
Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 
130/11 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine 
donijela

UREDBU

o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće 
tvari u zraku u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

U Uredbi o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u 
Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 108/13), članak 2. mijenja se i glasi:

„Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive 
Europske unije i međunarodnih ugovora;

Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o 
nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (SL L 309, 
27.11.2001.)
Direktiva Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u 
području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013.)
Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o 
smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni 
Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 
17.12.2016.)
Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o 
dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, ratificiran od strane 
Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, 
eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom 
onečišćenju zraka iz 1979. godine (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/08)
Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom 
onečišćenju zraka iz 1979. godine, ratificiran od strane Republike Hrvatske Zakonom o 
potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom 
prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (Narodne novine - Međunarodni 
ugovori, broj 5/07)
Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o 
dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, ratificiran od strane 
Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju Protokola o postojanim organskim 
onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju 
zraka iz 1979. godine (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 5/07).“.
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Članak 2.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Praćenje emisija onečišćujućih tvari na području Republike Hrvatske ostvaruje se:

proračunom emisija onečišćujućih tvari na području Republike Hrvatske prema 
obvezama protokola uz LRTAP Konvenciju iz članka 2. podstavaka od 4. do 6. ove 
Uredbe
izvješćem o godišnjim emisijama onečišćujućih tvari na području Republike Hrvatske s 
projekcijama emisija prema obvezama protokola uz LRTAP Konvenciju iz članka 2. 
podstavaka od 4. do 6. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: Izvješće)
izvješćem o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija s ciljem ispunjenja obveza 
prema LRTAP Konvenciji.".

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. u podstavcima 1. i 3. riječi: „iz članka 4. stavka l.“ 
zamjenjuju se riječima: „prema obvezama protokola uz LRTAP Konvenciju iz članka 2. 
podstavaka od 4. do 6.“.

U stavku 2. riječi: „Agencije za zaštitu okoliša" zamjenjuju se riječima: 
„Hrvatske agencije za okoliš i prirodu".

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. podstavku 2. riječi: „iz članka 4. stavka 1." zamjenjuje 
se riječima: „prema obvezama protokola uz LRTAP Konvenciju iz članka 2. podstavaka od 
4. do 6.".

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Agencija izrađuje i dostavlja Izvješće iz članka 9. stavka 1. podstavka 2. ove Uredbe 
Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš i tajništvu LRTAP Konvencije do 15. 
veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, uz poštivanje i ostalih rokova za 
potrebe izvješćivanja prema obvezama iz LRTAP konvencije, uz prethodnu suglasnost 
Ministarstva.".

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Ministarstvo posreduje i razmjenjuje podatke s međunarodnim organizacijama i strankama 
LRTAP konvencije i nadležnim tijelima i organizacijama Europske unije.".
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Članak 7.

Dosadašnji „PRILOG II. POPIS TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I DRUGIH 
PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA KOJI OSIGURAVAJU PODATKE“ 
zamjenjuje se novim „PRILOGOM II. POPIS TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I DRUGIH 
PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA KOJI OSIGURAVAJU PODATKE“, koji je 
sastavni dio Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim
novinama.

BClasa:
Urbroj:

Zagreb, 2. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

mr. se. Andrej Plenković
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„PRILOG II.“

POPIS TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I DRUGIH PRAVNIH OSOBA S JAVNIM 
OVLASTIMA KOJI OSIGURAVAJU PODATKE

Nadležno tijelo Sektor

Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta

Državni zavod za statistiku

Hrvatska agencija za okoliš i 
prirodu

(1) izgaranje u termoenergetskim postrojenjima i 
postrojenjima za transformaciju energije

(2) izgaranje u neindustrijskim procesima izgaranje u 
industriji

Državni zavod za statistiku

Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike

Hrvatska agencija za okoliš i 
prirodu

(3) proizvodni procesi

(4) korištenje otapala i ostalih proizvoda

(5) pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne 
energijeDržavni zavod za statistiku

