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ПРАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ ЗА ГА ЂЕ ЊА ВА ЗДУ ХА  
У УР БА НИМ СРЕ ДИ НА МА НА НИ ВОУ  

ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ*

Сажетак: За га ђе ње ва зду ха у ур ба ним сре ди на ма тре нут но пред ста-
вља је дан од нај и зра же ни јих ри зи ка по жи вот ну сре ди ну и здра вље љу ди. 
Си стем кон тро ле кон цен тра ци је од ре ђе них за га ђи ва ча у ва зду ху у ур ба ним 
сре ди на ма има ви ше стру ки зна чај, а на ро чи то у сми слу ути ца ја за га ђе ња 
ва зду ха на по на ша ње љу ди, па и по раст сто пе кри ми на ли те та. Про пи си 
на ни воу Европ ске уни је по ста вља ју пред др жа ве чла ни це зах тев да пра те 
и др же под кон тро лом кон цен тра ци ју од ре ђе них за га ђи ва ча у ва зду ху, на-
ро чи то у ур ба ним сре ди на ма. Ме ђу тим, и по ред то га што по сто ји прав ни 
оквир за кон тро лу кон цен тра ци је за га ђи ва ча ва зду ха, по да ци по ка зу ју да 
ве ћи број др жа ва чла ни ца не успе ва да за до во љи стан дар де ква ли те та ва-
зду ха, а ти ме ни да за шти ти здра вље ста нов ни штва. У овом ра ду су пред-
ста вље ни по је ди ни стан дар ди ква ли те та ва зду ха у ур ба ним сре ди на ма на 

* 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) u 2019. го ди ни. 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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ни воу Европ ске уни је и кроз не ко ли ко при ме ра ана ли зи ра на је кон тро ла при-
ме не тих стан дар да. 

Кључнеречи: за шти та жи вот не сре ди не, за га ђе ње ва зду ха, Европ ска 
уни ја.

1. УВОД

За га ђе ње ва зду ха не сум њи во ути че на жи вот ну сре ди ну, а по себ но на 
здра вље љу ди. Нај по зна ти ја де фи ни ци ја здра вља да та је у Ста ту ту Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО) из 1948. го ди не и она гла си: Здра вље је ста ње 
пот пу ног фи зич ког, мен тал ног и со ци јал ног бла го ста ња, а не са мо од су-
ство бо ле сти.1 Оп ште је по зна то да за га ђе ње ва зду ха пред ста вља је дан од 
нај и зра же ни јих здрав стве них про бле ма, што је до ка за но у број ним ис тра-
жи ва њи ма, где се као здрав стве не по сле ди це нај че шће ја вља ју ре спи ра тор-
не ин фек ци је, ср ча не бо ле сти, мо жда ни уда ри и др. Та ко у Европ ској уни ји 
за га ђе ње ва зду ха пред ста вља узрок 400.000 пре ра них смр ти го ди шње,2 а 
сва ки ста нов ник гра да из ло жен је за га ђе њу ва зду ха ко је да ле ко пре ва зи ла-
зи до зво ље не ни вое за га ђе ња (ко ји не ште те ње го вом здра вљу у дра стич ној 
ме ри).3 

Осим што ква ли тет ва зду ха не сум њи во ути че на фи зич ко здра вље људи,4 
од ре ђе на ис тра жи ва ња ука зу ју на то да по сто је два прав ца де ло ва ња по ве-
ћа не кон цен тра ци је за га ђи ва ча у ва зду ху на по на ша ње љу ди.5 На и ме, за га-
ђе ње ва зду ха ди рект но ути че на цен трал ни нер вни си стем (фи зи о ло шко 
де ло ва ње) и иза зи ва не ла год ност ко ја са ма по се би во ди у ан ти со ци јал но 

1 Љ. Бла го је вић, Жи вот на сре ди на и здра вље, Ниш 2012, 41.
2 P. Ef fer, „EU sends Spain to co urt in la test air pol lu tion ca se“, 25.7.2019, https://eu ob ser ver.

co m/en vi ron ment/145538 
3 J. Ek blom, „Air pol lu tion ca u sed 400,000 pre ma tu re Eu ro pean de aths in 2016: EU agency“, 

16.10.2019, https://www.re u ters.co m /ar tic le/us -eu -pol lu tion/air -pol lu tion-ca u sed-400000-pre ma-
tu re-eu ro pean-de aths-in -2016-eu -agency-idUSKBN1WV0V5 

4 На и ме, још 1970-их го ди на је укло ње но оло во из бен зи на у САД као од го вор на за-
бри ну тост да би еми си је у во зи ли ма мо гле да до при не су про бле ми ма у по на ша њу, по те шко-
ћа ма у уче њу и сма ње њу ин те ли ген ци је код де це. Из ло же ност де це оло ву по ка за ло се да 
до во ди до по ве ћа ња им пул сив но сти и агре сив но сти, а ути че и на ин те ли ген ци ју.

5 Мно га кри ми но ло шка ис тра жи ва ња су по ка за ла ути цај вре мен ских при ли ка на по-
на ша ње љу ди, у сми слу кри ми нал ног по на ша ња. Та ко је до ка за но да, на при мер, по раст 
тем пе ра ту ре ути че на раст сто пе кри ми на ли те та са елемeнтима на си ља и имо вин ског кри-
ми на ли те та (Ran son (2014); Co hen & Gon za lez (2018)), а вр ше на су и ис тра жи ва ња о ути ца ју 
кли ме на кон фликт но по на ша ње (Bur ke и са рад ни ци (2015). Вид. M.Bondy, S. Roth, L.Sa ger, 
Cri me is in the Air: The Con tem po ra ne o us Re la ti on ship bet we en Air Pol lu tion and Cri me, 2018, 
4, http://ftp.iza.org/dp11492.pdf. 
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по на ша ње (пси хо ло шко де ло ва ње).6 Зна чај обез бе ђе ња ква ли те та ва зду ха у 
ур ба ним сре ди на ма мо же се по ка за ти и на при ме ру ути ца ја за га ђе ног ва-
зду ха на по раст сто пе кри ми на ли те та. Мно га кри ми но ло шка ис тра жи ва ња 
су по ка за ла ути цај за га ђе ња ва зду ха на кри ми нал но по на ша ње љу ди.7 Јед но од 
пр вих ис тра жи ва ња ко ја су об у хва та ла и ути цај за га ђе ња ва зду ха су вр ше на 
још 80-их го ди на про шлог ве ка (Rot ton & Frey (1985).8 Но ви ја ис тра жи ва ња 
овог ти па су спро ве де на у Ве ли кој Бри та ни ји9 и у САД.10 Ова ис тра жи ва ња 
не до ка зу ју екс пли цит но да је лош ква ли тет ва зду ха узрок по ве ћа ња сто пе 
кри ми на ли те та,11 али су не сум њи во зна чај на да би се ука за ло на још је дан 
на чин ка ко лош ква ли тет ва зду ха уни шта ва жи во те љу ди и дру штво,12 осим 
већ до ка за них штет них ути ца ја ква ли те та ва зду ха на про дук тив ност на рад-
ном ме сту (Zi vin & Ne i dell (2012)) или аку му ла ци ју људ ског ка пи та ла (Lavy 
et.al. (2014)13).14

6 E.He rrn stadt, Erich Mu e hleg ger, Air Pol lu tion and Cri mi nal Ac ti vity: Evi den ce from Chi-
ca go Mic ro da ta, 2015, 4, https://www.nber.org/pa pers/w21787.pd f.

7 Јед на сту ди ја је по ка за ла да ви ши ни во за га ђе но сти ва зду ха ути че на по раст де лин-
квент ног по на ша ња ма ло лет ни ка у град ским сре ди на ма. Вид. Air pol lu tion in cre a ses cri me 
in ci ti es – he re’s how, https://the con ver sa tion.com /air -pol lu tion-in cre a ses-cri me-in-ci ti es-he res-
ho w-95975.

8 E.He rrn stadt, E.Mu e hleg ger, op.cit., 4. 
9 Ви ше о то ме, вид. M. Bondy, S. Roth, L. Sa ger, op.cit., 2. 
10 Ви ше о то ме, вид. М.Ho gen bo om, How air pol lu tion is do ing mo re than kil ling us, April 

2019, https://www.bbc.com/fu tu re/ar tic le/20190415-ho w-ai r-pol lu tion-is-do ing-mo re-than-kil ling-us; 
E. He rrn stadt, E. Mu e hleg ger, Air Pol lu tion and Cri mi nal Ac ti vity: Evi den ce from Chi ca go Mic ro-
da ta, De cem ber 2015, https://www.nber.org/pa pers/w21787.pd f.

11 Оно што је ва жно на по ме ну ти је то да се при ли ком ис тра жи ва ња ове вр сте ис ти че да 
се мо ра ју узе ти у об зир и не ки дру ги па ра ме три ко ји ути чу на по на ша ње љу ди као што су: 
то плот ни та ла си, па да ви не и дру го. https://www.sci en ce daily.com /re le a ses/2019/10/191003114007.
ht m.

