IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta,
tijelo koje provodi
savjetovanje
Svrha dokumenta

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti bili
uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne
radne skupine za izradu
nacrta?

Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili
na drugi odgovarajući
način?

Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu
za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ovom Uredbom omogućuje se provedba Uredbe (EZ) br.
1221/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenog
2009. godine o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u
sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja
Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.
761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (u
daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1221/2009). Ovom
Uredbom uređuje se postupak za podnošenje prijave za
registraciju, način utvrđivanja naknade i rokovi za registraciju
u sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje
EMAS (u daljnjem tekstu: sustav EMAS), sadržaj i način
vođenja registra organizacija u sustavu EMAS, posebne
uvjete za odbijanje registracije te privremeno ili trajno
brisanje iz registra, poticaji za organizacije, promocija sustava
EMAS, izvješćivanje prema Europskoj komisiji te način rada
povjerenstva za EMAS i druga pitanja s tim u vezi.
U Radnu skupni za izradu nacrta Uredbe bili su uključeni
predstavnici nadležnih tijela i ključnih nositelja sustava
EMAS. To su uz predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i
prirode biti i predstavnici Ministarstva gospodarstva,
Ministarstva poduzetništva i obrta, Agencije za zaštitu
okoliša, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i
Hrvatske akreditacijske agencije.
Internetska stranice Vlade
DA

Internetske stranice tijela nadležnog za izradu nacrta
stranice
Neke druge internetske stranice

Ako jest, kada je nacrt
objavljen, na kojoj
internetskoj stranici i
koliko je vremena

Prijedlog Uredbe za savjetovanje javnosti bio je objavljen u
razdoblju od 2. travnja do 2. svibnja 2014. godine na
internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
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ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti
dostavili svoja očitovanja?
ANALIZA
DOSTAVLJENIH
PRIMJEDBI
Primjedbe koje su
prihvaćene
Primjedbe koje nisu
prihvaćene i obrazloženje
razloga za neprihvaćanje

Komentari od jedne osobe, stručnjaka u području

Treba u obrascu staviti podatak o broju zaposlenih.
- Prihvaćeno
Vezano za izvješće o postupanju inspekcije, treba definirati
pojam neusklađenosti s propisima s aspekta EMAS-a.
Nejasno je koja su područja propisa zaštite okoliša (emisije u
zrak, otpad, otpadne vode, opasne tvari, buka, plan za
izvanredne situacije…). Koordinirani nadzor treba biti
obavezan da se ocjene svi aspekti.
Treba u obrascu predvidjeti veće i manje odstupanje od
propisa, a za manje odstupanje u obrascu staviti korektivnu
aktivnost, rok i provjeru prije odobrenja.
- Nije prihvaćeno jer se ovdje radi o izvještaju o postupanju
inspekcije s aspekta poštivanja svih propisa iz područja zaštite
okoliša, a koji će sadržavati informaciju i o koordiniranom
nadzoru. Obrazac je u međuvremenu izbačen iz Uredbe jer se
izvješće o postupanju obavlja unutar istog tijela (stavak 2., čl.
6.).
Treba u Uredbu staviti pilot projekt kojim će se testirati
„feasibility“ uredbe i svih uključenih strana.
- U propise nije uobičajeno stavljati projekte, no oni se mogu
planirati u okviru Programa za EMAS (čl. 25.).
U naslovu je primjereniji izraz upravljanje okolišem nego
ekološko upravljanje (prevedeno u normi HR ISO14001)
- U ovom trenutku nije moguće prihvatiti predloženi izraz, jer
je naslov Uredbe usklađen sa Zakonom o zaštiti okoliša i
službenim prijevodom europske Uredbe.

Troškovi provedenog
savjetovanja

Tijekom savjetovanja nisu nastali troškovi.
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