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Verzija dokumenta:
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Sažetak dokumenta: Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne
novine, broj 80/2013), potrebno je donijeti Uredbu o načinu utvrđivanja štete i odgovornosti
za štete u okolišu s ciljem sprječavanjem i otklanjanjem štete u okolišu. Uredbom se uređuju
područje primjene, iznimke od primjene, kriteriji prema kojima se procjenjuju i utvrđuju štete
u okolišu i prijeteća opasnost od štete, smjernice za odabir mjera za otklanjanje i sprječavanje
šteta u okolišu te metode određivanja troškova vezanih za utvrđivanje i otklanjanje šteta u
okolišu i prijeteće opasnosti.
Opis prijedloga o kojemu se provodi savjetovanje: Prijedlogom Uredbe se prenose obveze
usklađivanja s Direktivom 2006/21/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006.,
Direktiva 2009/31/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) od 23.
travnja 2009., Direktivom 2013/30/EZ Europskoga parlamenta Vijeća (Tekst značajan za
EGP) od 12. lipnja 2013., te Direktivom 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26.
svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji
se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na
sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu (SL L 156, 25.6.2003);
Metode savjetovanja koje će se provoditi za ovaj propis:
Internetsko savjetovanje i rad kroz radnu skupinu za izradu nacrta Uredbe o načinu
utvrđivanja štete i odgovornosti štete u okolišu.

Objašnjenje na koga bi prijedlog dokumenta mogao utjecati:
Pravne osobe, tijela javne vlasti i inspekcijske službe
Rok: 30 dana od dana objave na web-u MZOIP-a
Kontakti: Molimo Vas da svoje primjedbe, mišljenja ili prijedloga putem obrasca uputite na
adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode , 10 000 ZAGREB, Radnička cesta 80. ili na email: hrvoje.buljan@mzoip.hr
Molimo zainteresiranu javnost da se prilikom slanja svojih primjedbi, mišljenja ili prijedloga
predstave te daju informaciju koga predstavljaju. Ukoliko želite da Vaši podaci ostanu
povjerljivi, molimo Vas da to posebno naglasite.

