ном ди рек ти вом о отпаду20 по ста вљен је основ ни кон цепт упра-
вља ња от па дом и да те су де фи ни ци је пој мо ва ко је се од но се на ову област, 
као што су де фи ни ци је от па да, ре ци кла же и слич но. У на ве де ној ди рек ти ви 
се об ја шња ва ка да от пад то пре ста је да бу де и ка да по ста је се кун дар на си ро-
ви на и ка ко да се раз ли ку је от пад и нус-про из во ди. Ди рек ти ва на во ди не ка 
основ на на че ла упра вља ња от па дом, као што је: упра вља ње от па дом та ко 
да не до ла зи до угро жа ва ња здра вља љу ди и жи вот не сре ди не, а по себ но без 
ри зи ка по во ду, ва здух, зе мљи ште, биљ ке и жи во ти ње, као и за шти ту од 
бу ке и дру гих не при јат них еми си ја и без не га тив ног ути ца ја на при ро ду, 
или ме ста од по себ ног ин те ре са. 

Ди рек ти ва уво ди на че ло за га ђи вач пла ћа и про ду же ну од го вор ност 
про из во ђа ча. Она ин кор по ри ра од ред бе о опа сном от па ду и нафт ном от па-
ду и укљу чу је два но ва ци ља у ве зи са ре ци кли ра њем ко је тре ба по сти ћи до 
2020, а то су 50% при пре ма за по нов но ко ри шће ње и ре ци кли ра ње од ре ђе них 
от па да из до ма ћин ста ва и дру гих слич них из во ра, као и 70% при пре ма за 
по нов но ко ри шће ње и ре ци кли ра ње от па да у гра ђе ви нар ству.

Ди рек ти ва о де по ни ја ма,21 као део ле ги сла ти ве о од ла га њу от па да, је 
та ко ђе под јед на ко ва жна. Она је тре ба ло да спре чи, или сма њи штет не ефек-
те ди рект ног од гла га ња не тре ти ра ног от па да на здра вље љу ди и жи вот ну 
сре ди ну, а по себ но на по вр шин ске и под зем не во де, зе мљи ште и ва здух. Овом 
Ди рек ти вом су уста но вље ни усло ви за од ла га ње от па да на де по ни ја ма. Уво ди 
се и за бра на од ла га ња од ре ђе них вр сту от па да на ко му нал не де по ни је, као 
на при мер за ко ри шће не гу ме, при че му је по ста вљен и циљ да се про гре-
сив но сма њи ко ли чи на би о ра згра дљи вог от па да ко ји се од ла же на де по ни је.
Др жа ве ко је на кнад но бу ду при мље не у члан ство ЕУ има ју тран зи ци о ни 
пе ри од за пот пу но усва ја ње ових пра ви ла ЕУ. Ме ре ко ји ма тре ба по сти ћи 
ове ци ље ве укљу чу ју ре ци кли ра ње, про из вод њу би о га са и об но ву ма те ри-
ја ла и енер ги је. Ова ди рек ти ва про мо ви ше не са мо ре ци кла жу не го и све 
ви ше спа љи ва ње от па да ко је се по ка за ло као је ди на до ка за но ефи ка сна 
тех но ло ги ја за уни шта ва ње ор ган ских ма те ри ја. Кри те ри ју ми ко је би тре-
ба ло усво ји ти за од ла га ње от па да на де по ни је, укљу чу ју основ но утвр ђи ва ње, 

20 Directive 2008/98/EC, op.cit.
21 Co un cil Di rec ti ve 1999/31/EC, op. cit.
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те сти ра ње и ве ри фи ка ци ју на ли цу ме ста. Ди рек ти ва утвр ђу је са мо оп ште 
кри те ри ју ме и прин ци пе ко је тре ба по што ва ти за од ла га ње от па да, али не 
са др жи по себ не па ра ме тре и њи хо ве гра нич не вред но сти. Они су на ве де ни 
у Од лу ци Са ве та 2003/33/ЕЗ, ко ја про пи су је не са мо оп ште кри те ри ју ме за 
при хва та ње от па да за сва ку кла су зе мљи шта већ та ко ђе и ме то де ко је тре ба 
ко ри сти ти за узор ко ва ње и ана ли зу от па да. Кри те ри ју ми за од ла га ње су 
пр во за сно ва ни на те сто ви ма у скла ду са стан дар ди зо ва ним про це ду ра ма 
Евр оп ског ко ми те та за стан дра ди за ци ју.22

Спа љи ва ње от па да је би ло ре гу ли са но број ним ди рек ти ва ма још од 
осам де се тих и две де се тих го ди на про шлог ве ка. До шло је до не пре ста ног 
по ди за ња стан да р да, што је за ре зул тат има ло усва ја ње Ди рек ти ве 2000/76/
ЕЗ Евр оп ског па р ла мен та и Са ве та о спа љи ва њу от па да, ко ја је об ја вље на 
де цем бра 2000. го ди не. На ве де ном Ди рек ти вом по ста вље ни су стан дар ди 
за ру ко ва ње чвр стим ко му нал ним от па дом и фа бри ка ма за спа љи ва ње опа-
сног от па да, у сми слу тем пе ра ту ре, вре ме на од ла га ња, об на вља ња енер ги је 
и вред но сти еми си ја у ва зду ху. 