12 Y. Fu nes, Air Pol lu tion May Af fect Cri me, But the Pro blem Go es De e per Than That, May 
2019, https://eart her.gi zmo do.co m/ai r-pol lu tion-may-af fect-cri me-but -the -pro blem-go es-de - 
1839781306.

13 A.Heyes, S.Sa be rian, Air Pol lu tion Ca u ses Vi o lent Cri me, De cem ber 2015, De part ment 
of Eco no mics Fa culty of So cial Sci en ces Uni ver sity of Ot ta wa, p.19, https://so ci al sci en ces.uot ta wa.
ca/sci en ce-eco no mi que/si tes/sci en ces so ci a les.uot ta wa.ca.sci en ce-eco no mi que/fi les/1514e.pd f .

14 Иа ко је по раст сто пе кри ми на ли те та еви ден тан услед за га ђе ња ва зду ха, на осно ву 
еко ном ских ана ли за се ис ти че да по бољ ша ње ква ли те та ва зду ха мо же ути ца ти и на сма ње-
ње тро шко ва др жа ве у ве зи са бор бом про тив кри ми на ли те та. Чи ње ни це ко је ука зу ју на 
ве зу ква ли те та ва зду ха и сто пе кри ми на ли те та, уко ли ко се да љим ис тра жи ва њи ма не сум-
њи во по твр де, мо гу да пру же основ за по тен ци јал ну мо гућ ност пре дик ци је ефи ка сне и 
ефек тив не ало ка ци је ре сур са (нпр. по ли ци је), јер ће се у скла ду са ре зул та ти ма ква ли те та 
ва зду ха мо ћи из вр ши ти пре дик ци ја ло ка ли те та у ко ји ма се оче ку је по раст кри ми на ли те та, 
уз евен ту ал ну мо гућ ност чак и пре дик ци је вр сте кри ми на ли те та. Осим то га, уко ли ко бу-
ду ћа ис тра жи ва ња бу ду не сум њи во до ка за ла ову ве зу, јед на од по сле ди ца ће би ти и да се у 
кри вич ним по ступ ци ма сте пен за га ђе ња ва зду ха мо же узе ти у об зир као олак ша ва ју ћа 
окол ност при ли ком од ме ра ва ња ка зне. Вид. M.Bondy, S.Roth, L.Sa ger, op.cit., p.3. 
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Пред др жа ва ма је да нас све ве ћи при ти сак гра ђа на да се де лу је у прав цу 
сма ње ња за га ђе ња ва зду ха у ур ба ним сре ди на ма и от кла ња ња ду го роч них 
штет них ефе ка та по јав но здра вље и дру штво уоп ште. 15Да би се ство рио оквир 
де ло ва ња у прав цу сма ње ња за га ђе ња ва зду ха и спре ча ва ња на ве де них штет-
них по сле ди ца на жи вот ну сре ди ну и здра вље љу ди, на ни воу Европ ске 
уни је 2005. је усво је на Те мат ска стра те ги ја о за га ђи ва њу ва зду ха.16 Као кључ ни 
стра те шки до ку мент, она де фи ни ше ци ље ве за сма њи ва ње кон цен тра ци ја 
за га ђу ју ћих ма те ри ја и на гла ша ва зна чај прав ног уре ђе ња у бор би про тив 
за га ђе ња, кроз уна пре ђе ње за ко но дав ства у обла сти жи вот не сре ди не и ин-
те гра ци ју пи та ња ква ли те та ва зду ха у ре ле вант не по ли ти ке. Нај зна чај ни ји 
ре зул тат Стра те ги је је усва ја ње Ди рек ти ве о ква ли те ту ам би јен тал ног ва-
зду ха и чи сти јем ва зду ху за Евро пу 2008. го ди не. 17 

2. НА СТА НАК И РАЗ ВОЈ РЕ ГУ ЛА ТИ ВЕ ЕУ  
О ЗА ШТИ ТИ ВА ЗДУ ХА ОД ЗА ГА ЂИ ВА ЊА

Пи та ње за га ђи ва ња ва зду ха је у фо ку су по ли ти ке ЕУ о жи вот ној сре-
ди ни од 70-их го ди на про шлог ве ка због че га је до нет низ ди рек ти ва ко је 
по ста вља ју ци ља не вред но сти и огра ни че ња у по гле ду ква ли те та ва зду ха. 
Оне су ус по ста ви ле и кон тро лу еми си ја штет них суп стан ци у ат мос фе ру, и 
ин те гри са ле зах те ве за шти те жи вот не сре ди не у обла сти тран спор та и енер-
ге ти ке.18 Ди рек ти ве су оба ве зу ју ћи прав ни ак ти у ЕУ али ни су ди рект но 
при мен љи ве и мо ра ју да бу ду тран спо но ва не у на ци о нал но пра во. 

Зна ча јан до при нос за шти ти ва зду ха од за га ђи ва ња да ла је и Ди рек ти ва 
ЕУ о ква ли те ту го ри ва,19 ко ја је по ста ви ла стан дар де ква ли те та за бен зин, ди-
зел и би о го ри ва ко ја се ко ри сте у пут нич ким во зи ли ма и дру гим ма ши на ма. 
Ова пра ви ла ге не рал но за бра њу ју го ри ва са оло вом и она мо гу да се про да ју 

15 D. Psa le da kis, „EU co urt or ders co un tri es ta ke hard li ne on air qu a lity“, 26.6.2019, https://
www.re u ters.co m /ar tic le/us -eu -co urt-pol lu tion/eu-co urt-or ders-co un tri es-ta ke-hard-li ne-on -ai r-
qu a lity-idUSKCN1TR1IR

16 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Co un cil and the Eu ro pean Par li a ment – The-
ma tic Stra tegy on air pol lu tion {SEC(2005) 1132} {SEC(2005) 1133} /* COM/2005/0446 fi nal */, 
https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX:52005DC 0446&from=EN 

17 Di rec ti ve 2008/50/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 21 May 2008 on 
am bi ent air qu a lity and cle a ner air for Eu ro pe, OJ L 152 11.6.2008, p. 1, https://eur-lex.eu ro pa.eu /
le gal-con tent/en/ALL /?uri =CE LEX%3A32008L0050 

18 M. Gem mer, X. Bo, „Air Qu a lity Le gi sla tion and Stan dards in the Eu ro pean Union: Back-
gro und, Sta tus and Pu blic Par ti ci pa tion“, Advan ces in Cli ma te Chan ge Re se arch, 4/2013, 50-59, 50.

19 Co un cil Di rec ti ve 98/70/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 13 Oc to ber 
1998 Re la ting to the Qu a lity of Pe trol and Di e sel Fu els and Amen ding Co un cil Di rec ti ve 93/12/
EEC (Fuel Qu a lity Di rec ti ve), 1998 O.J.L 350, 58, http://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /
PDF /?uri =CE LEX:019 98L0070-20151005&from=EN. 
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на тр жи шту ЕУ са мо уко ли ко за до во ље стан дар де жи вот не сре ди не, ка ко је 
на ве де но у ди рек ти ви. 

Пр ви зна ча јан ин стру мент ко ји је све о бу хват но ре гу ли сао ово пи та ње 
је би ла Оквир на ди рек ти ва о ква ли те ту ва зду ха20 на кон ко је су усво је не и 
че ти ри дру ге ди рек ти ве – тзв. „ди рек ти ве кће ри“ 21 (Ди рек ти ва 1999/30/EC, 
2000/69/EC, 2002/3/EC и 2004/107/EC). Оквир на ди рек ти ва и три од че ти ри 
„ди рек ти ве кће ри“22 су уне те 2008., у је дан је дин стве ни акт – Ди рек ти ву 2008/50/
EC о ква ли те ту ам би јен тал ног ва зду ха и чи сти јем ва зду ху за Евро пу.23 

У на ред ном пе ри о ду ак тив но сти у окви ру ЕУ у по гле ду за шти те ва зду ха 
су се ин тен зи ви ра ле. По зи ва но је на по што ва ње Смер ни ца у по гле ду ква ли те та 
ва зду ха ко је је до не ла Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја.24 Ово је по ста вље-
но као циљ Европ ске ко ми си је, али и на ци о нал них и ло кал них аген ци ја 
од го вор них за уна пре ђе ње ква ли те та ва зду ха.25

Сед ми ак ци о ни про грам за жи вот ну сре ди ну26 је пре по знао ду го роч не 
ци ље ве у Европ ској уни ји, ка ко би се по сти гао ни во ква ли те та ва зду ха који 

20 Co un cil Di rec ti ve 96/62/EC of 27 Sep tem ber 1996 on Am bi ent Air Qu a lity As ses sment 
and Ma na ge ment, 1996 O.J. (L 296) 55, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri = 
CE LEX:31996L0062&from=EN.

