1. RADIONICA EK - RAD NA SMJERNICI ZA STRATEGIJU I DOBRE
PRAKSE RADI USKLAĐENOSTI S CILJEVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA
RURALNA PODRUČJA AKCIJSKOG PLANA ZA OSIGURANJE
USKLAĐENOSTI POSTIZANJA CILJEVA ZAŠTITE OKOLIŠA
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. - 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 sa
njima.
Napredak ostvaren u postizanju ciljeva biti će ocjenjivan u dvogodišnjim ciklusima od strane EK.
Republika Hrvatska je putem gospođe Snježane Hopp, pomoćnice ministra u Upravi za
inspekcijske poslove 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 odnosi se na izradu Smjernice za strategiju i dobre prakse radi
usklađenosti s ciljevima zaštite okoliša za ruralna područja. Prva radionica vezana za 5. točku
održana je 15. lipnja 2018. u Briselu.
Peta točka Akcijskog plana u provedbi kontrole propisa iz područja okoliša uključuje nadležnost
više inspekcija (zaštita okoliša, vodopravna, zaštita prirode, poljoprivredna, stočarska,
veterinarska, šumarska, lovna i dr.) stoga su u rad na Smjernicama uključeni i predstavnici
navedenih inspekcija.
Rad na izradi Smjernice povjeren je Ekološkom institutu (Ecologic Institute) i Institutu za
europsku okolišnu politiku (Institute for European Environmental Policy) koja je pripremila nacrt
dokumenta „Guidance on ensuring environmental compliance in rural areas (with particular
reference to water and nature)“ koji možete naći na slijedećem linku
/CircaBC/env/envgov/Library/C-Compliance & Governance
U planu je održavanje još dvije radionice vezano za izradu predmetnih Smjernica druga 7.- 8.
studeni 2018. i treća 5.-6. veljače 2019.
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