Упра вља ње елек трич ним и елек трон ским от па дом де фи ни са но је Ди-
рек ти вом 2002/96/ЕЗ23 а ова вр ста от па да пред ста вља от пад у сми слу зна-
че ња чла на 1а Ди рек ти ве 75/442/ЕЕЗ, укљу чу ју ћи и све ње го ве ком по нен те, 
ко је су део про из во да у тре нут ку од ла га ња.24 Пре ма Ба зел ској кон вен ци ји 
о кон тро ли пре ко гра нич ног кре та ња опа сног от па да и ње го вом од ла га њу, 
ова вр ста от па да је на ве де на у Анек си ма VI II и IX и пред ста вља от пад ко ји 
са др жи ком по нен те као што су аку му ла то ри, жи ви ни пре ки да чи, или дру ге 
ком по нен те ко је са др же или су кон та ми ни ра не кад ми ју мом, жи вом, оло вом 
или слич ним суп стан ца ма.25

Ди рек ти ва из 2002. зах те ва од про из во ђа ча и уво зни ка из др жа ва чла-
ни ца ЕУ да узму про из во де од сво јих по тро ша ча и обез бе де да су они од ло-
же ни на на чин ко ји је у скла ду са на че ли ма за шти те жи вот не сре ди не. Њен 
циљ је да се спре чи на ста нак ова квог от па да, као и да про мо ви ше ње го во 
по нов но ко ри шће ње и ре ци кли ра ње.26 По ред ове ди рек ти ве, зна чај на је и 
Ди рек ти ва о огра ни че њу ко ри шће ња од ре ђе них опа сних суп стан ци, ко ја 
за бра њу је ста вља ње на тр жи ште ЕУ елек трич не и елек трон ске опре ме ко ја 

22 J.Ve hlow et al, „Eu ro pean Union wa ste ma na ge ment stra tegy and the im por tan ce of bi o-
ge nic wa ste“, Jo u r nal on Ma te rial Cycles of Wa ste Ma na ge ment 9/2007, 133.

23 Directive 2002/96/EC, op. cit.
24 Ви ше о то ме, вид. М.Пи са рић, „Про тив прав на тр го ви на и од ла га ње от па да елек-

трич ном и елек трон ском опре мом“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 
2/2014, 401-415.

25 J. Li, et al, „Re gi o nal or glo bal WE EE recycling. Whe re to go? “, Wa ste Ma na ge ment 
33/2013, 923. 

26 F.O. On gon do, I.D. Wil li ams, T.J. Cher rett, „How are WE EE do ing? A glo bal re vi ew of 
the ma na ge ment of elec tri cal and elec tro nic wa stes“, Wa ste Ma na ge ment, 31/2011, 716.



952

Др Та тја на Д. Бу гар ски, Др Бо јан Н. Ту бић, Др Ми ла на М. Пи са рић, Упра вља ње... (стр. 945–960)

са др жи ве ће ко ли чи не од до зво ље не сле де ћих ма те ри ја ла: оло ва, жи ве, кад-
ми ју ма и сл.

Та ко ђе, по сто је по себ ни про пи си о од ла га њу ко ри шће них ау то мо бил-
ских гу ма. И у овој обла сти се пр во по ку ша ва спре чи ти на ста нак от па да, па 
уко ли ко то ни је мо гу ће, от пад тре ба да бу де по но во ко ри шћен на кон ре ци-
кла же и по ку ша ва се ели ми ни са ти ко ли ко год је то мо гу ће на го ми ла ва ње 
от па да на де по ни ја ма. Због то га се стра те ги ја ЕУ о упра вља њу од но сно 
упо тре би ко ри шће них гу ме них про из во да а по себ но ко ри шће них гу ма, за-
сни ва на Ди рек ти ви из 1999. о од ла га њу от па да на де по ни је. Овом ди рек ти-
вом су се др жа ве оба ве за ле да за бра не на го ми ла ва ње от пад них гу ма на 
де по ни је. По ред овог из во ра, зна чај но је по ме ну ти и Ди рек ти ву о до тра ја лим 
во зи ли ма, ко ја ре гу ли ше по сту па ње са во зи ли ма ко ја су по ву че на из упо-
тре бе. У скла ду са овим, гу ме мо ра ју да бу ду ски ну те са во зи ла пре не го 
што се она уни шта ва ју, ка ко би мо гле да бу ду ре ци кли ра не.27

3. УЛО ГА СУ ДА ЕУ У ПРИ МЕ НИ ПРО ПИ СА  
О УПРА ВЉА ЊУ ОТ ПА ДОМ

Су дЕУ је у ви ше пред ме та по во дом зах те ва за прет ход ну од лу ку, на 
осно ву чла на 267 Уго вор о функ ци о ни са њу Евр оп ске уније28, дао ту ма че ња 
по јед них од ре да ба про пи са ЕУ о упра вља њу от па дом. 

3.1. Пре су да у пред ме ту C‑487/14

Суд ЕУ  је у пред ме ту C-487/1429 дао ту ма че ње чла на 2 тач ке 35 под (д), 
чла на 17 ста ва 1 и чла на 50 Уред бе 1013/2006 Евр оп ског па р ла мен та и Са ве та 
од 14.07.2006. о по шиљ ка ма от па да, ко је је из ме ње на Уред бом Ко ми си је бр. 
669/2008 од 15.07. 2008.30

Зах тев за прет ход ну од лу ку је упу тио Суд за управ не и рад не спо ро ве 
у Бу дим пе шти, од лу ком од 22.10.2014, у окви ру спо ра из ме ђу пред у зе ћа за 

27 M. Si en ki e wicz et al, „Pro gress in used tyres ma na ge ment in the Eu ro pean Union: A re vi ew“, 
Wa ste Ma na ge ment, 32/2012, 1743.