21 Co un cil Di rec ti ve 1999/30/EC of 22 April 1999 re la ting to li mit va lu es for sulp hur di o xi-
de, ni tro gen di o xi de and oxi des of ni tro gen, par ti cu la te mat ter and lead in am bi ent air (OJ L 163, 
29.6.1999, p. 41–60), Di rec ti ve 2000/69/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 16 
No vem ber 2000 re la ting to li mit va lu es for ben ze ne and car bon mo no xi de in am bi ent air (OJ L 313, 
13.12.2000, p. 12–21), Di rec ti ve 2002/3/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 12 
Fe bru ary 2002 re la ting to ozo ne in am bi ent air (OJ L 67, 9.3.2002, p. 14–30), Di rec ti ve 2004/107/
EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 15 De cem ber 2004 re la ting to ar se nic, cad-
mi um, mer cury, nic kel and polycyclic aro ma tic hydro car bons in am bi ent air (OJ L 23, 26.1.2005, 
p. 3, https://eur-lex.eu ro pa.eu /el i/di r/2004/107/oj .) Од ове че ти ри ди рек ти ве, пр ве три су уне те 
у Ди рек ти ву 2008/50/EC а Ди рек ти ва 2004/107/EC ва жи још увек. 

22 Ди рек ти ва 1999/30/EC, 2000/69/EC и 2002/3/EC.
23 Di rec ti ve 2008/50/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 21 May 2008 on 

am bi ent air qu a lity and cle a ner air for Eu ro pe, OJ L 152 11.6.2008, p. 1, https://eur-lex.eu ro pa.eu /
le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX:02008L0050-20150918&from=EN. Ко ми си ја је 2015. 
усво ји ла Ди рек ти ву ко јом су из ме ње ни анек си IV и V уз Ди рек ти ву 2004/107/EC и анек си 
I, III, VI и IX уз Ди рек ти ву 2008/50/EC. Com mis sion Di rec ti ve (EU) 2015/1480 of 28 Au gust 
2015 amen ding se ve ral an ne xes to Di rec ti ves 2004/107/EC and 2008/50/EC of the Eu ro pean Par-
li a ment and of the Co un cil laying down the ru les con cer ning re fe ren ce met hods, da ta va li da tion 
and lo ca tion of sam pling po ints for the as ses sment of am bi ent air qu a lity (Text with EEA re le van ce), 
OJ L 226, 29.8.2015, p. 4–11, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX: 
32015L1480&from=EN.

24 Air Qu a lity Gu i de li nes, Glo bal Up da te 2005, World He alth Or ga ni za tion, 2006 http://
www.eu ro.wh o.in t/__da ta/as sets/pd f_fi le/0005/78638/E90038.pd f?ua =1

25 B. Bru ne kre ef, Ni no Kun zli, J. Pek ka nen, I An ne si-Ma e sa no, B. Fors berg, T. Sig sga ard, 
M. Ke u ken, F. Fo ra sti e re, M Ba rry, X. Qu e rol, Roy M. Har ri son, Clean Air in Eu ro pe: beyond the 
ho ri zon?, Eu ro pean Re spi ra tory Jo ur nal 45/2015, стр. 9.

26 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 
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не до во ди до зна чај них не га тив них ри зи ка или ути ца ја на здра вље љу ди и жи-
вот ну сре ди ну. Та ко ђе и Про грам чи стог ва зду ха за Евро пу27 има за циљ да 
обез бе ди пу но по што ва ње по сто је ћих про пи са ка ко би се уна пре дио ква ли-
тет ва зду ха у Евро пи и до 2030. го ди не сма њио број пре вре ме них смр ти, за 
по ло ви ну у од но су на 2005. го ди ну.28 Та ко ђе, Европ ска ко ми си ја је усво ји ла 
че твр ту Уред бу о те сти ра њу еми си ја из во жње, обез бе ђу ју ћи тран спа рент ну 
и не за ви сну кон тро лу еми си ја во зи ла.29 

3. ДИРЕК ТИВA О КВА ЛИ ТЕ ТУ АМ БИ ЈЕН ТАЛ НОГ ВА ЗДУ ХА  
И ЧИ СТИ ЈЕМ ВА ЗДУ ХУ ЗА ЕВРО ПУ

Пред мет Ди рек ти ве о ква ли те ту ам би јен тал ног ва зду ха и чи сти јем ва-
зду ху за Евро пу је де фи ни са ње и утвр ђи ва ње ци ље ва за ква ли тет ва зду ха, 
ка ко би се из бе гли, спре чи ли или ума њи ли штет ни ефек ти на људ ско здра вље 
и жи вот ну сре ди ну у це ли ни. Ди рек ти ва је усво је на са ци љем да се из вр ши 
про це на ква ли те та ва зду ха у др жа ва ма чла ни ца ма и да до би је не ин фор ма-
ци је о ква ли те ту ва зду ха бу ду до ступ не јав но сти. У чла ну 1 Ди рек ти ве про-
пи са не су ме ре чи ји је циљ да се 1. де фи ни шу и утвр де ци ље ви за ква ли тет 
ва зду ха, ка ко би се из бе гли, спре чи ли или ума њи ли штет ни ефек ти на здра-
вље љу ди и жи вот ну сре ди ну; 2. про це ни ква ли тет ва зду ха у др жа ва ма чла-
ни ца ма на осно ву за јед нич ких ме то да и кри те ри ју ма; и да се 3. при ба ве ин-
фор ма ци је о ква ли те ту ва зду ха, ка ко би се по мо гло у су зби ја њу за га ђе ња 
ва зду ха и штет них ути ца ја, и ра ди над зо ра ду го роч них трен до ва и по бољ-
ша ња ко ји су ре зул тат на ци о нал них ме ра и ме ра За јед ни це. 30 У Ди рек ти ви 
су од ре ђе не гра ни це у сто пи за га ђе ња ва зду ха, а на др жа ва ма чла ни ца ма је 
да обез бе де да за га ђе ње не пре ђе про пи са не гра ни це, на ро чи то у ур ба ним 
сре ди на ма. Др жа ве чла ни це тре ба да ор га ни зу ју над ле жна те ла од го вор на 
за про це ну и кон тро лу ква ли те та ва зду ха, одо бра ва ње мер них си сте ма,31 

li mits of our pla net’, Of fi cial Jo ur nal of the Eu ro pean Union L 354/171.
27 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Eu ro pean Par li a ment, the Co un cil, the Eu ro-

pean Eco no mic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the Re gi ons – A Clean Air Pro gram-
me for Eu ro pe, Brus sels, 18.12.2013, COM(2013) 918 fi nal. https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/
EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX:52013DC 0918&from=EN

28 Air qu a lity in Eu ro pe — 2019 re port, EEA Re port No 10/2019, стр. 16. https://www.de-
ve lop men taid.or g/ap i/fron tend/cms/uplo a de dI ma ges/2019/10/Air-qu a lity-in -eu ro pe_2019-fi nal.
pd f

29 Ibid, стр. 17. 
30 Ди рек ти вом 2015/1480 из ме ње ни су анек си I, III, VI и IX уз Ди рек ти ву 2008/50/EC
31 У анек су III по ста вље на су пра ви ла за ло ка ци је на ко ји ма се вр ши узор ко ва ње, а ова 

пра ви ла до пу ње на су Ди рек ти вом из 2015. го ди не. 



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020

77

оси гу ра ње тач но сти ме ре ња,32 ана ли зу ме то да про це не, ускла ђи ва ње про-
гра ма оси гу ра ња ква ли те та на сво јој те ри то ри ји, као и да ор га ни зу ју са рад њу 
са оста лим др жа ва ма чла ни ца ма и Ко ми си јом (члан 3). 

Уко ли ко у од ре ђе ним зо на ма ни вои штет них ма те ри ја у ва зду ху пре-
ко ра че би ло ко ју гра нич ну или циљ ну вред ност, као и би ло ко ју гра ни цу 
то ле ран ци је у сва ком од тих слу ча је ва, др жа ве чла ни це мо ра ју да из ра де 
пла но ве за ква ли тет ва зду ха за те зо не, ка ко би се по сти гле ре ле вант не гра-
нич не вред но сти или циљ не вред но сти (члан 23). Та ко ђе, ако у од ре ђе ној 
зо ни или агло ме ра ци ји по сто ји ри зик да ће ни вои штет них ма те ри ја пре ко ра-
чи ти је дан или ви ше пра го ва упо зо ре ња на ве де них у Анек су XII уз Ди рек-
ти ву,33 др жа ве чла ни це из ра ђу ју ак ци о не пла но ве ко ји са др же ме ре ко је 
тре ба пред у зе ти у крат ком ро ку ка ко би се сма њио ри зик или тра ја ње та квог 
пре ко ра че ња (члан 24). Ко ми си ја у ре дов ним раз ма ци ма об ја вљу је при ме ре 
нај бо љих прак си за из ра ду крат ко роч них ак ци о них пла но ва, укљу чу ју ћи 
при ме ре нај бо љих прак си за за шти ту осе тљи вих гру па ста нов ни штва (члан 
24 став 4).

