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?

Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU
Ecolabel
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ovim Pravilnikom omogućuje se provedba Uredbe (EZ) br.
66/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenoga
2009. godine o znaku za okoliš EU-a. Pravilnik pobliže
uređuje postupak dodjele znaka, visinu naknada, sastav i
način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva, kao i
sudjelovanje pojedinaca, udruga i organizacija u postupku
dodjele znaka EU Ecolabel.
U izradu nacrta Pravilnika osim predstavnika Ministarstva
zaštite okoliša i prirode bila su uključena relevantna tijela
državne uprave (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,
Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i
obrta, Ministarstvo turizma), Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, Agencija za zaštitu okoliša, Hrvatska
akreditacijska agencija, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska
gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska
obrtnička komora te Savez udruga za zaštitu potrošača
Hrvatske i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj-Sunce.

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

DA

Neke druge internetske stranice

Ako jest, kada je nacrt
objavljen, na kojoj
internetskoj stranici i
koliko je vremena
ostavljeno za savjetovanje?

Nacrt prijedloga Pravilnika za savjetovanje javnosti bio je
objavljen 30 dana na internetskoj stranici Ministarstva zaštite
okoliša i prirode (u razdoblju od 7. srpnja do 6. kolovoza
2014.).

Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti
dostavili svoja očitovanja?

/
Tijekom javne rasprave dostavljen je upit od jedne osobe,
stručnjaka u poslovima ovlaštenika.
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PRIMJEDBI
Primjedbe koje su
prihvaćene

Primjedbe koje nisu
prihvaćene i obrazloženje
razloga za neprihvaćanje
Troškovi provedenog
savjetovanja

Upit: Na koji način se može postati ovlaštenik za izradu
elaborata za EU Ecolabel?
Odgovor: Ovlaštenik za izradu podloga za ishođenje znaka
zaštite okoliša je svaka pravna osoba koja je dobila suglasnost
Ministarstva za obavljanje te grupe poslova pod uvjetima
propisanim Zakonom o zaštiti okoliša NN 80/2013 i
relevantnim pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti.
Prema Uredbi (EZ) 66/2010 ovlaštenik mora ishoditi i
akreditaciju prema normi ISO 17025, EN 45011 ili nekoj
drugoj ekvivalentnoj međunarodnoj normi.
/
Tijekom savjetovanja nisu nastali troškovi.
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