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Sažetak:

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O
NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA
Državna geodetska uprava
Usklađivanje s Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog
parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza
izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s
okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU)
br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva
2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i
2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća
(EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća
86/278/EEZ kojom je izmijenjena Direktiva INSPIRE u
odnosu na obvezu izvješćivanja država članica prema
Europskoj komisiji te je radi navedenog potrebno izmijeniti
odredbe važećeg Zakona.
Također se navedeni zakon usklađuje i s Zakonom o državnoj
informacijskoj infrastrukturi u pogledu dijeljenja podataka
između subjekata NIPP-a.
Budući da je Nacionalna kontaktna točka odgovorna za
uspostavu NIPP-u, provedbu Direktive INSPIRE te
komunikaciju s tijelima Europske komisije u vezi s
provedbom Direktive INSPIRE, ovim se prijedlogom Zakona
predlaže da predsjednik Vijeća NIPP-a bude imenovan iz
Nacionalne kontaktne točke.
22.11.2019.
prva

Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona Nacionalnoj infrastrukturi
prostornih podataka usklađuje se navedeni Zakon s odredbama Uredbe (EU)
2019/1010 i Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi. Predlaže se da
predsjednik Vijeća NIPP-a bude imenovan iz Nacionalne kontaktne točke.
Opis teme, prijedloga ili
Opisano u sažetku dokumenta
problema o kojemu se
provodi savjetovanje
Svrha savjetovanja

Omogućavanje zainteresiranoj javnosti da iznese svoje
primjedbe, komentare i prijedloge.

Metoda savjetovanja

Internetsko savjetovanje putem portala e-Savjetovanje.

Objašnjenje o tome na
koga bi prijedlog mogao

Navedeni prijedlog u smislu izvještavanja primarno utječe
na poslove Nacionalne kontaktne točke NIPP-a, a

utjecati i na koji način

Rok zaprimanja
komentara

Ime, adresa i e-mail
adresa na koju se
sudionici savjetovanja
mogu obratiti za dodatne
upite
Obrazloženje roka za e savjetovanje

posredno i na subjekte NIPP-a u smislu izvještavanja. Na
subjekte NIPP-a utječe navedena izmjena koja se odnosi
na
razmjenu podataka između subjekta NIPP-a
isključujući sporazume.
Rok za zaprimanje komentara: 8.12.2019.
Povratna informacija o prihvaćenosti komentara bit će
također
objavljena
putem
središnjeg
državnog
internetskog portala za savjetovanja s javnošću eSavjetovanja.
Državna geodetska uprava
Gruška 20, 10 000 Zagreb
kabinet.glavnog.ravnatelja@dgu.hr

Potreba za žurnim usklađivanjem s Uredbom (EU)
2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja
2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području
zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni
uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010
Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ,
2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU
Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ)
br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća
86/278/EEZ