Уко ли ко се због зна чај ног пре ко гра нич ног пре но са за га ђу ју ћих ма те-
ри ја у ва зду ху пре ко ра чи би ло ко ји праг упо зо ре ња, гра нич на вред ност или 
циљ на вред ност, као и би ло ко ја ре ле вант на гра ни ца то ле ран ци је, или ду го-
роч ни циљ, пред мет не др жа ве чла ни це са ра ђу ју и где је то мо гу ће, ор га ни-
зу ју за јед нич ке ак тив но сти, као што су из ра да за јед нич ких или ускла ђе них 
пла но ва за ква ли тет ва зду ха, ка ко би се та ква пре ко ра че ња укло ни ла при-
ме ном од го ва ра ју ћих сра змер них ме ра (члан 25). 

Ди рек ти ва пред ви ђа да др жа ве чла ни це тре ба да оси гу ра ју да јав ност, 
као и ре ле вант не ор га ни за ци је, као што су оне за за шти ту жи вот не сре ди не, 
за за шти ту по тро ша ча, за тим оне ко је за сту па ју ин те ре се осе тљи вих гру па 
ста нов ни штва и оста ла ре ле вант на те ла за за шти ту здра вља и ин ду стриј ска 
удру же ња, бу ду на од го ва ра ју ћи на чин и на вре ме оба ве ште ни о ква ли те ту 
ва зду ха и пла но ви ма за ње го во обез бе ђи ва ње. Ин фор ма ци је тре ба да бу ду 
до ступ не бес плат но пре ко свих ла ко до ступ них ме ди ја, укљу чу ју ћи и ин-
тер нет или би ло ко је дру го сред ство те ле ко му ни ка ци ја (члан 26).

На кон до но ше ња ове Ди рек ти ве, из у зет но је по ра сла ва жност На ци о-
нал них ре фе рент них ла бо ра то ри ја за ква ли тет ва зду ха. Њи хо ва уло га је 
са да и фор мал но по твр ђе на, јер су оне прав но од го вор не за обез бе ђе ње ква-
ли те та ме ре ња за га ђи ва ча ва зду ха у њи хо вим др жа ва ма чла ни ца ма. Оне 
мо гу да бу ду ак тив но укљу че не у ак тив но сти стан дар ди за ци је, ва ли да ци ју 
ме то да ме ре ња и на чин одо бра ва ња ин стру ме на та. Ство ре на је AQU I LA 

32 У анек су I по ста вље ни су ци ље ви за ква ли тет по да та ка по треб них за про це ну ква-
ли те та ва зду ха, а Ди рек ти вом из 2015. про пи са ни су до дат ни зах те ви за ва ли да ци ју тих 
по да та ка.

33 Ди рек ти вом 2015/1480 ни је ме њан ан кес XII.
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мре жа, ко ја је укљу че на у при ме ну по сто је ће по ли ти ке ЕУ о ва зду ху и има 
са ве то дав ну уло гу у по гле ду да љих пра ва ца раз во ја.34 

4. ДИ РЕК ТИ ВА О НА ЦИ О НАЛ НИМ  
ГОР ЊИМ ГРА НИ ЦА МА ЕМИ СИ ЈА

Ди рек ти ва о на ци о нал ним гор њим гра ни ца ма еми си ја (у да љем тек сту 
НЕЦ ди рек ти ва)35 је до не та 2016. и она ажу ри ра и ме ња ра ни је ди рек ти ве и 
по ста вља гра нич не вред но сти у по гле ду укуп них го ди шњих еми си ја од ре-
ђе них за га ђи ва ча из свих коп не них из во ра на ње ној те ри то ри ји ко ја ни су у 
Си сте му тр го ви не еми си ја ма Европ ске уни је. Ажу ри ра ње је та ко ђе при ме-
ни ло ме ђу на род не оба ве зе о ко ји ма су се до го во ри ле Европ ска уни ја и ње не 
др жа ве чла ни це у Кон вен ци ји о пре ко гра нич ном за га ђи ва њу ва зду ха на 
ве ли ким уда ље но сти ма из 1979.36 са до дат ним Про то ко лом из Го тен бур га.37

НЕЦ ди рек ти ва је сту пи ла на сна гу 31. де цем бра 2016. и др жа ве чла ни-
це су има ле рок до 1. ју ла 2018. да је уне су у на ци о нал но за ко но дав ство. Она 
ус по ста вља раз ли чи те оба ве зе др жа ва чла ни ца у по гле ду сма њи ва ња еми-
си ја, у пе ри о ду од 2020. до 2029, а за по је ди на је ди ње ња од 2030. го ди не па 
на да ље. 

Гор ње гра ни це еми си ја за 2010, ко је су по ста вље не у ра ни јој ди рек ти ви 
оста ле су при мен љи ве до кра ја 2019. го ди не. 

Ка ко би се по сти гли ци ље ви ове Ди рек ти ве, сва ка др жа ва чла ни ца мо ра 
да из ра ди, усво ји и при ме ни На ци о нал ни про грам за кон тро лу за га ђи ва ња 
ва зду ха и до ста ви га Ко ми си ји. Ови про гра ми би тре ба ло да до при не су успе-
шној при ме ни пла но ва за ква ли тет ва зду ха из ра ђе них на осно ву Ди рек ти ве 
о ква ли те ту ам би јен тал ног ва зду ха. Про гра ми се мо ра ју ажу ри ра ти сва ке 
че ти ри го ди не. Та ко ђе, др жа ве чла ни це тре ба да при пре ме и го ди шње ажу-
ри ра ју ин вен та ре о на ци о нал ним еми си ја ма за за га ђи ва че по кри ве не НЕЦ 
ди рек ти вом, као и про јек ци је еми си ја за од ре ђе не за га ђи ва че. Ин фор ма ци-

34 https://ec.eu ro pa.eu /jr c/en /aqu i la.
35 Di rec ti ve (EU) 2016/2284 of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 14 De cem ber 

2016 on the Re duc tion of Na ti o nal Emis si ons of Cer tain At mosp he ric Pol lu tants, Amen ding Di rec-
ti ve 2003/35/EC and Re pe a ling Di rec ti ve 2001/81/EC (Na ti o nal Emis si ons Ce i lings (NEC) Di rec ti ve), 
art. 2, 2016 O.J. (L 344) 1, http://eur-lex.eu ro pa.eu / le gal-con tent/EN/TXT /PDF /?uri =CE LEX: 
32016L2284  &from=EN, ar chi ved at http://per ma.cc/6FNN -F4PP. For the ETS, see in fra Part III(C)

36 Con ven tion on Long-ran ge Tran sbo un dary Air Pol lu tion (CLR TAP), Nov. 13, 1979, 1302 
U.N.T.S. 217, http://www.une ce.org /fi le ad min/DA M/en v/lr tap/full%20text/1979.CLR TAP.e.pdf, 
ar chi ved at http://per ma.cc/F9ZJ-DU4Y; 

37 1999 Pro to col to Aba te Aci di fi ca tion, Eu trop hi ca tion and Gro und-le vel Ozo ne to the Con-
ven tion on Long-ran ge Tran sbo un dary Air Pol lu tion (Got hen burg Pro to col), Nov. 30, 1999, as 
amen ded on May 4, 2012, 2319 U.N.T.S. 81, http://www.une ce.org /fi le ad min/DA M/en v/do cu-
ments/2013/ai r/eb /EC E.EB .AI R. 114_ENG.pdf, ar chi ved at http://per ma.cc/R47Y-ERQZ.
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је о На ци о нал ним про гра ми ма кон тро ле за га ђи ва ња ва зду ха, на ци о нал ни 
спи ско ви еми си ја, на ци о нал не про јек ци је еми си ја и до дат ни из ве шта ји мо-
ра ју да бу ду до ступ ни јав но сти.38

5. КОН ТРО ЛА ПРИ МЕ НЕ ДИ РЕК ТИ ВЕ  
О КВА ЛИ ТЕ ТУ АМ БИ ЈЕН ТАЛ НОГ ВА ЗДУ ХА  

И ЧИ СТИ ЈЕМ ВА ЗДУ ХУ ЗА ЕВРО ПУ

И по ред то га што су у ди рек ти ва ма утвр ђе ни стан дар ди ква ли те та ва-
зду ха у ур ба ним сре ди на ма, гра нич не вред но сти за по је ди не за га ђи ва че 
ва зду ха као и прав ни оквир за кон тро лу кон цен тра ци је тих за га ђи ва ча, у 
то ку 2017. го ди не утвр ђе на је ви со ка кон цен тра ци ја азот ди ок си да, пре ко 
гра нич них вред но сти у сми слу стан дар да ЕУ, у 16 од 28 др жа ва чла ни ца, 
укљу чу ју ћи Фран цу ску, Бел ги ју, Хо лан ди ју, Шпа ни ју, Не мач ку и Ве ли ку 
Бри та ни ју.39 Ова кви по да ци о ста њу за га ђе ња ва зду ха су по сле ди ца не по што-
ва ња стан дар да у кон тро ли ва зду ха у др жа ва ма чла ни ца ма, што пред ста вља 
јед но од нај ак ту ел ни јих и ве о ма де ли кат них еко ло шких и здрав стве них 
пи та ња у ЕУ. На и ме, ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље ног 2019. у Из ве шта ју 
о ква ли те ту ва зду ха40 по ка зу ју да ве ћи број др жа ва чла ни ца ни су ускла ди ле 
сво је про пи се са ме ђу на род ним стан дар ди ма и стан дар ди ма Уни је о ква ли-
те ту ва зду ха ни ти пред у зи ма ју де ло твор не ме ре у ци љу по бољ ша ња ква ли-
те та ва зду ха и за шти те здра вља ста нов ни штва. 

