6. sastanak Nacionalnog odbora
Zagreb, 22. travnja 2015.

Dokumenti Strategije upravljanja
morskim okolišem i obalnim područjem
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Pravni okvir
• Uredba o izradi i provedbi dokumenata
Strategije upravljanja morskim okolišem i
obalnim područjem (NN 112/14)
– Okvirna direktiva o morskoj strategiji 2008/56/EC
(ODMS)-propisuje donošenje “morske strategije”
– Protokol (Barcelonske konvencije) o integralnom
upravljanju obalnim područjem Sredozemlja-ICZM
Protokol (NN-MU 8/12, čl.18.) – obvezuje na
donošenje ICZM strategije

Uredba definira okvir i mjerila za izradu, provedbu
i praćenje provedbe Strategije

Ideja za izradu objedinjene Strategije
• Izrada objedinjene Strategije upravljanja morskim okolišem i
obalnim područjem tako da Strategija postane “alat” za
ostvarivanje ciljeva ICZM (održivo upravljanje/korištenje
obalnog područja) i ODMS (postizanje i/ili održavanje dobrog
stanja morskog okoliša do 2020.)
• Razlozi povezivanja dvije strategije u jednu:
– Povezivanje postojećih politika u morskom i obalnom području
– Izbjegavanje mogućih preklapanja i dupliciranja aktivnosti
– Smanjenje troškova izrade strateških dokumenata

• Inicijativa MZOIP-a (kraj 2012.g.) prema UNEP/MAP-u
rezultirala suradnjom s PAP/RAC-om na izradi dokumenata
Strategije kroz aktivnosti GEF-MedPartnership Projekta

Pripremni dokumenti Strategije
• Početna procjena ukupnog stanja
– početna procjena stanja okoliša
– početna procjena stanja sustava upravljanja obalnim područjem
-“Početna procjena stanja i opterećenja morskog okoliša
hrvatskog dijela Jadrana”-izrađeno 2012. (6.10.2012. Zaključak
Povjerenstva)
-“Gospodarsko-socijalna analiza korištenja i troška propadanja
morskog okoliša i obalnog područja” – izrađeno 2015.
(Zaključak Povjerenstva u postupku donošenja)
-Analiza stanja i opterećenja obalnog područja (temeljeno na
važećim izvješćima o stanju okoliša, prirode i prostora) te
postojećih sustava upravljanja obalnim područjem – izrada u
tijeku kroz MedPartnership projekt
Pripremni postupci uključuju povezivanje ICZM i zaštite morskog
okoliša primjenjujući odgovarajući proces metodološke
integracije.

Pripremni dokumenti Strategije
• Utvrđivanje dobrog stanja Skupom značajki dobrog stanja
morskog okoliša i obalnog područja
• Utvrđivanje Skupa ciljeva
– U zaštiti morskog okoliša
– U upravljanju morskim okolišem i obalnim područjem
“Skup značajki dobrog stanja okoliša za morske vode pod
suverenitetom RH i Skup ciljeva u zaštiti morskog okoliša i s njima
povezanih pokazatelja” – izrađeno 2015. (16.01.2015. Zaključak
Povjerenstva)

Skup ciljeva u upravljanju morskim okolišem i obalnim
područjem – izraditi će se kroz pripremu Programa mjera

Akcijski programi Strategije
• Sustav praćenja i promatranja morskog okoliša i obalnog
područja
-“Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja
Jadranskog mora” – izrađen 2014. (17.12.2014. Odluka VRH)
Prema Uredbi (NN 112/2014, članku 17.) Sustav praćenja i promatranja
za okoliš obalnog područja uključuje postojeće programe praćenja
sastavnica okoliša koji se provode na temelju važećih posebnih propisa
RH.

• Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i
obalnim područjem – izrada u tijeku

Planirane aktivnosti
• PAP/RAC u suradnji s MZOIP-om i obalnim županijama organizacija županijskih radionica s ciljem osiguranja
participativnog pristupa u izradi pripremnih dokumenata
Strategije za obalno područje
• Planirane po 2 radionice za 3 grupe županija
• Izvješćivanje i uključivanje članova Nacionalnog odbora u
izradu dokumenata (organiziranje sastanaka NO)

• Provedba procedure javnih konzultacija i usvajanja
preostalih dokumenata Strategije

Planirane aktivnosti
izrada Program mjera
• MZOIP – u tijeku je raspisivanje natječaja za izradu Programa
mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i
objedinjavanje dokumenata Strategije
• Suradnja s timom stručnjaka angažiranim od strane
PAP/RAC-a koji će kroz MedPartnership projekt predložiti
mjere za integralno upravljanje obalnim područjem.
• U okviru izrade nacrta Programa mjera izraditi će se i revizija
Nacionalnog akcijskog plana za onečišćenje mora kopnenim
izvorima (izrađenog 2005. u okviru UNEP/MAP aktivnosti) te
će se predložene mjere uključiti u Program mjera

Kraj

