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Pomoćnica ravnatelja
Agencija za zaštitu okoliša (AZO)

Zaštita okoliša u okviru Europske unije jedno je od važnijih zajedničkih tema
već desetljećima, a tijekom pregovora o pristupanju RH u EU područje zaštite
okoliša bilo je jedno od kompleksnijih poglavlja za usuglašavanje.
U tom zahtjevnom procesu nailazimo na niz važnih pitanja:
• Kako će se Hrvatska pozicionirati u tome sustavu, može li odgovoriti na
zahtjeve ujedinjene Europe u području praćenja i izvještavanja, što je sve
napravljeno, što još treba napraviti?
• Što takav kompleksan sustav nadzora i praćenje stanja okoliša obuhvaća,
što se sve mora pratiti, kako se podaci grupiraju i obrađuju da daju relevantne
informacije, što se mjeri i izvještava, kako su izvješća koncipirana i čemu
služe?
• Što je Informacijski sustav zaštite okoliša na nacionalnoj razini i u kojoj je
fazi izgradnje, koje sustave i baze sadrži i da li je to dovoljno za držanje koraka
sa sustavima EU-a?
• Čemu u osnovi služe integrirani podaci na razini EU-a, kako se temeljem
njih procjenjuju osnovni problemi okoliša s kojima se EU danas susreće i koji
se odgovori/izlazi predlažu, često u potpuno različitim sociološkim, političkim
sferama; što se danas procjenjuju kao najvažniji budući izazovi u području
okoliša?
• Koliko je Europa ranjiva, što sve donose klimatske promjene, kako osigurati
racionalnu dugotrajnu uporabu prirodnih resursa, što su nove teme na ekološkoj
sceni EU-a? I da li je RH spremna, ne samo za tehničko i tehnološko praćenje
takvih scenarija, nego prvenstveno za usvajanje takvog načina promišljanja
zaštite okoliša?
Sve su to pitanja o kojima moramo početi ozbiljno razmišljati ulaskom u obitelj
EU-a.
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