Кон тро лу да ли др жа ве чла ни це при ме њу ју про пи се Европ ске уни је на 
ис пра ван на чин спро во де Европ ска ко ми си ја и Суд прав де ЕУ. Уго во ром о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је41 (у да љем тек сту: УФЕУ) Европ ска ко ми-
си ја је овла шће на да про тив др жа ве чла ни це, ко ја не ис пу ња ва оба ве зе утвр-
ђе не у из во ри ма пра ва Уни је, пред у зи ма од ре ђе не рад ње и ме ре у окви ру 
по ступ ка због не по што ва ња про пи са Уни је.42 При то ме, из но ше ње ства ри 

38 НЕЦ ди рек ти ва, члан 14. 
39 „Eu ro pe air pol lu tion ca u sed 400,000 pre ma tu re de aths“, https://www.dw.com/en/eu ro-

pe-ai r-pol lu tion-ca u sed-400000-pre ma tu re-de aths/a-50851135 
40 Из ве штај је из ра ди ло 14 европ ских ре ви зо ра, укљу чу ју ћи пред став ни ке Европ ског 

су да за ре ви зи ју (енг. Eu ro pean Co urt of Au di tors). Циљ ре ви зи је је био да се про це ни да ли 
и у ко јој ме ри др жа ве чла ни це пред у зи ма ју од го ва ра ју ће ме ре ра ди уна пре ђе ња ква ли те та 
ва зду ха. Ви ше о то ме, вид. EU RO SAI, Jo int re port on air qu a lity, 2019, https://en glish.re ken ka-
mer.nl /pu bli ca ti ons/re ports/2019/01/30/jo int-re port-ai r-qu a lity 

41 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 ur nal C 326, 26/10/2012), http://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /?uri =ce lex%-
3A12012E%2FTXT 

42 Ви ше о то ме, вид. Та тја на Бу гар ски, Бо јан Ту бић, Ми ла на Пи са рић, „По вре де про-
пи са Европ ске уни је о за шти ти жи вот не сре ди не II“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у 
Но вом Са ду 2/2018, 541.
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пред Суд прав де ЕУ је крај ња ме ра, на осно ву чла но ва 258 и 260 УФЕУ, у 
слу ча ју да др жа ва чла ни ца не по сту пи на за до во ља ва ју ћи на чин по прет ход-
ним зах те ви ма ко је јој Ко ми си ја упу ти у окви ру по ступ ка због не по што ва ња 
про пи са.43 

Ме ђу тим, чи ни се да Ко ми си ја ни је до ско ро ко ри сти ла у до вољ ној мери 
ове прав не мо гућ но сти у по гле ду кон тро ле при ме не Ди рек ти ве о ква ли те ту 
ам би јен тал ног ва зду ха и чи сти јем ва зду ху за Евро пу (у да љем тек сту: Ди рек-
ти ва). На и ме, од 2010. др жа ве чла ни це су ду жне да пре ду зму све по треб не 
ме ре ка ко би кон цен тра ци ју од ре ђе них за га ђи ва ча у ва зду ху у ур ба ним 
сре ди на ма ускла ди ле са гра нич ним вред но сти ма, ка ко је про пи са но Ди рек-
ти вом, а Европ ска ко ми си ја је у све га не ко ли ко слу ча је ва по кре ну ла пред 
Су дом прав де ЕУ по сту пак због не ис пу ње ња те оба ве зе.44

Због не ис пу ње ња оба ве за из Ди рек ти ве Ко ми си ја је на осно ву чла на 
258 УФЕУ у то ку 2010. по кре ну ла по сту пак про тив Пор ту га ли је,45 Ита ли је46 
и Сло ве ни је,47 а у то ку 2015. про тив про тив Пољ ске48 и Бу гар ске49. У свим 
овим слу ча је ви ма Суд прав де ЕУ је до нео пре су ду ко јом је утвр ђе но да др жа-
ве чла ни це не по шту ју оба ве зе из Ди рек ти ве.50 У то ку 2011, 2012, 2013, 2014, 

43 Ви ше о то ме, 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“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 
3/2017, 736.

44 По да ци о овим по ступ ци ма до ступ ни су на сле де ћем лин ку: https://ec.eu ro pa.eu /at-
work/applying-eu-law/in frin ge ments-pro ce e dings/in frin ge ment_de ci si ons/in dex.cf m?lang_co de= 
EN &type Of Se arch=fal se&ac ti ve_on ly=0&non com=0&r_dos si er=&de ci sion_da te_from= 
01%2F01%2F2008&de ci sion_da te_to =29%2F12%2F2019&d_type =5&DG =EN VI&ti tle=AI R& 
sub mit=Se arch 

45 Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No. 20082200, 24.11.2010. 
46 Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No 20082194, 24.11.2010
47 Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No 20082202, 18.03.2010, 
48 Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No. 20082199, 10.12.2015.
49 Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No. 20102109, 18.06.2015. 
50 Jud gment of the Co urt (First Cham ber) of 15 No vem ber 2012, Eu ro pean Com mis sion v 

Por tu gu e se Re pu blic, Ca se C-34/11, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do-
cid=129841&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=3873079; Jud-
gment of the Co urt (First Cham ber), 19 De cem ber 2012, Eu ro pean Com mis sion v Ita lian Re pu blic, 
Ca se C-68/11, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=131974&pa ge In dex 
=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=3873290; Jud gment of the Co urt (Third 
Cham ber), 24 March 2011, Eu ro pean Com mis sion v Re pu blic of Slo ve nia, Ca se C-365/10, http://
cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=80644&pa ge In dex=0&doc lang=SL& 
mo de=ls t&di r=&oc c=first&part=1&cid=3873406; Jud gment of the Co urt (Third Cham ber), 22 
Fe bru ary 2018, Eu ro pean Com mis sion v Re pu blic of Po land, Ca se C-336/16, http://cu ria.eu ro pa.
eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=199566&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r 
=&oc c=first&part=1&cid=3867486; Jud gment of the Co urt (Third Cham ber), 5 April 2017, Eu ro-
pean Com mis sion v Re pu blic of Bul ga ria, Ca se C-488/15, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/
do cu ment.js f?text=&do cid=189624&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r=&oc c=first& 
part=1&cid=3867606 
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2016. и 2017. ни је по кре нут ни је дан по сту пак пред Су дом прав де ЕУ због 
не ис пу ње ња оба ве за из Ди рек ти ве.

Ипак, по чев ши од 2018, а у окви ру де ло ва ња у сми слу са оп ште ња „Евро-
па ко ја шти ти: чист ва здух за све“,51 Европ ска ко ми си ја је на осно ву чла на 
258 УФЕУ по кре ну ла ви ше по сту па ка пред Су дом прав де ЕУ про тив др жа-
ва због не ис пу ње ња оба ве за из Ди рек ти ве, и то у ма ју 2018. про тив Ита ли је,52 
Ве ли ке Бри та ни је,53 Не мач ке,54 Ма ђар ске,55 Фран цу ске56 и Ру му ни је57, а у 

51 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Eu ro pean Par li a ment, the Co un cil, the Eu-
ro pean Eco no mic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the re gi ons: A Eu ro pe that pro tects: 
Clean air for all, 17.5.2018, COM(2018) 330 fi nal, https://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/GA/
TXT /?uri =CE LEX:52018DC 0330 

52 По сту пак је по кре нут због то га што др жа ва си сте мат ски и кон ти ну и ра но пре ко ра-
ча ва вред но сти кон цен тра ци је PM10 и што од 11. ју ла 2010. ни је усво ји ла при клад не ме ре 
ка ко би оси гу ра ла по што ва ње гра нич них вред но сти у на ве де ним зо на ма, чи ме је је по вре-
ди ла оба ве зе пре ма чла ну 23 став 1 Ди рек ти ве 2008/50/ЕЗ и у ве зи с де лом А При ло га XV 
Ди рек ти ви, кон крет но оба ве зу про пи са ну дру гим под ста вом ста ва 1 чла на 23 Ди рек ти ве 
чи ји је циљ да се оси гу ра да раз до бље пре ко ра че ња гра нич них врид но сти бу де што је мо-
гу ће кра ће. Вид. Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No. 20142147, 17/05/2018. 

