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Sažetak dokumenta:
Nacrtom prijedloga Zakona popraviti će se nedostaci u prijenosu pravne stečevine tj. nekih
odredbi Direktive 2011/92/EU i 2001/42/EC. Izmjene se očekuju u dijelu koji se odnosi na:
pojašnjenje pojedinih izričaja navedenih u postojećem Zakonu, dodatno će se utvrditi postupci
vezano za izuzeća u procjeni utjecaja na okoliš, doradit će se dijelovi postupka procjene
utjecaja na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i postupka određivanja sadržaja
studije u svrhu jasnijeg definiranja tijeka postupka, uključujući i informiranje i sudjelovanje
javnosti odnosno pristup pravosuđu. Dodatno će se pojasniti kriteriji za utvrđivanje strategija,
planova i programa koji podliježu strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Vezano za
usklađivanje s novom Direktivom 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje
uključuju opasne tvari (tzv. Seveso III Direktiva) izmjene se odnose na informiranje i
sudjelovanje javnosti u postupcima koji se odnose na sprječavanje velikih nesreća koje
uključuju opasne tvari, kao i uvođenje novog postupka ishođenja suglasnosti na Politiku
sprječavanje velikih nesreća, te poboljšavanje načina na koji se upravlja informacijama i
načina na koji se iste čine dostupnima kao i uvođenje strožih standarda za inspekciju kako bi
se osigurala učinkovitija provedba i izvršenje.
Opis prijedloga o kojemu se provodi savjetovanje:
Obzirom na potrebne izmjene Zakona o zaštiti okoliša moguće je jedino normativno rješenje
prema izrađenim tezama propisa, a najoptimalnijim se sukladno analizi potrebnih promjena,
smatra izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša.
Predmetnim Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša dodatno će se urediti slijedeći
instrumenti zaštite okoliša i to: procjena utjecaja na okoliš, strateška procjene utjecaja
strategije, plana programa na okoliš, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari,
a sve kako bi se postigla potpuna transpozicija Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i
Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (SEA),
Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. Prosinca 2011. o procjeni
učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija), te nove Direktive
2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (tzv. Seveso
III Direktiva)
Metode savjetovanja koje će se provoditi za ovaj propis:

Javnost će u izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti
okoliša sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na prijedlog
Zakona koji će biti objavljen na internetskim stranicama Ministarstva do 11. svibnja 2015.
Tijekom naprijed navedenog razdoblja, Nacrt prijedloga Zakona biti će dostavljen na
mišljenje i drugim nadležnim središnjim tijelima državne uprave te pravnim osobama s
javnim ovlastima. Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja, primjedbe i prijedlozi,
izraditi će se konačni tekst Nacrta prijedloga Zakona i uputiti Vladi Republike Hrvatske na
daljnje postupanje.
Internetsko savjetovanje, Fokus-grupe.
Objašnjenje na koga bi prijedlog dokumenta mogao utjecati:
Nacrtom Zakona utječe se na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi.
Rok:
Tijekom razdoblja od 11. travnja 2015. do 11. svibnja 2015. godine Prijedlog Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša bit će javno dostupan na internetskim
stranicama Ministarstva.
Kontakti:
Molimo Vas da Vaše prijedloge, mišljenja ili primjedbe uputite putem Obrasca e-poštom na
e-mail: natasa.kacic-bartulovic@mzoip.hr ili redovnom poštom na:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80 10 000 Zagreb
Za dodatne upite i pojašnjenja možete se obratiti i na telefon: 3717 121.
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.

