
  

 

 

 

 
 
 
 

  

 

IPA 2011 FF RAC twinning light projekt "Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije procjene učinaka 
propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine" 
 
KONTROLNA LISTA UČINAKA NA OKOLIŠ 
  

OKOLIŠNI UČINCI 

Klima 
 

Da li ova opcija utječe na emisiju stakleničkih plinova (na primjer, 
ugljičnog dioksida, metana i slično) u atmosferu? 
Da li opcija utječe na emisije tvari koje mogu uništiti ozonski 
omotač? 
Da li utječa na sposobnost ljudi za prilagodbu na klimatske 
promjene? 

Promet i korištenje  
energije 

Da li opcija utječe na energetske resurse za potrebe gospodarstva? 
Da li opcija utječe na kombinacije goriva (ugljen, plin, nuklearna 
energija, obnovljivi resursi) koja se koriste u proizvodnji energije? 
Hoće li povećati ili smanjiti promet (putnika ili tereta)? 
Hoće li mjera povećati ili smanjiti potražnju za energijom i 
gorivima? 

Kvaliteta zraka 
 

Da li opcija utječe na emisiju kiselih, fotokemijskih ili štetnih zraka 
zagađivača koji mogu utjecati na zdravlje ljudi, oštetiti usjeve ili 
zgrade, ili dovesti do onečišćenja okoliša (tla, rijeka i slično)? 

Bioraznolikost, flora, fauna i 
krajobraz  
 

Da li opcija smanjuje broj bioloških vrsta/jedinki u nekom području 
(npr pogoršanje bioraznolikosti) ili povećava broj vrsta (na primjer, 
promicanje njihovog očuvanja)? 
Da li će to utjecati na zaštićene i ugrožene vrste, njihova staništa ili 
ekološki ugrožena područja? 
Da li opcija na bilo koji način utječe na migracijske rute, ekološke 
koridore ili zaštićene ekološke zone? 
Da li mjera utječe na estetske komponente zaštićenog okoliša? 

Kvaliteta vode i vodnih 
resursa 
 

Da li opcija utječe na kvalitetu pitke vode i podzemne vode? 
Da li opcija povećava ili smanjuje kvalitetu vode u priobalnim i 
morskim područjima (zbog ispuštanja otpadnih voda, nutrienata, 
ulja, teških metala i drugih zagađivača)? 
Da li će to utjecati na izvore pitke vode? 

Kvaliteta zemljišta i resursa 
 

Da li opcija utječe na kiselost, zagađenje i slanost i učestalost 
erozije tla? 
Da li će opcija rezultirati gubitkom dostupne površine (primjerice, 
zbog građevinskih radova) ili povećanjem korisne površine 
(primjerice, zbog dekontaminacije)? 

Korištenje zemljišta 
 

Hoće li nove, do sada neiskorištene površine koristiti zbog 
provedbe opcije (zelene površine)? 
Da li će opcija utjecati na zemlju označenu kao ugroženu zbog 
ekoloških razloga (primjerice, preraspodjelu između 
poljoprivrednog i građevinskog zemljišta ili promjenu 
poljoprivredne vrste zemljišta)? 



  

 

 

 

 
 
 
 

  

 

Obnovljivi ili neobnovljivi 
izvori  
 

Da li opcija utjecati na korištenje obnovljivih izvora energije (vjetar, 
voda, sunce, more), obnovljivih izvora hrane (na primjer, riba), i 
njihovu bržu iskoristivost od sposobnosti obnavljanja? 
 Da li moguće da će provedba opcije uzrokovati povećanje ili 
smanjenje korištenja neobnovljivih izvora (površinskih voda, 
minerala i ruda)? 

Ekološke posljedice tvrtki i 
potrošača 

Da li opcija utječe na održivu proizvodnju ali i potrošnju? 
Da li opcija utječe na relativnu cijenu proizvoda koji su ekološki 
(ne)kompatibilni? 
Da li potiče ili ograničava korištenje ekološki (ne)kompatibilnih 
dobara i usluga kroz promjene zakona o kapitalnim ulaganjima, 
kreditiranju, uslugama osiguranja, itd? 
25. Hoće će tvrtke zagaditi više ili manje atmosferu zbog promjena 
u načinu poslovanja? 

Stvaranje 
otpada/uporaba/recikliranje 

Da li opcija utječe na stvaranje otpada (krupnog, urbanog, 
poljoprivrednog, radioaktivnog ili toksičnog otpada)?  

Mogućnosti ekoloških rizika 
 

Da li opcija utječe na mogućnost prevencije požara, eksplozija, 
kvarova, nesreća ili slučajnog propusta? 
Da li opcija utječe na rizik od neovlaštenog ili nenamjernog 
ispuštanja ekološki štetnih ili genetski modificiranih organizama?
  

Dobrobit životinja 
 

Da li opcija utječe na zdravlje životinja? 
Da li opcija utječe na dobrobit životinja (primjerice, humano 
postupanje prema životinjama)? 
Da li opcija utječe na sigurnost hrane i prehranu? 

Međunarodni ekološki učinci Da li opcija utječe na okoliš susjednik zemalja i članica EU?  

 