53 По сту пак је по кре нут због то га је др жа ва на ста ви ла с пре ко ра че њем го ди шњих 
гра нич них вред но сти за NO2 у од ре ђе ним зо на ма, од но сно што од сту па ња на сна гу тих 
гра нич них вред но сти 1. ја ну ра 2010. ни је по сту пи ла у скла ду са чла ном 13 став 1. Ди рек-
ти ве у ве зи са анек сом XI. Вид. Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No. 20144000, 17.05.2018.

54 По сту пак је по кре нут због то га што др жа ва си сте мат ски и трај но пре ко ра ча ва го-
ди шње гра нич не вред но сти NO2 у 26 под руч ја про це не и упра вља ња ква ли те том ва зду ха 
чи ме је по вре ди ла члан 13 став 1 у ве зи са анек сом XI, као и члан 23 став 1 под став 2 и 3 у 
ве зи с При ло гом XV, оде љак А. Ди рек ти ве, а на ро чи то оба ве зу скра ћи ва ња у што ве ћој 
мо гу ћој ме ри раз до бља пре ко ра че ња у 26 пред мет них под руч ја. Вид. Re fer ral to Co urt Art. 
258 TFEU No. 20152073, 17.05.2018.

55 По сту пак је по кре нут због то га што др жа ва си сте мат ски и трај но сва ке го ди не није 
по што ва ла 24-сат ну гра нич ну вред ност ко ја се при ме њу је на кон цен тра ци ју леб де ћих че-
сти ца PM10 у не ко ли ко зо на чи ме је по вре ди ла члан 13 став 1. Ди рек ти ве, као и члан 23 став 
1 под став 2 и 3 у ве зи с При ло гом XV, оде љак А. Ди рек ти ве, пре ма ком раз до бље пре ко ра-
че ња гра нич них вред но сти тре ба би ти што је мо гу ће кра ће. Вид. Re fer ral to Co urt Art. 258 
TFEU No. 20082193, 17.05.2018. 

56 По сту пак је по кре нут због то га што др жа ва да пре ко ра чу ју ћи си сте мат ски и трај но 
го ди шњу гра нич ну вред ност за NO2 од 1. ја ну а ра 2010. у два на ест фран цу ских агло ме ра-
ци ја и зо на ква ли те та ва зду ха по вре ђу је оба ве зе из чла на 13 став 1, а да од 11. ју леа 2010. 
по вре ђу је оба ве зе ко је има на осно ву чла на 23. став 1. Ди рек ти ве у ве зи с При ло гом XV, а 
по себ но оба ве зу да оси гу ра што је мо гу ће кра ће раз до бље пре ко ра че ња. Вид. Re fer ral to 
Co urt Art. 258 TFEU No. 20152074, 17.05.2018.

57 По сту пак је по кре нут због то га што др жа ва си сте мат ски и стал но ни је по што ва ла 
днев не гра нич не вред но сти за кон цен тра ци је PM10, те ти ме што од 2007. до 2014, из у зев 
2013, у јед ној зо ни, чи ме је по вре ди ла оба ве зе на осно ву чла на 13 став 1, а од 11. ју ла 2010. 
по вре ђу је оба ве зу из чла на 23 став 1, на ро чи то оба ве зу у по гле ду оси гу ра ња да раз до бље 
пре ко ра че ња гра нич них врид но сти бу де што је мо гу ће кра ће. Вид. Re fer ral to Co urt Art. 258 
TFEU No. 20092296, 17.05.2018. 
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то ку 2019. и про тив Ита ли је,58 Бу гар ске,59и Шпа ни је.60 У свим овим по ступ-
ци ма Европ ска ко ми си ја је про тив др жа ве чла ни це под не ла ту жбу због по-
вре де чла на 13 став 1 у ве зи са анек сом XI (јер је у по је ди ним зо на ма при-
сут но си сте мат ско и кон ти ну и ра но не по што ва ње го ди шњих гра нич них 
вред но сти кон цен тра ци је од ре ђе них за га ђи ва ча), као и чла на 23 став 1 у 
ве зи с При ло гом XV Ди рек ти ве (јер др жа ва ни је усво ји ла при клад не ме ре 
ка ко би оси гу ра ла по што ва ње тих гра нич них вред но сти чи ме је по вре ди ла 
оба ве зу скра ћи ва ња у што ве ћој мо гу ћој ме ри раз до бље пре ко ра че ња). До 
са да је Суд прав де ЕУ до нео од лу ку са мо у по ступ ку про тив Фран цу ске61 и 
Ру му ни је,62 и у пре су ду у оба пред ме та је утвр дио да су др жа ве учи ни ле 
на ве де не по вре де. 

По ред то га, чла ном 260 УФЕУ је про пи са но да Ко ми си ја мо же по но во 
по кре ну ти по сту пак по во дом по вре де про пи са ЕУ пред Су дом уко ли ко др-
жа ва чла ни ца не по сту пи у скла ду са оба ве за ма утвр ђе ним у пр во бит ној 
од лу ци Су да (по во дом ту жбе из чла на 258). Ме ђу тим, на осно ву овог чла на 
УФЕУ Европ ска ко ми си ја ни је до са да по кре ну ла по сту пак ни у јед ном слу-
ча ју у ко ме је пре су дом Су да прав де ЕУ би ло утвр ђе но да др жа ва чла ни ца 
ни је ис пу ни ла оба ве зе из Ди рек ти ве.

Осим уло ге у окви ру по ступ ка због не по што ва ња про пи са Уни је, Суд 
прав де ЕУ се ста ра о ускла ђе но сти од ре да ба на ци о нал них про пи са др жа ва 
чла ни ца са из во ри ма пра ва ЕУ, та ко што ту ма чи и при ме њу је при мар но и 
се кун дар но пра во Уни је. У том сми слу, Суд прав де ЕУ је на осно ву чла на 
267 УФЕУ до нео не ко ли ко од лу ка о прет ход ном пи та њу по во дом зах те ва 

58 По сту пак је по кре нут због то га што др жа ва због си сте мат ског и кон ти ну и ра ног 
не по што ва ња го ди шњих гра нич них вред но сти кон цен тра ци је NO2 од 2010. без пре ки да у 
не ко ли ко зо на, од но сно од 2010. до 2012. и за тим по но во од 2014. без пре ки да у две зо не 
ни је ис пу ни ла оба ве зу про пи са ну чла ном 13. Ди рек ти ве, у ве зи с При ло гом XV, а ти ме што 
од 11. ју ла 2010. ни је усво ји ла при клад не ме ре ка ко би оси гу ра ла по што ва ње гра нич них 
вред но сти за NO2 у на ве де ним зо на ма по вре ди ла и оба ве зе пре ма са мом чла ну 23 став 1 
Ди рек ти ве. Вид. Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No. 20152043, 07.03.2019.

59 По сту пак је по кре нут због то га што је др жа ва по вре ди ла оба ве зе из чла на 13 став 
1 Ди рек ти ве у ве зи с При ло гом XV ти ме што си сте мат ски и кон ти ну и ра но у јед ној зо ни не 
по шту је од 2007. сат ну гра нич ну вред ност за сум пор ди ок сид, а од 2007. – осим 2010. и 2012. 
– ни днев ну гра нич ну вред ност за сум пор ди ок сид. Вид. Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No. 
20092135, 25.07.2019.

60 По сту пак је по кре нут због то га што се од 2010. си сте мат ски и кон ти ну и ра но пре-
ко ра ва го ди шња гра нич на вред ност NO2 у три зо не а др жа ва ни је пред у зе ла од го ва ра ју ће 
ме ре ка ко би раз до бље пре ко ра че ња гра нич них вред но сти би ло што је мо гу ће кра ће. Вид. 
Re fer ral to Co urt Art. 258 TFEU No. 20152053, 25.07.2019.

61 Jud gment of the Co urt (Se venth Cham ber), 24 Oc to ber 2019, Eu ro pean Com mis sion v 
French Re pu blic, Ca se C-636/18, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/li ste.js f?lan gu a ge=EN&num = 
C-636/18.

62 Jud gment of the Co urt (Se venth Cham ber), 30 April 2020, Eu ro pean Com mis sion v Ro-
ma nia, Ca se, C-638/18, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/li ste.js f?lan gu a ge=EN&num =C-638/18. 
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на ци о нал них су до ва за ту ма че ње по је ди них од ре да ба у из во ри ма пра ва ЕУ 
о за шти ти ва зду ха. Ове од лу ке су од по себ ног зна ча ја јер се по је дин ци ма и 
удру же њи ма на по сре дан на чин омо гу ћа ва да де лу ју на др жа ве чла ни це у 
прав цу при ме не Ди рек ти ве.