28 Treaty on the Fun cti o ning of the Eu ro pean Union (TFEU),OJ C 326, у да љем тек сту: УФЕУ.
29 Пре су да у пред ме ту C-487/14 од 26.11.2015. го ди не.Ви д. Jud gment of the Co u rt (Se venth 

Cham ber) of 26 No vem ber 2015, SC To tal Wa ste Recycling SRL v Országos Környezetvédel mi és 
Természetvédel mi Főfelügyelőség,http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid= 
172141&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=2320379(де цем бра 
2018).

30 Re gu la tion (EC) No 1013/2006 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 14 Ju ne 
2006 on ship ments of wa ste (OJ 2006 L 190), as amen ded by Com mis sion Re gu la tion (EC) No 
669/2008 of 15 July 2008, OJ 2008 L 118.
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упра вља ње от па дом (SCTo tal Wa ste Recycling SRL)ина ци о нал ног ор га на над-
ле жног за ин спек циј ски над зор у обла сти за шти те жи вот не сре ди не 
(OrszágosKörnyezetvédel mi ésTermészetvédelmiFőfelügyelőség), а у ве зи с нов-
ча ном ка зном ко ју је ин спек ци ја из ре кла због по вре де про пи са о по шиљ ка ма 
от па да.

На и ме, да на 21.10.2013. ка ми он пред у зе ћа, ко ји је пре во зио 8380 то на 
от пад ног те ре та са „жу тог“ по пи са от па да из При ло га IV Уред би бр. 
1013/2006, од но сно от па да на ко ји се при ме њу је по сту пак прет ход ног пи-
са ног оба ве ште ња и одо бре ња, био је под врг нут кон тро ли на јед ном гра-
нич ном пре ла зу (Nagylak) при ли ком ула ска у Ма ђар ску. Том при ли ком је 
утвр ђе но да за пре воз те ре та по сто ји од го ва ра ју ћа до ку мен та ци ја: обра зац 
оба ве ште ња из При ло га I.A Уред би, до ку мент о про ме ту из При ло га I.B 
Уред би, као и дру га по треб на одо бре ња пред ви ђе на У ред бом, али да је у 
обра сцу оба ве ште ња и одо бре њи ма као тач но од ре ђе на тач ка ула ска у Ма-
ђар ску озна чен дру ги гра нич ни пре лаз (Ártánd), на око 180 ки ло ме та ра 
се вер но од гра нич ног пре ла за ком је ка ми он при сту пио. Пре ма на во ди ма 
пред у зе ћа, во зач ка ми о на је, због гре шке у ко му ни ка ци ји, по ку шао да уђе 
у Ма ђар ску на гра нич ном пре ла зу, ко ји је био бли жи ње го вом пре би ва ли-
шту.Пред у зе ће је би ло у оба ве зи да од мах оба ве сти над ле жне ор га не о 
сва кој бит ној про ме ни на чи на пре во за, укљу чу ју ћи ити не рар и пла ни ра ни 
план пу та. Ка ко пред мет ни те рет ни је ушао на те ри то ри ју Ма ђар ске на 
гра нич ном пре ла зу на ве де ном у одо бре њи ма, а пред у зе ће ни је оба ве сти ло 
над ле жне ор га нео про ме ни прет ход но одо бре ног пла на пу та, с об зи ром да 
се ра ди о не за ко ни тој по шиљ ци, у сми слу чла на 3 тач ке 35 под (д) Уред бе 
бр. 1013/2006, Од лу ком од 4.2.2014. ин спек циј ски ор ган је у скла ду са За ко-
ном бр. CLXXXV ко ји уре ђу је упра вља ње от па дом, на ло жио пред у зе ћу да 
пла ти нов ча ну ка зну у из но су од 8.380.000 фо рин ти, због по вре де оба ве зе 
из овог За ко на, као и тро шко ве по ступ ка у из но су од 256.500 фо рин ти. Про-
тив од лу ке пред у зе ће је из ја ви ло жал бу Су ду за управ не и рад не спо ро ве у 
Бу дим пе шти, тра же ћи ње но по ни ште ње, уз тврд њу да се не ра ди о не за ко ни-
тој по шиљ ци от па да у сми слу члан ка 2 тач ке 35 под (д) Уред бе бр. 1013/2006, 
јер се „на чин“ на ко ји је та по шиљ ка от пре мље на (дру мом) ни је из ме нио, 
не го са мо план пу та.31

