IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta

Gospodarsko-socijalna analiza korištenja i troška propadanja
morskog okoliša i obalnog područja (u daljnjem tekstu:
Gospodarsko-socijalna analiza)

Stvaratelj dokumenta, tijelo
koje provodi savjetovanje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Svrha dokumenta

Gospodarsko-socijalna analiza, kao dio Početne procjene ukupnog
stanja, pripremni je dokument Strategije upravljanja morskim
okolišem i obalnim područjem (u daljnjem tekstu: Strategija) te
predstavlja jedno od stručnih podloga za izradu akcijskih programa
Strategije.
Osnovna svrha dokumenta je analiza obalnog područja iz
gospodarske i socijalne perspektive te navođenje preporuka za
Strategiju. Preporuke se temelje na analizi gospodarstva u
morskom i obalnom području te njegovom utjecaju na morski i
obalni okoliš. Također su uzeti u obzir postojeći zakonski okvir,
institucionalni kapaciteti i mogućnost za osposobljavanje dionika u
cilju upravljanja okolišno prihvatljivim razvojem obale. Preporuke se
odnose na politiku razvoja koja podrazumijeva brigu za okoliš i
uzima u obzir troškove uništavanja okoliša.
Navedeni dokument pripremljen je na temelju postojećih EU
smjernica, Ekosustavnog pristupa UNEP/MAP-a, analize postojećih
sektorskih dokumenata i statističkih podataka te stručne procjene.

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

U izradi dokumenta „Gospodarsko-socijalne analize“ sudjelovali su
članovi Nacionalnog odbora za izradu i provedbu Strategije koji
predstavljaju nadležna tijela prema Uredbi o izradi i provedbi
dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim
područjem (NN 112/14; Prilog VII.; u daljnjem tekstu: Uredba).
U cilju ispunjavanja prihvaćenih obveza prema EU te sukladno
odredbama Uredbe, Ministarstvo je provelo:
1. Konzultacije s nadležnim tijelima definiranih Uredbom (od
17. listopada do 13. studenog 2014.)
2. Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
(stavljanjem nacrta dokumenta „Gospodarsko-socijalne
analize“ na web stranice Ministarstva od 15. listopada do
15. studenog 2014.)
3. Postupak usvajanja dokumenta kroz izradu Mišljenja
članova Nacionalnog odbora na isti (od 16. – 22. prosinca
2014.)
Potvrđivanje dokumenta, donošenjem Zaključka o istom, od strane
Povjerenstva za koordinaciju očekuje se do kraja siječnja 2015.
Nakon donošenja Zaključka, dokument će biti objavljen na Internet
stranicama Ministarstva.

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

Internetska stranice Vlade
Internetske stranice
Ministarstva zaštite
okoliša i prirode

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 ostavljeno za
savjetovanje?

Nacrt dokumenta „Gospodarsko-socijalna analiza“ objavljen je na
internetskoj stranici
http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=22364
15.10.2014., a savjetovanje je trajalo 30 dana (do 15.11.2014.).

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

Nacrt dokumenta izrađivao se u okviru rada Nacionalnog odbora za
izradu i provedbu Strategije tako da su na nacrt dokumenta
komentare imali članovi Nacionalnog odbora i članovi neformalne
radne grupe unutar Nacionalnog odbora sastavljene od
predstavnika županijskih upravnih odjela nadležnih za zaštitu
okoliša i prostorno uređenje.
U navedenom roku internetskog savjetovanja sa zainteresiranom
javnosti na nacrt dokumenta svoje primjedbe dostavila je INA
Industrija nafte d.d. Zagreb

ANALIZA DOSTAVLJENIH
PRIMJEDBI

Primjedbe INA Industrija nafte d.d. Zagreb:
Dostavljene su dvije primjedbe, jedna načelna primjedba koja se
odnosi na cijeli dokument i kojom se ističe potreba prepoznavanja
istraživanja i eksploatacije ugljikovodika kao gospodarske
djelatnosti u morskom području.
Druga primjedba odnosi se na kategorizaciju onečišćenja zraka na
području Rijeke (zona Urinj) (podpoglavlje „Prerađivačka
industrija“)

Primjedbe koje su prihvaćene

Primjedbe koje nisu
prihvaćene i obrazloženje
razloga za neprihvaćanje

Primjedba 1:
„Načelna primjedba odnosi se na činjenicu da se u cijelom
dokumentu pa tako niti u okviru podpoglavlja "Rudarstvo i vađenje"
ne prepoznaje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika kao
gospodarska djelatnost u morskom području Republike Hrvatske.
Slijedom navedenog, predlažemo da se dokument uskladi sa
sadašnjim stanjem gospodarskih aktivnosti u Jadranu.“
Obrazloženje razloga za neprihvaćanje: Informacije vezane za
industriju nafte i plina nisu dostupne javnosti iz relevantnih
službenih izvora. Obzirom da se dokumenti Strategije trebaju
periodično ažurirati (svakih 6 godina), temeljem dostupnih
podataka, obrada predložene teme uzeti će se u razmatranje i
obradu prilikom izrade revizije Gospodarsko-socijalne analize.
Primjedba 2.
„U podpoglavlju „Prerađivačka industrija“ navedeno je kako je u
Rijeci, zoni Urinja, prisutno industrijsko onečišćenje zraka, te kako
je "kategorija zraka u Rijeci bila kategorije II. i III. zbog
koncentracija H2S."
Napominjemo, da prema Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11,NN

47/13), čl.24, kvaliteta zraka određenog područja svrstava se u
dvije kategorije za svaki pojedini parametar koji se prati:
•

kategorija – čist ili neznatno onečišćen zrak,

•

kategorija – onečišćen zrak

Istovremeno, u objedinjenom izviješću "Kvaliteta zraka na području
Primorsko-goranske županije" za 2013., poglavlja 3.
KLASIFIKACIJA PODRUČJA PREMA ONEČIŠĆENJU ZRAKA
stoji: "unatoč II kategoriji kvalitete zraka na podrucju Urinja,
održano je postignuto poboljšanje kvalitete zraka iz 2012. godine,
kako prema izmjerenim razinama sumporovog dioksida, tako i
prema broju prekoračenja satnih graničnih vrijednosti za
sumporovodik koji je upola manji u odnosu na prethodnu godinu."
Stoga predlažemo da se navedeni podaci revidiraju u konačnoj
verziji dokumenta.“
Obrazloženje razloga za neprihvaćanje: Podaci u dokumentu
preuzeti su iz Prijedloga Izvješća o stanju okoliša u Republici
Hrvatskoj (2014.), koje se odnosi na razdoblje od 2009. do 2012.
godine. I Zakon i podaci o kojima je riječ u primjedbi odnose se na
kasnije razdoblje.
Troškovi provedenog
savjetovanja

Bez troškova.