На и ме, у скла ду са Ар ху ском кон вен ци јом,63 сва ки по је ди нац и сва ко 
удру же ње има од ре ђе на пра ва у ве зи са за шти том жи вот не сре ди не: пра во 
на до би ја ње ин фор ма ци ја од зна ча ја за жи вот ну сре ди ну, пра во на уче ство-
ва ње у до но ше њу од лу ка од зна ча ја за жи вот ну сре ди ну и пра во на при ступ 
прав ди. Пра ва га ран то ва на овом Кон вен ци јом шти те се по сред но и у по-
ступ ку пред Су дом ЕУ, а у по гле ду ква ли те та ва зду ха од на ро чи тог је зна чај 
пре су да у пред ме ту C 237/07 из 2008. го ди не. 64 У овом пред ме ту ста нов ник 
гра да Мин хе на је зах те вао од др жа ве Ба вар ске да се са чи ни ак ци о ни план 
за ква ли тет ва зду ха за под руч је гра да у ко ме ста ну је и да се у ње га укљу че 
ме ре ко је тре ба да се пре ду зму у крат ко роч ним окви ри ма, ка ко би се у да том 
под руч ју обез бе ди ло да концeнтрација од ре ђе них за га ђи ва ча у ва зду ху буде 
у скла ду са гра нич ним вред но сти ма по ста вље ним у про пи си ма Уни је. Пред 
Суд ЕУ је из нет зах тев за до но ше ње од лу ке о прет ход ном пи та њу у ве зи са 
ту ма че њем чла на 7 став 3 Ди рек ти ве о про це ни и упра вља њу ква ли те том 
ам би јен тал ног ва зду ха.65 У пре су ди je Суд за у зео ста но ви ште по ком, уко-
ли ко по сто ји ри зик од пре ко ра че ња гра нич них вред но сти у кон цен тра ци ји 
за га ђи ва ча ва зду ха, сва ко ли це, ко је има не по сред ни прав ни ин те рес, мо ра 
би ти у прав ном по ло жа ју да зах те ва од над ле жних ор га на да се са чи ни од-
го ва ра ју ћи ак ци о ни план за кон тро лу та квих кон цен тра ци ја, па и уко ли ко 
та ли ца у скла ду са на ци о нал ним пра вом има ју на рас по ла га њу и дру ге 
прав не ме ха ни зме за тра же ње од над ле жних ор га на да пре ду зму ме ре за 
бор бу про тив за га ђе ња ва зду ха. У по гле ду са др жа ја ак ци о них пла но ва, Суд 
је ста ва да др жа ве чла ни це ни су у оба ве зи да пред у зи ма ју ме ре ко јим би се 
обез бе ди ло да гра нич не вред но сти или пра го ви упо зо ре ња ни ка да не бу ду 
пре ко ра че ни, не го су у оба ве зи да, уз ре ви зи ју од стра не на ци о нал них су до ва, 

63 Конвенцијa о до ступ но сти ин фор ма ци ја, уче шћу јав но сти у до но ше њу од лу ка и 
пра ву на прав ну за шти ту у пи та њи ма жи вот не сре ди не усво је на је 1998. го ди не. Con ven tion 
on Ac cess to In for ma tion, Pu blic Par ti ci pa tion in De ci sion-Ma king and Ac cess to Ju sti ce in En-
vi ron men tal Mat ters, Aar hus, Den mark, 25 Ju ne 1998. Од ред бе Ар ху ске кон вен ци је су им пле-
мен ти ра не у се кун дар ним из во ри ма пра ва ЕУ, a Кон вен ци ја је по ста ла део прав ног по рет ка 
Европ ске уни је на осно ву чла на 216 став 2 УФЕУ.

64 Jud gment оf the Co urt (Se cond Cham ber), 25 July 2008, Ca se C-237/07, Di e ter Ja ne cek 
vs. Fre i sta at Bayern, http://cu ria.eu ro pa.eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f;jses si o nid=55E32CFFB
862D551B77728A557491B29?text=&do cid=68148&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo de=ls t&di r= 
&oc c=first&part=1&cid=3292579. 

65 Co un cil Di rec ti ve 96/62/EC of 27 Sep tem ber 1996 on am bi ent air qu a lity as ses sment and 
ma na ge ment (OJ 1996 L 296, p. 55), as amen ded by Re gu la tion (EC) No 1882/2003 of the Eu ro pean 
Par li a ment and of the Co un cil of 29 Sep tem ber 2003 (OJ 2003 L 284, p. 1; ‘Di rec ti ve 96/62’).
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пре ду зму та кве ме ре у крат ком ро ку пред ви ђе ном у ак ци о ном пла ну ко јим 
би се на ми ни мум свео ри зик да гра нич не вред но сти или пра го ви упо зо ре ња 
мо гу би ти пре ко ра че ни и да обез бе де по сте пе но вра ћа ње на ни во ис под тих 
вред но сти, узи ма ју ћи у об зир чи ње нич не окол но сти и све су прот ста вље не 
ин те ре се.

У ве зи са оба ве зом над ле жних ор га на да на од го ва ра ју ћи на чин од го-
во ре на при бли жа ва ње или пре ко ра че ње до зво ље не сто пе у кон цен тра ци ји 
од ре ђе них за га ђи ва ча ва зду ха у ур ба ним сре ди на ма у сми слу Ди рек ти ве, 
од на ро чи тог је зна ча ја пре су да из ју на 2019. у пред ме ту C-723/17.66 

На и ме, у окви ру спо ра из ме ђу не ко ли ко по је ди на ца, ста нов ни ка Бри-
се ла, и удру же ња Cli en tE art ha VZW, с јед не стра не, и Бри сел ске ре ги је и 
Бри сел ског ин сти ту та за упра вља ње жи вот ном сре ди ном, с дру ге стра не, 
Су ду је упу ћен зах тев за до но ше ње од лу ке о прет ход ном пи та њу ко ји се 
од но си на ту ма че ње по је ди них чла но ва и При ло га III Ди рек ти ви, у ве зи са 
оба ве зом из ра де пла на за ква ли тет ва зду ха за зо ну гра да Бри се ла и зах те ва 
за по ста вља ње та ча ка узор ко ва ња у свр ху пра ће ња ква ли те та ва зду ха. 

У Бри сел ској ре ги ји се вр ши про це на ква ли те та ва зду ха и упра вља ње 
ква ли те том ва зду ха у сми слу чла на 4 Ди рек ти ве пре ко од ре ђе них та ча ка 
узор ко ва ња. Ме ђу тим, ту жи о ци у глав ном по ступ ку су од пр во сте пе ног суда 
у Бри се лу тра жи ли да утвр ди да у Бри сел ској ре ги ји тач ке узор ко ва ња ни су 
од ре ђе не у скла ду са чла ном 7 Ди рек ти ве 2008/50, у ве зи с При ло гом III оде-
љак Б став 1 тач ка (а), на на чин да пру жа ју, из ме ђу оста лог, по дат ке о „ме сти-
ма у зо на ма и агло ме ра ци ја ма на ко ји ма се по ја вљу ју нај ви ше кон цен тра ци је” 
за га ђу ју ћих ма те ри ја из те Ди рек ти ве, те да Бри сел ској ре ги ји на ло жи да 
по ста ви тач ке узор ко ва ња на од го ва ра ју ћим ме сти ма (од ре ђе ним ули ца ма или 
рас кр сни ца ма). Пр во сте пе ни суд је ста ва да пра ви ла утвр ђе на Ди рек ти вом 
ко ја се од но се на иден ти фи ко ва ње или раз гра ни че ње „ме ста у зо на ма и 
агло ме ра ци ја ма на ко ји ма се по ја вљу ју нај ви ше кон цен тра ци је” за га ђи ва ча 
да ју дис кре ци о ну власт над ле жним ор га ни ма, услед че га је у не до у ми ци да 
ли уоп ште мо же да ис пи ту је да ли су тач ке узор ко ва ња пра вил но по ста вље-
не и да, ако је по треб но, на ло жи над ле жним ор га ни ма по ста вља ње та квих 
та ча ка на ме сти ма ко је би тај суд од ре дио.

По ред то га, ту жи о ци у глав ном по ступ ку сма тра ју да су гра нич не вред-
но сти за угљен ди ок сид пред ви ђе не Ди рек ти во му Бри сел ској ре ги ји би ле 
пре ко ра че не. При то ме, стран ке у глав ном по ступ ку ни су оспо ри ле из ме ре не 
вред но сти на раз ли чи тим тач ка ма узор ко ва ња у Бри сел ској ре ги ји – вред ност 

66 Jud gment оf the Co urt (First Cham ber), 26 Ju ne 2019, Ca se C-723/17, Li es Craeynest et 
al. vs. Brus sels Ho ofdste de lijk Ge west, Brus sels In sti tu ut vo or Mi li e u be he er, http://cu ria.eu ro pa.
eu /ju ris/do cu ment/do cu ment.js f?text=&do cid=215512&pa ge In dex=0&doc lang=EN&mo de=re q& 
di r=&oc c=first&part=1&cid=800862.
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од 40 μg/m3 угљен ди ок си да би ла је пре ко ра че на на од ре ђе ним тач ка ма узор-
ко ва ња, али би кон цен тра ци ја угљен ди ок си да би ла ни жа од го ди шњег про-
се ка од 40 μg/m3 ако би се утвр ђи ва ла са мо на осно ву про се ка из ме ре них 
вред но сти на свим тач ка ма узор ко ва ња ко је се та мо на ла зе. Спор но је то што 
ту жи о ци у глав ном по ступ ку сма тра ју да се гра нич не вред но сти не сме ју пре-
ко ра чи ти ни на јед ном ме сту у зо ни, док ту же ни сма тра ју да про це на ква-
ли те та ва зду ха тре ба да се спро ве де за це ло куп ну зо ну или агло ме ра ци ју.