31 Увод на из ја ва 14 Уред бе бр. 1013/2006 гла си:Кaд  по ши ља ка от па да на ме ње ног по-
ступ ци ма од ла га ња, те от па да ко ји ни је на ве ден у При ло гу III, II IA или II IB, по треб но је 
оси гу ра ти оп ти мал ни над зор и кон тро лу, зах те ва ју ћи прет ход но пи са но одо бре ње за та кве 
по шиљ ке, че му прет хо ди оба ве ште ње по ши ља о ца. Члан 3 став 1 тач ка (б) под тач ка (и) 
Уред бе бр. 1013/2006 пред ви ђа да по шиљ ке от па да на ме ње не по ступ ци ма и увр шће не на 
„жу ти“по пис от па да у При ло гу IV тој Уред би под ле жу по ступ ку прет ход ног оба ве ште ња 
и одо бре ња.У сми слу чла на 4 обе ве ште ње о по шиљ ка ма от па да да је се та ко да под но си лац 
ис пу ни обра зац из При ло га I.V и, пре ма по тре би, до ку мент о про ме ту из При ло га I.V, на во-
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Суд за управ не и рад не спо ро ве у Бу дим пе шти је био у не до у ми ци у 
по гле ду од ре ђе ња пој ма не за ко ни та по шиљ ка, у сми слу Уред бе, јер се у њој 
не на во ди ја сно да ли чи ње ни цу у ве зи с от пад ним те ре том, ко ји ула зи у 
др жа ву про во за на ме сту ко је се раз ли ку је од гра нич ног пре ла за на ве де ног 
у обра сцу оба ве ште ња и у одо бре њу, тре ба раз у ме ти та ко да се ра ди о про-
ме ни на чи на пре во за или по шиљ ком пре во за от пре мље ном на на чин ко ји 
ни је био на ве ден у оба ве ште њу, и пре ма то ме не за ко ни том по шиљ ком от па-
да. Због то га су Су ду ЕУ упу ће на сле де ћа прет ход на пи та ња: 1) Да ли се 
по шиљ ка от па да, ко ја се от пре ма „на на чин ко ји ни је у бит но ме на ве ден у 
оба ве ште њу” у сми слу чла на 2 тач ке 35 под (д) Уред бе бр. 1013/2006/ЕЗ од-
но си на пре во зна сред ства (дру мом, же ле зни цом, мор ским, ва зду шним или 
реч ним пу те ви ма), ка ко је на ве де но у При ло гу I.A или I.B Уред би? 2) Уко ли-
ко је до шло до бит не про ме не у по је ди но сти ма и/или усло ви ма от пре ме 
по шиљ ке за ко ју је да то одо бре ње, да ли нео ба ве шта ва ње над ле жних ор га на 
има за по сле ди цу да се по шиљ ка от па да от пре ма „на на чин ко ји ни је у бит-
но ме на ве ден у оба ве ште њу“ у сми слу чла на 2 тач ке 35 под (д) Уред бе, од-
но сно да се ра ди о не за ко ни тој по шиљ ци? 3) Да ли је до шло до бит не про-
ме не у по је ди но сти ма и/или усло ви ма от пре ме за ко ју је да то одо бре ње, у 
скла ду с чла ном 17 став 1 Уред бе, ка да от пад ни те рет уђе у др жа ву про во за 
на гра нич ном пре ла зу раз ли чи том у од но су на онај ко ји је на ве ден у одо бре-
њу и обра сцу оба ве ште ња?

Суд ЕУ је од го во рио на пи та ња, за у зев ши став да члан 17 став 1 Уред бе 
о по шиљ ка ма от па да тре ба ту ма чи ти на на чин да по шиљ ку от па да, по пут 
оних на ве де них у При ло гу IV, у др жа ви про во за пу тем гра нич ног пре ла за 
раз ли чи тог од оног на ве де ног у обра сцу оба ве ште ња и за ко ји су над ле жни 
ор га ни да ли одо бре ње, тре ба сма тра ти бит ном про ме ном у по је ди но сти ма 
и/или усло ви ма от пре ме за ко ју је да то одо бре ње, та ко да чи ње ни ца да над-
ле жни ор га ни ни су бии оба ве ште ни о тој про ме ни има за по сле ди цу да је та 
по шиљ ка от па да не за ко ни та јер се от пре ма на на чин ко ји ни је бит но на ве ден 
у оба ве ште њу, у сми слу чла на 2 тач ке 35 под (д) Уред бе.

де ћи у тим до ку мен ти ма или при ла жу ћи им ин фор ма ци је и до ку мен та ци ју пре ма по пи су 
из де ло ва 1. и 2. При ло га II. Члан 9 Уред бе пред ви ђа по сту пак ко ји се од но си на одо бре ња 
ко ја над ле жни ор га ни др жа ве од ре ди шта, по ла зи шта и про во за да ју за по шиљ ке от па да о 
ко ји ма су оба ве ште на. Члан 17 Уред бе на сло вљен „Про ме не по шиљ ке на кон одо бре ња“, 
од ре ђу је да, ако је до шло до бит не про ме не у по је ди но сти ма и/или усло ви ма от пре ме за 
ко ју је да то одо бре ње, укљу чу ју ћи про ме не пла ни ра не ко ли чи не, ити не ра ра, сме ра, да ту ма 
от пре ме или пре во зни ка, под но си лац оба ве ште ња је ду жан да од мах или, ако је мо гу ће, пре 
по чет ка от пре ме, оба ве сти ре ле вант не над ле жне ор га не и при ма о ца от па да. У сми слу чла-
на 2 Уред бе (тач ка 35) не за ко ни та по шиљ ка је сва ка по шиљ ка от па да ко ја се от пре ма на 
на чин ко ји ни је бит но на ве ден у прет ход ном оба ве ште њу или до ку мен ту о про ме ту.
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3.2. Пре су да у предметуC‑147/15

