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Za web
Europska komisija (EK) je u siječnju 2018. godine usvojila Akcijski plan za osiguranje
usklađenosti postizanja ciljeva zaštite okoliša koji će pomoći državnim institucijama
zemalja članica u promoviranju, nadziranju i kontroli usklađenosti obveza proizašlih iz
okolišnih propisa te unaprijediti upravljanje okolišem. Devet točaka Akcijskog plana biti
će implementirane u razdoblju 2018. do konca 2019. godine.
Aktivnosti u provođenju akcijskog plana EK će se naslanjati na dosadašnji rad postojećih
mreža IMPEL; ENPE; EUFJE; EnviCrimeNet; EUROSAI; EPA Network i blisko će se
surađivati s njima.
Napredak ostvaren u postizanju ciljeva biti će ocjenjivan u dvogodišnjim ciklusima od
strane EK. Republika Hrvatska je putem gospođe Snježane Hopp, pomoćnice ministra
Ministarstva zaštite okoliša i energetike uključena u Forum za provedbu Akcijskog plana
koji će biti koordinacijsko tijelo na nivou EK za provedbu Akcijskog plana.
Peta točka Akcijskog plana u provedbi kontrole propisa iz zaštite okoliša uključuje
nadležnost više inspekcija (zaštita okoliša, vodopravna, zaštita prirode, poljoprivredna,
stočarska, veterinarska, šumarska, lovna i dr.)
Peta točka Akcijskog plana odnosi se na izradu Smjernice za strategiju i dobre prakse radi
usklađenosti s ciljevima zaštite okoliša za ruralna područja.
Rad na smjernicama povjeren je Ekološkom institutu (Ecological Institute) i Institutu za
europsku okolišnu politiku (Institute for European Environmental Policy) koji su pripremili
nacrt dokumenta „Guidance on ensuring environmental compliance in rural areas (with
particular reference to water and nature)“
(link /CircaBC/env/envgov//Library/C-Compliance&Governance)
Prva radionica vezana za 5. točku održana je 15. lipnja 2018. godine u Briselu.
Druga radionica održana je dana 7.-8. studenog 2018. godine u Briselu. Sudionici
radionice su obaviješteni o razvoju nacrta smjernica, zaprimljenim komentarima nakon 1.
radionice održane u Briselu 15. lipnja 2018. godine, te obradi komentara. Nakon toga su
razmatrana i komentirana poglavlja smjernica. Naglašena je složenost ruralnih sredina,
načela u karakteriziranju neusklađenosti i poduzimanja mjera nadzora i usvajanje
strateškog razmišljanja, pitanja vezana za rad s drugim tijelima i razmjenu podataka, kao i
poteškoće s kojima se suočavaju nadležna tijela za zaštitu okoliša. Prvog dana radionice
obavljeno je testiranje nacrta Smjernica. U raspravi o dvama scenarijima – voda i Natura

2000, napravljeni su sljedeći prijedlozi za smjernice: objasniti kako saznati koje su
obvezne mjere zaštite na područjima Natura 2000 i koje su mjere neobvezatne za
poljoprivrednike. Istaknuta je važnost razmjene podataka kojisu relevantni za upravljanje
zemljištem na područjima Natura 2000, posebno za podatke o LPIS-u (Land Parcel
Identification System – sustav za identifikaciju svih poljoprivrednih parcela u zemljama
članicama) i IACS-u (Integrated Administration and Control System – sustav kontrole
plaćanja u poljoprivredi u zemljama članicama) za poljoprivrednike na područjima Natura.
Drugog dana radionice prošlo se kroz sva poglavlja teksta smjernica: uvod, ciljeve zaštite
okoliša, zakonske obveze, osiguranje usklađenosti, organizaciju, praćenje i nadzor
(inspekcija), prevencija, veza između praćenja stanja okoliša i inspekcija.
Treća radionica održat će se 5.- 6. veljače 2019. godine. Na njoj će se raspravljati o
konačnim komentarima i završnom sadržaju dokumenta.
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