Због све га то га, пр во сте пе ни суд се обра тио Су ду да до не се од лу ку о 
два прет ход на пи та ња: 

1. Да ли на ци о нал ни су до ви има ју пра во, уко ли ко се утвр ди да др жа ва 
чла ни ца ни је по ста ви ла тач ке узор ко ва ња у зо ни у скла ду с кри те ри ју ми ма 
на ве де ни ма у При ло гу III одељ ку Б ста ву 1. тач ки (а) Ди рек ти ве, а на зах тев 
по је ди на ца на ко је не по сред но ути че пре ко ра че ње гра нич них вред но сти, да 
ис пи ту ју да ли су тач ке узор ко ва ња по ста вље не у скла ду с тим кри те ри ју-
ми ма и, да ли, уко ли ко то ни је слу чај, на ци о нал ни су до ви мо гу над ле жним 
ор га ни ма да на ло же да пре ду зму све по треб не ме ре, ка ко би се тач ке узор-
ко ва ња од ре ди ле у скла ду с кри те ри ју ми ма из Ди рек ти ве?

2. Да ли су гра нич не вред но сти, у сми слу чла на 13 став 1 и чла на 23 
став 1 Ди рек ти ве пре ко ра че не уко ли ко се пре ко ра че ње гра нич не вред но сти 
утвр ди за вре ме усред ња ва ња од јед не ка лен дар ске го ди не, на осно ву ре зул-
та та ме ре ња са мо јед не тач ке узор ко ва ња у сми слу чла на 7 Ди рек ти ве, или 
та кво пре ко ра че ње по сто ји и уко ли ко про из ла зи из про сеч них ре зул та та 
ме ре ња свих та ча ка узор ко ва ња у од ре ђе ној зо ни у сми слу Ди рек ти ве?

Суд је по зи ва ју ћи се на пре су ду у пред ме ту C 237/07 утвр дио да по је-
ди нац има пра во да пу тем су да др жа ве чла ни це тра жи да се утвр ди да ли је 
на ци о нал но за ко но дав ство и ње го ва при ме на у скла ду са Ди рек ти вом у 
по гле ду из бо ра ло ка ци је та ча ка узор ко ва ња, као и да тај суд мо же пре ма 
над ле жним ор га ни ма да пре ду зме и на ло жи све по треб не ме ре, ка ко би се 
те тач ке по ста ви ле у скла ду са кри те ри ју ми ма из Ди рек ти ве, јер би сам циљ 
Ди рек ти ве био угро жен ако се тач ке узор ко ва ња не би по ста ви ле у од ре ђе ној 
зо ни или агло ме ра ци ји у скла ду са кри те ри ју ми ма ко је она пред ви ђа. Што 
се ти че дру гог пи та ња, Суд је ста ва да утвр ђи ва ње про сеч них из ме ре них 
вред но сти на свим тач ка ма узор ко ва ња у зо ни или агло ме ра ци ји не пру жа 
ко ри сна са зна ња о из ло же но сти по пу ла ци је за га ђи ва чи ма. Осим то га, из 
са ме струк ту ре Ди рек ти ве про из ла зи да је, за по тре бе про це не ускла ђе но сти 
с гра нич ним вред но сти ма утвр ђе ним у При ло гу X од лу чу ју ћа сто па за га-
ђе ња из ме ре на на сва кој тач ки узор ко ва ња по је ди нач но. Из то га про из ла зи 
да је пре ко ра че ње гра нич не вред но сти ма кар на са мо јед ној тач ки узор ко-
ва ња до вољ но да би по сто ја ла оба ве за из ра де пла на за ква ли тет ва зду ха у 
скла ду с чла ном 23 став 1 Ди рек ти ве.
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6. ЗА КЉУ ЧАК

Са вре ме ни усло ви и на чин жи во та на ме ћу као при о ри тет пи та ње за га-
ђе ња ва зду ха због че га се овој про бле ма ти ци при сту па на си стем ски и све-
о бу хва тан на чин, ка ко на на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном ни воу. Иако 
је ква ли тет ва зду ха зна чај но уна пре ђен у це лој Евро пи, због усва ја ња и 
при ме не на ве де них ме ра, кон цен тра ци је за га ђи ва ча ва зду ха су и да ље ве о-
ма ви со ке и из ла жу ста нов ни штво озбиљ ним ри зи ци ма по здра вље. Из у зет-
но је ва жно са гле да ти све стра но про бле ма ти ку за га ђе ња ва зду ха и пред у-
зе ти све по треб не ме ре ра ди пре вен ци је по сле ди ца ко је мо гу на сту пи ти по 
здра вље и по на ша ње љу ди. Нај зна чај ни ји акт Европ ске уни је у овој обла сти 
је Ди рек ти ва о ква ли те ту ам би јен тал ног ва зду ха и чи сти јем ва зду ху за 
Евро пу, ко ја по ста вља и раз ра ђу је стан дар де за шти те ва зду ха у ЕУ. По бољ-
ша ње ква ли те та ва зду ха и одр жа ва ње ква ли те та ва зду ха има ће ви ше стру-
ке учин ке не са мо на здра вље, не го и на по на ша ње љу ди. Тач ке узор ко  ва-
ња ква ли те та ва зду ха има ју ви ше стру ку на ме ну и зна чај. При мер сту ди ја 
ко је по ка зу ју ве зу из ме ђу за га ђе ња ва зду ха и по ра ста сто пе кри ми на ли те та 
су са мо је дан при мер ка кав и ко ли ки зна чај има ме ре ње ква ли те та ва зду ха. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња о ути ца ју за га ђе ног ва зду ха на сто пу кри ми на ли-
те та ука зу ју на то да ме ре за по бољ ша ње ква ли те та ва зду ха у ур ба ним 
сре ди на ма мо гу у еко ном ском сми слу сма њи ти тро шко ве бор бе про тив кри-
ми на ли те та. 

Пред др жа ва ма је да нас све ве ћи при ти сак гра ђа на да се де лу је у прав цу 
сма ње ња за га ђе ња ва зду ха у ур ба ним сре ди на ма и от кла ња ња ду го роч них 
штет них ефе ка та по јав но здра вље, с јед не стра не, а с дру ге стра не и при ти-
сак од по сле ди ца не по што ва ња стан дар да из про пи са Уни је. На по ри ко ји се 
ула жу на ни воу Европ ске уни је по ка зу ју из у зет не ре зул та те, али на рав но, 
сва ка при ме на но вих ме ра кроз прак су ће по ка за ти и од ре ђе не сла бо сти које 
мо гу би ти са мо основ за да ље уна пре ђе ње ме ра. Кон ти ну и ра но обез бе ђи-
ва ње ква ли тет ног ва зду ха ће не сум њи во да ти број не бе не фи те у нај ра зли-
чи ти јим сфе ра ма жи во та.

Што се ти че Ре пу бли ке Ср би је, нео п ход но је узе ти у об зир сва при ка-
за на ре ле вант на пра ви ла и стан дар де и на сто ја ти да се по сто је ће за ко но дав-
ство уса гла си са њи ма, ка ко др жа ва не би у бу дућ но сти, уко ли ко и ка да 
по ста не др жа ва чла ни ца, на и ла зи ла на про бле ме у ве зи са не по што ва њем 
оба ве за ко је се пред др жа ве чла ни це на ме ћу у по гле ду обез бе ђе ња ква ли тета 
ва зду ха и ње го вог кон ти ну и ран мог пра ће ња и уна пре ђе ња.
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Abstract: Air pol lu tion in ur ban are as is cur rently one of the ma jor risks to 
the en vi ron ment and hu man he alth. Di rec ti ves at the le vel of the Eu ro pean Union 
re qu i re Mem ber Sta tes to mo ni tor and con trol the con cen tra tion of cer tain pol-
lu tants in the air, espe ci ally in ur ban are as. Ho we ver, de spi te the fact that the re 
is a le gal fra me work for con trol ling the con cen tra tion of air pol lu tants, the da ta 
show that a num ber of Mem ber Sta tes fail to me et air qu a lity stan dards, and thus 
to pro tect the he alth of the po pu la tion. This pa per pre sents in di vi dual air qu a lity 
stan dards in ur ban are as at the le vel of the Eu ro pean Union and analyzes the 
ap pli ca tion of the se stan dards thro ugh se ve ral exam ples. In ad di tion, the mul ti ple 
im por tan ce of the con trol system for the con cen tra tion of cer tain air pol lu tants 
in ur ban are as was po in ted out, in terms of the im pact of pol lu ted air on hu man 
be ha vi or and the growth of cri me ra tes.
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