У пред ме ту C-147/1532Су дЕУ је дао ту ма че ње чла на 10 став 2 Ди рек ти-
ве 2006/21/ЕЗ Европ ског пар ла мен та и Са ве та од 15.03.2006. о упра вља њу 
от па дом од ин ду стри ја ва ђе ња ми не ра ла и о из ме ни Ди рек ти ве 2004/35/ЕЗ.33

Зах тев за прет ход ну од лу ку је упу тио Др жав ни са вет Ита ли је (Con si glio 
di Sta to, Co un cil of Sta te, Italy), од лу ком од 16.12.2014, у спо ру из ме ђу гра да 
Ба ри (Città Me tro po li ta na di Ba ri) (од но сно, прет ход но Про вин ци је Ба ри (Pro-
vin cia di Ba ri) и пред у зе ћа (Edi li zi a Ma stro do na to srl) у ве зи са си сте мом за 
из да ва ње до зво ла за де лат ност за тр па ва ња за тво ре ног ка ме но ло ма.

Пред у зе ће је под не ло зах тев за про ши ре ње ка ме но ло ма, уз ко ји је био 
при ло жен и план за са на ци ју жи вот не сре ди не у сми слу за тр па ва ња прет-
ход но екс пло а ти са них под руч ја с 1 200 000 m³ от па да, ко ји ни је от пад од 
ис тра жи ва ња и екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на. Ре ги о нал на слу жба за 
де лат но сти ис ко па ва ња одо бри ла је про ши ре ње ка ме но ло ма, под усло вом 
да се пред ви ђе на са на ци ја спро ве де у скла ду с мо да ли те ти ма пред ви ђе ним 
у исто вре ме но одо бре ном пла ну. У по гле ду по ступ ка за тр па ва ња ра ни је 
екс пло а ти са ног под руч ја, пред у зе ће и Про вин ци ја Ба ри има ли су раз ли чит 
став. На и ме, 19.01.2012. пред у зе ће је у скла ду с по јед но ста вље ним по ступ-
ком ко ји се при ме њу је на по ступ ке упра вља ња от па дом, упу ти ла Про вин-
ци ји Ба ри оба ве ште ње о за по чи ња њу де лат но сти. Ме ђу тим, 15.11.2012. ру-
ко во ди лац слу жбе др жав не по ли ци је, Сек то ра ци вил не за шти те и за шти те 
жи вот не сре ди не Про вин ци је Ба ри, од био је да се про јект за тр па ва ња спро-
ве де у скла ду с та квим по јед но ста вље ним по ступ ком, јер на ве де но за тр па-
ва ње пред ста вља про јект збри ња ва ња спе ци јал ног инерт ног от па да оби ма 
од 1 200 000 m³ од ла га њем истог, за ко је је по треб но спро ве сти уо би ча је ни 
по сту пак из да ва ња одо бре ња, у скла ду с чла ном 10 став 3 За кон ске уред бе 
бр. 117/2008 ко јом је пре не сен члан 10 став 2 Ди рек ти ве 2006/21. Та кву од-
лу ку Ре ги о нал ни управ ни суд је по ни шти о по во дом зах те ва пред у зе ћа, јер 
је сма трао да се пред ви ђе но за тр па ва ње мо же спро ве сти у скла ду с по јед-
но ста вље ним по ступ ком, не за ви сно од чла на 10 став 3 За кон ске уред бе бр. 
117/2008, од но сно из раз ло га што ту од ред бу тре ба ту ма чи ти у скла ду с 
раз во јем пра ва Уни је о от па ду. На и ме, члан 3 тач ка 15 и члан 11 Ди рек ти ве 
2008/98 ука зу ју на то да за тр па ва ње, чак и от па дом ко ји ни је от пад од ис-
тра жи ва ња и екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, не мо ра пред ста вља ти 
збри ња ва ње, већ опо ра вак от па да за ко ју ита ли јан ско пра во пред ви ђа по јед-

32 Пре су да у пред ме ту C-147/15 од 28.07.2016. го ди не. Вид. Jud gment of the Co u rt (Fo urth-
Cham ber) of 28 July 2016, Città Me tro po li ta na di Ba ri, for merly Pro vin cia di Ba ri v Edi li zia Ma stro-
do na to Srl, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=176782&pa ge In dex= 
0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=2321657(де цем бра 2018). 

33 Di rec ti ve 2006/21/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 15 March 2006 on the 
ma na ge ment of wa ste from ex trac ti ve in du stri es and amen ding Di rec ti ve 2004/35/EC, OJ 2006 L 102.
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но ста вље ни по сту пак. Про тив ове од лу ке Ре ги о нал ног управ ног су да жал бу 
је Др жав ном са ве ту (Co un cil of Sta te) из ја ви ла про вин ци ја Ба ри. 

