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Sažetak dokumenta:
Zakonska osnova za donošenje Uredbe o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za
ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) je članak 212. Zakona o zaštiti okoliša (NN
80/13). Zakonom su određena i nadležna tijela za provedbu sustava EMAS te njihove nadležnosti
(članak 211.), inspekcijski nadzor (članak 231., stavak.4., članak 243.,stavak 3.) i prekršajne odredbe
(članak 260.). Na taj način ustanovljen je pravni temelj za provedbu 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) i ukidanju
Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba
(EZ) br. 1221/2009).
Uredba (EZ) br. 1221/2009 dio je europskog zakonodavstva (pravne stečevine) koji ima opću
primjenu, obvezujući je u potpunosti te se izravno primjenjuje u državama članicama Europske unije.
Propisivanjem zajedničkih pravila, postupaka i temeljnih tehničkih zahtjeva osigurava se ujednačena
uspostava i provedba sustava EMAS na području cijele Europske unije.
Obzirom da je uspostava i provedba ostalih mjera vezanih za funkcioniranje sustava EMAS
prepuštena državama članicama, ovom Uredbom se pobliže uređuje postupak za podnošenje prijave za
registraciju u sustav EMAS, način utvrđivanja naknade i rokovi za registraciju, sadržaj i način vođenja
registra organizacija certificiranih u sustavu EMAS, posebne uvjete za odbijanje registracije te
privremeno ili trajno brisanje iz registra, poticaje za organizacije, promocija sustava EMAS,
izvješćivanje prema Europskoj komisiji te sastav, uloga i način rada Povjerenstva za EMAS. Ovom
uredbom uspostavlja se i nadzor usklađenosti organizacije s zakonskim odredbama iz područja zaštite
okoliša putem izvješća koje inspekcija zaštite okoliša dostavlja Agenciji zaštite okoliša u postupku
registracije i obnove registracije organizacije, što je jedna od ključnih odrednica sustava EMAS
propisanih Uredbom (EZ) br. 1221/2009. Nadalje, ovom Uredbom se uzimaju u obzir izuzeća za male
organizacije, čime se potiče uključivanje mikro, malih i srednjih poduzeća u sustav ekološkog
upravljanja.
U radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga ove Uredbe, uz službenike Ministarstva zaštite okoliša i
prirode, sudjelovali su predstavnici sljedećih tijela: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo
poduzetništva i obrta, Agencija za zaštitu okoliša, Hrvatska akreditacijska agencija i Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost
Kao stručna podloga za izradu nacrta prijedloga ove Uredbe korišten je elaborat (stručna analiza i
prijedlog sustava) Hrvatskog centra za čistiju proizvodnju, izrađen u sklopu pilot projekta ˝Uvođenje i
testiranje funkcioniranja sustava EMAS u Republici Hrvatskoj˝.
Opis prijedloga o kojemu se provodi savjetovanje:
Nacrt prijedloga Uredbe o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje
i neovisno ocjenjivanje (EMAS) sadrži sljedeće:
1. Opće odredbe: opisuju predmet Uredbe te daju pojašnjenje pojmova.
2. Postupak registracije u sustav EMAS: propisuju način i obvezan sadržaj prijave za registraciju,
postupak po prijavi, način određivanja visine naknada za registraciju, upis u registar te uvjete za
odbijanje registracije.

3. Obveze registriranih organizacija: propisuju opće obveze registriranih organizacija, uvjete i način
obnove registracije, način određivanja visine naknada za obnovu registracije, uvjete za privremeno i
trajno brisanje organizacije iz registra te opoziv.
4. Registar: propisuje sadržaj i način vođenja registra.
5. Poticaji, promocija i izvješćivanje: propisuje način određivanja i visinu poticaja za organizacije,
primjenu izuzeća za male organizacije, informiranje javnosti i promociju sustava EMAS te
izvješćivanje prema Europskoj komisiji.
6. Povjerenstvo za EMAS. propisuje sastav i zadaće Povjerenstva za EMAS te sadržaj Programa za
EMAS
7. Prijelazne i završne odredbe: sastavne dijelove te stupanje na snagu ove Uredbe.
Prilog I: propisuje obvezan sadržaj prijave, odnosno obvezne podatke o organizaciji, lokaciji i
verifikatoru koji su sastavni dio prijave za registraciju u sustav EMAS
Prilog II: utvrđuje izgled i sadržaj obrasca izvješća inspekcije za zaštitu okoliša o usklađenosti
organizacije sa zakonskim odredbama iz područja zaštite okoliša
Metode savjetovanja koje će se provoditi za ovaj propis:
Internetsko savjetovanje
Objašnjenje na koga bi prijedlog dokumenta mogao utjecati: na organizacije, odnosno
potencijalne korisnike certifikacijskog sustava EMAS (pravne i fizičke osobe-obrtnici) te na tijela
nadležna za provedbu sustava EMAS.
Rok:
Rok za zaprimanje odgovora je 30 dana od dana objave na internetskim stranicama Ministarstva.
Kontakti:
Molimo Vas da Vaše prijedloge, mišljenja ili primjedbe uputite putem OBRASCA e-poštom ili
redovnom poštom na:
Adresa:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb; veza: KLASA: 35101/14-04/09
ili
e-pošta: emas@mzoip.hr
Molimo zainteresiranu javnost da se prilikom slanja svojih primjedbi, mišljenja ili prijedloga
predstave, odnosno naznače koga predstavljaju. Ako želite da vaši podaci ostanu povjerljivi, molimo
vas da to posebno naglasite.