Ministarstvo unutarnjih poslova (6) cestovni promet

Ministarstvo mora, prometa i 
infrastrukture

Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta

Hrvatska agencija za okoliš i 
prirodu

(7) ostali pokretni izvori i strojevi

Hrvatska agencija za okoliš i 
prirodu (8) obrada i odlaganje otpada

(9) poljoprivreda

(10) ostali izvori i ponori
Ministarstvo poljoprivrede



OBRAZLOŽENJE UZ

PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O EMISIJSKIM KVOTAMA ZA 
ODREĐENE ONEČIŠĆUJUĆE TVARI U ZRAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Uredba o izmjenama uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u 
Republici Hrvatskoj donosi se temeljem članka 40. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne 
novine, br. 130/11 i 47/14).

Uredbom se u pravni poredak Republike Hrvatske djelomično prenose obveze Direktive (EU) 
2016/2284 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih 
emisija određenih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage 
Direktive 2001/81/EZ (SL 344, 17.12.2016) i relevantnih međunarodnih ugovora vezanih za 
obvezu izvješćivanja tajništva Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka 
iz 1979. godine (LRTAP konvencije).

Prijedlogom Uredbe usklađuju se rokovi za izvješćivanje prema Europskoj Komisiji i tajništvu 
LRTAP Konvencije kao i sadržaj izvješća.

Dosadašnjom Uredbom propisan je rok za izvješćivanje prema Europskoj komisiji 31. prosinca 
tekuće godine te se predmetnim izmjenama rok za izvješćivanje prema Europskoj komisiji 
usklađuje s rokom za izvješćivanje prema tajništvu LRTAP Konvencije. Sukladno navedenom 
novi rok za izvješćivanje je 15. veljače.

Predloženim izmjenama izvješća prema EK i tajništvu LRTAP konvencije se sadržajno 
usklađuju te će se za potrebe izvješćivanje izrađivati jedno izvješće koje će se dostavljati na 
dvije adrese.

Dodatno se definira tijelo za izradu i dostavu predmetnih izvješća (HAOP). S obzirom da je 
Agencija za zaštitu okoliša (sada Hrvatska agencija za okoliš i prirodu/HAOP) bila definirana 
kao tijelo nadležno za izradu izvješća, a redovno obavlja poslove prikupljanja i objedinjavanja 
podataka i informacija o okolišu te dostavlja ostala izvješća prema drugim obvezama, 
predložena je izrada, ali i dostava od strane HAOP-a uz prethodnu suglasnost nadležnog 
ministarstva.

Predmetnim izmjenama Uredbe također se mijenja i Prilog II. sukladno trenutno važećoj 
podjeli nadležnosti kako je definirana Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih 
središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16 i 104/16) vezano uz prikupljanje 
podataka nužnih za izvješćivanje.

S ciljem dodatnog ograničavanja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku i smanjivanja 
štetnih učinaka onečišćenja zraka na zdravlje ljudi na razini Europske unije usvojena je 
Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju 
nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju 
izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL 344, 17.12.2016.) s datumom stupanja na snagu 31. 
prosinca 2016. godine.

Od strane država članica očekuje se prenošenje navedene Direktive u cijelosti do 1. srpnja 
2018. godine te stavljanje Direktive 2001/81/EZ izvan snage. Republika Hrvatska Prijedlogom



Uredbe o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u 
Republici Hrvatskoj djelomično usklađivanje s predmetnom Direktivom vezano uz obveze 
Izvješćivanja dok će cjelovito usklađivanje biti đo roka predviđenog Direktivom 1. srpnja 2018. 
godine.

Provedba predmetne uredbe neće zahtijevati osiguravanje dodatnih sredstava iz državnog 
proračuna.

Sukladno navedenom izrađen je Prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o emisijskim kvotama 
za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj kojom je hrvatsko zakonodavstvo 
usklađuje u dijelu obveza izvješćivanja.