Др жав ни са вет је у тим усло ви ма Су ду ЕУ по ста вио сле де ће прет ход но 
пи та ње: Да ли члан 10 став 2 Ди рек ти ве 2006/2134 тре ба ту ма чи ти на на чин 
да је за тр па ва ње од ла га ли шта, ка да се ко ри сти от пад ко ји ни је от пад од ис-
тра жи ва ња и екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, у сва ком слу ча ју тре ба 
да бу де под врг ну то од ред ба ма о от па ду са др жа ни ма у Ди рек ти ви 1999/31,35 
чак и ка да се не ра дио збри ња ва њу от па да, не го о опо рав ку?36

Суд ЕУ је дао сле де ће ту ма че ње: Члан 10 став 2 Ди рек ти ве 2006/21/ЕЗ 
о упра вља њу от па дом од ин ду стри ја ва ђе ња ми не ра ла и о из ме ни Ди рек ти-
ве 2004/35/ЕЗ тре ба ту ма чи ти на на чин да се од ред бе Ди рек ти ве 1999/31 не 
при ме њу ју за за тр па ва ње ка ме но ло ма от па дом раз ли чи тим од от па да од 
ис тра жи ва ња и екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на, у слу ча ју ка да то за-
тр па ва ње зна чи опо ра вак тог от па да, 37 ко ју чи ње ни цу у кон крет ном слу ча-
ју тре ба да про ве ри суд ко ји је упу тио зах тев.

3.3. Пре су да у пред ме ту C‑626/16

На осно ву чла на 260 став 2 УФЕУ,38 Суд ЕУ је у пред ме ту C-626/1639 у 
по ступ ку из ме ђу Евросп ке ко ми си је и Сло вач ке утвр дио по вре ду оба ве зе 

34 У чла ну 2 став 1 Ди рек ти ве 2006/21 про пи са но је да се она од но си на упра вља ње от-
па дом ко ји на ста је ис тра жи ва њем, ва ђе њем, об ра дом и скла ди ште њем ми не рал них си ро-
ви на, те ра дом ка ме но ло ма (от пад од ва ђе ња ми не ра ла), а у сми слу чла на10 став 2 опе ра тер 
је ду жан да, при вра ћа њу от па да на ста лог по вр шин ским или под зем ним ва ђе њем ми не ра ла 
на траг у екс пло а та циј ске ја ме ра ди са на ци је или из град ње, пре ду зме од го ва ра ју ће ме ре.

35 Co un cil Di rec ti ve 1999/31/EC of 26 April 1999 on the land fill of wa ste, OJ 1999 L 182. 
36 У чла ну 3 Ди рек ти ве 2008/98/ЕЗ о от па ду и ста вља њу из ван сна ге од ре ђе них ди-

рек ти ва‚опо ра вак је од ре ђен као сва ки по сту пак чи ји глав ни ре зул тат је от пад ко ји је ко ри-
стан, јер за ме њу је дру ге ма те ри ја ле ко је би ина че тре ба ло упо тре би ти за ту од ре ђе ну свр ху, 
или от пад ко ји се при пре ма ка ко би ис пу нио ту свр ху, а у При ло гу I на ла зи се по пис по сту-
па ка збри ња ва ња. (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, OJ 2008 L 312). 

37 У увод ној из ја ви 15 Ди рек ти ве 1999/31/ЕЗ опо ра вак инерт ног или нео па сног от па-
да ко ји је при кла дан за ко ри шће ње код ре кон струк ци је/об но ве и на си па ва ња те ре на или за 
по тре бе у гра ди тељ ству, не пред ста вља де лат ност од ла га ња от па да. У чла ну 3 је пред ви ђе но 
да се из под руч ја при ме не ове Ди рек ти ве ис кљу чу је, из ме ђу оста лог, ко ри шће ње инерт ног 
от па да на од ла га ли шти ма ко ји је по го дан за ра до ве на об но ви/ре кон струк ци ји, за на си па ње 
те ре на или за по тре бе у гра ди тељ ству, као и од ла га ње нео не чи шће не зе мље или нео па сног 
инерт ног от па да ко ји је на стао тра же њем ру де, ва ђе њем пре ра дом и скла ди ште њем ми не-
рал них ре сур са, те ра дом ка ме но ло ма.

38 Ви ше о по ступ ку по во дом по вре де про пи са ЕУ, вид. Т. Бу гар ски, Б. Ту бић, М. Пи-
са рић, „По вре де про пи са Европ ске Уни је о за шти ти жи вот не сре ди не I“, Збо р ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2017, том 1, 736.

39 Пре су да у пред ме ту C-626/16 од4.7.2018. Вид. Jud gment of the Co u rt (Fo urth Cham ber) 
of 4 July 2018, Eu ro pean Com mis sion v Slo vak Re pu blic, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/
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др жа ве чла ни це у по гле ду про пи са о од ла га њу от па да, кон крет но оба ве зе из 
Ди рек ти ве Са ве та 1999/31/ЕЗ од 26.4.1999. о де по ни ја ма. 40 На и ме, Ко ми си ја 
је 30.11.2016. под не ла ту жбу ко јом се тра жи од Су да да у твр ди да је Сло вач-
ка по вре ди ла оба ве зе ко је има на осно ву чла на 260 став 1 УФЕУ, ти ме што 
ни је пред у зе ла ме ре за по сту па ње у скла ду с пре су дом Су да од 25.04.2013. 
у пред ме ту C 331/11Ко ми си ја про тив Сло вач ке41. У овој пре су ди Суд је за-
кљу чио да је Сло вач ка, ти ме што је одо бри ла рад од ла га ли шта от па да (Ži li na 
– Po važský Chlmec) без пла на са на ци је и без до но ше ња ко нач не од лу ке о 
то ме мо же ли оно на ста ви ти с ра дом на осно ву одо бре ног пла на са на ци је, 
по вре ди ла оба ве зе из чла на 14 тач ке (а) до (ц) Ди рек ти ве 1999/31/ЕЗ.

При ли ком кон тро ле из вр ша ва ња ове пре су де, Ко ми си ја је у ви ше на вра-
та тра жи ла, а Сло вач ка је до ста вља ла оба ве ште ња о по сту па њу у скла ду са 
утвр ђе ним оба ве за ма.Ко ми си ја је до пи сом од 30.04.2013. од Сло вач ке за тра-
жи ла ин фор ма ци је о ме ра ма ко је су пред у зе те ра ди спро во ђе ња оба ве за из 
пре су де, као и рас по ред за усва ја ње мо гу ћих до дат них ме ра. У од го во ру од 
7.7.2013. Сло вач ка је на ве ла да је ор ган упра ве над ле жан за за шти тиу жи-
вот не сре ди не 31.5.2013. по кре нуо но ви по сту пак за из ме ну ин те гри са не 
до зво ле за од ла га ли ште, као и да на ме ра ва ко нач но да за тво ри од ла га ли ште 
и обез бе ди ње го во пра ће ње (до 31.10.2013). Да на 21.11.2013. Ко ми си ја је Сло вач-
кој упу ти ла пи смо опо ме не у ком ју је под се ти ла на то да још ни је по сту пи ла 
у скла ду с оба ве за ма из пре су де C 331/11, те је по зва ла да под не се до дат на 
оба ве ште ња у ро ку од два ме се ца. У од го во ру од 13.1.2014. Сло вач ка је оба ве-
сти ла Ко ми си ју да је 21.10.2013. до не та од лу ка о за тва ра њу и об но ви де ло ва 
2а и 2б од ла га ли шта, али да је по сту пак за за тва ра ње и об но ву у де лу 2ц 
пре ки нут због спо ра о имо вин ско прав ном пи та њу над зе мљи штем ко ја чи не 
тај део од ла га ли шта, с тим да је оба вља ње де лат но сти на од ла га ли шту за-
бра ње но од лу ком од 7.1.2014. На кон то га је Ко ми си ја 5.5.2014. при ми ла но во 
оба ве ште ње Сло вач ке о две од лу ке, ко је је цен трал ни ор ган упра ве над ле-
жнан за за шти ту жи вот не сре ди не до нео 10. 10.2014: пр вом од лу ком по ни-
ште на је од лу ка од 21.10.2013, а дру гом од лу ком усво је не су при вре ме не 
ме ре, ко ји ма се опе ра те ру на ла же да се су здр жи од свих ак тив но сти по ве-
за них с од ла га њем от па да на од ла га ли шту. Ма ја на ред не го ди не, Сло вач ка 
је упу ти ла још јед но оба ве ште ње Ком си ји да је да тум пред ви ђен за ко нач но 
за тва ра ње од ла га ли шта по ме рен за сре ди ну де цем бра 2015, ког ме се ца је 
Ко ми си ји до ста вљен ажу ри ра ни рас по ред по ступ ка про це не ути ца ја на 

do cu ment.js f?text=&do cid=203542&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r=&oc c=first& 
part=1&cid=2322810.

40 Co un cil Di rec ti ve 1999/31/EC of 26 April 1999 on the land fill of wa ste, OJ 1999 L 182.
41 Пре су да у предметуC-331/11 од25.04.2013. го ди не. Вид. Jud gment of the Co u rt (Tenth 

Cham ber) of 25 April 2013, Eu ro pean Com mis sion v Slo vak Re pu blic,http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/
ce lex.js f?ce lex=62011CJ 0331&lang1=en&lang2=HR&type=TXT&an cre=. 
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жи вот ну сре ди ну, а да тум од лу ке о ко нач ном за тва ра њу од ла га ли шта од ре-
ђен је за мај 2016. О до но ше њу од лу ке о за тва ра њу де ло ва 2а и 2б од ла га ли шта 
и об у ста вља њу ра да на од ла га ли шту од лу ка је до не та то ком 2016. го ди не. 

Сма тра ју ћи да Сло вач ка Ре пу бли ка ни је у од ре ђе ном ро ку пред у зе ла 
по треб не ме ре ка ко би по сту пи ла у скла ду с пре су дом у пред ме ту C 331/11, 
Ко ми си ја је под не ла ту жбу Су ду ЕУ. Да на 14.11.2017, на кон за тва ра ња пи са-
ног де ла по ступ ка, Сло вач ка је до ста ви ла Су ду ЕУ до дат не ин фор ма ци је о 
за тва ра њу и об но ви де ло ва од ла га ли шта и за ко но дав ном по ступ ку у то ку, 
али ка ко се из њих не мо же за кљу чи ти да је по сту пи ла у скла ду с пре су дом 
у пред ме ту C 331/11, Ко ми си ја је оста ла при свим ту жбе ним зах те ви ма.

По сту па ње по оба ве за ма из пре су де у предметуC 331/11 по да зу ме ва ло 
је да над ле жни ор га ни, у скла ду са чла ном 14 тач ка (б) Ди рек ти ве 1999/31, 
одо бре на ста вак ра да од ла га ли шта, на осно ву пла на са на ци је ко јим се ис-
пу ња ва ју зах те ви те Ди рек ти ве или да на ло же пре ста нак ра да и ко нач но 
за тво ре то од ла га ли ште у скла ду с чла ном 13 Ди рек ти ве.Су дЕУ је за то ис пи-
ти вао да ли су ор га ни у про пи са ном ро ку до не ли ко нач ну од лу ку о на став-
ку ра да тог од ла га ли шта или о ње го вом за тва ра њу и, ако је то слу чај, да ли 
ме ре ко је су ти ор га ни пред у зе ли ра ди ствар ног за тва ра ња тре ба сма тра ти 
до вољ ни ма, што Ко ми си ја оспо ра ва. При то ме, дан пре ма ком се од ре ђу је 
по сто ја ње по вре де оба ве зе на осно ву чла на 260 став 1 УФЕУ је дан ка да је 
ис те као рок од ре ђен пи смом опо ме не упу ће ним на осно ву те од ред бе (у 
кон крет ном слу ча ју, у пи сму опо ме не од ре ђен је 21.1.2014). Ме ђу тим, до тог 
да на ни је би ла до не та ко нач на од лу ка (од но сно, ни је био за вр шен по сту пак 
за тва ра ња). Иа ко је Сло вач ка ис та кла да је, с об зи ром на број ко ра ка ко је 
тре ба из вр ши ти, до но ше ње ко нач не од лу ке зах те ва ло знат но ду жи вре мен-
ски пе ри од, и да упр кос ве ли ким на по ри ма, још увек ни је би ло мо гу ће пот пу-
но и ко нач но за тво ри ти на ве де но од ла га ли ште, та кво оправ да ње ка шње ња 
у спро во ђе њу пре су де C 331/11 се не мо же при хва ти ти, јер се пре ма пра ски 
Су да ЕУ, др жа ва чла ни ца не мо же по зи ва ти на од ред бе, прак се или си ту а-
ци је из уну тра шњег прав ног по рет ка, ка ко би оправ да ла не по што ва ње оба-
ве за ко је про из ла зе из пра ва Уни је.

На осно ву то га, Суд ЕУ је утвр дио да Сло вач ка, ти ме што ни је пред у-
зе ла све ме ре по треб не за из вр ше ње пре су де у предметуC 331/11 у про пи са-
ном ро ку, ни је ис пу ни ла оба ве зе ко је има на осно ву чла на 260 став 1 УФЕУ.
Сход но то ме, до не та је од лу ка ко јом је, уко ли ко по вре да у твр ђе на и да ље 
тра је на дан про гла ше ња ове пре су де, Сло вач кој на ла же но да Европ ској ко-
ми си ји пла ти нов ча ну ка зну од 5000 еу ра по да ну за ка шње ња у спро во ђе њу 
ме ра по треб них за по сту па ње у скла ду с пре су дом у пред ме ту C331/11, ра-
чу на ју ћи од да на про гла ше ња ове пре су де до пот пу ног спро во ђе ња пре су де 
у пред ме ту C 331/11, као и па у шал ни из нос од 1 000 000 еу ра.
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4. ЗА КЉУ ЧАК

Европ ска уни ја и ње не др жа ве чла ни це су раз ви ле стра те ги је да ус по-
ста ве си сте ме упра вља ња от па дом. Ци ље ви ове по ли ти ке су сма њи ва ње 
на ста ја ња от па да, за тим за бра на ње го вог не кон тро ли са ног од ла га ња и ње-
го во ре ци кли ра ње. Ле ги сла ти ва Уни је о от па ду је ве о ма раз ви је на, а пра во-
суд не ин сти ту ци је ЕУ има ју за да так да ту ма че и при ме њу ју пра во Европ ске 
уни је, као и да обез бе де да др жа ве чла ни це по шту ју и при ме њу ју пра во ЕУ 
на ис пра ван на чин. Зна чај ну уло гу у при ме ни про пи са о упра вља њу от па дом 
има Суд ЕУ, ко ји је у од ре ђе ном бро ју пред ме та дао ту ма че ња по је ди них 
чла но ва, од но сно утвр дио по вре ду оба ве за др жа ве чла ни це у по гле ду про-
пи са о упра вља њу от па дом.
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Wa ste Ma na ge ment in the Eu ro pean Union

Ab stract: Over the past few de ca des, the re has been sig ni fi cant con cern 
abo ut the im pact of wa ste on the en vi ron ment, and ac cor dingly, the for mer Eu ro-
pean Com mu ni ti es and the Eu ro pean Union ha ve adop ted a num ber of en vi ron-
men tal le gi sla tion. Ina de qu a te wa ste ma na ge ment has led to nu me ro us ca ses of 
pol lu tion of land and gro und wa ter, which je o par di zed the na tu ral fun cti o ning of 
the ecosystem and the he alth of the po pu la tion ex po sed to pol lu tion. The EU Su-
sta i na ble De ve lop ment Stra tegy iden ti fi es the pre ven tion of wa ste ge ne ra tion and 
pro per ma na ge ment of it as one of its main pri o ri ti es. The need for wa ste ma na-
ge ment is cle arly emp ha si zed, in or der to mi ni mi ze the risk of en dan ge ring the 
li ves and he alth of pe o ple and the en vi ron ment. The aim of this pa per is to pre sent 
the most im por tant EU le gi sla ti o non wa ste ma na ge ment, as well as to analyse 
re le vant ca se law of Co urt of Ju sti ce of Eu ro pean Union.

Keywords: Eu ro pean Union, wa ste, wa ste ma na ge ment, EU le gi sla tion, ca se 
law of Co urt of Ju sti ce of Eu ro pean Union.
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