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Ozadje projekta
EMAS (Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo) je
prostovoljni sistem Evropske unije, katerega namen je pomagati registriranim organizacijam k povečevanju njihove okoljske
učinkovitosti.
Člen 38 in člen 44 Uredbe EMAS [Uredba (ES) št. 1221/200]
vsebujeta poziv državam članicam, da sprejmejo ukrepe za
zmanjšanje administrativnih bremen v okoljski zakonodaji z
namenom olajšanja registracije organizacijam v sistem EMAS
ali njihovo ohranitev v EMAS sistemu. Kljub tem določbam so
mnoge izmed držav članic EU do sedaj uvedle nekaj ukrepov
za oprostitev uporabe zakonskih določb in spodbud za EMAS
organizacije v državno in lokalno zakonodajo.

Projekt B.R.A.V.E.R.
Cilj projekta B.R.A.V.E.R. je podpreti popolno integracijo sistema EMAS v regulativni okvir držav
članic EU tako, da se administrativno in ekonomsko breme EMAS organizacij odstrani, zmanjša
ali poenostavi z namenom spodbujanja vključevanja v shemo EMAS.
Izvajanje projekta zajema območje partnerskih držav Italije, Španije, Češke republike, Slovenije
in Cipra.
Trajanje projekta B.R.A.V.E.R.: 1.10.2016 - 30.9.2019

Glavni rezultat projekta LIFE B.R.A.V.E.R. je opredelitev in razvoj učinkovitih ukrepov za boljšo
pravno ureditev in oprostitev uporabe zakonskih določb za EMAS organizacije ter testiranje
njihove učinkovitosti in z njimi povezane koristi.
Specifični rezultati bodo vključevali:
• pripravo vsaj 70-ih predlogov za poenostavitev registracije v sistem EMAS, pomembnih za
zakonodajne in administrativne sisteme v petih državah EU, ki so vključene v projekt;
• preizkušanje najmanj 25-ih predlogov v regijah in državah, vključenih v projekt, za opredelitev
tistih predlogov, za katere je najverjetneje, da bodo sprejeti;
• uradno sprejetje vsaj 16-ih ukrepov oprostitve uporabe zakonskih določb za sistem EMAS v
projektnih državah: Italija, Španija, Češka republika, Slovenija in Ciper.

Projektni partnerji bodo izvajali naslednje ključne aktivnosti:

Aktivnost A
Trenutno stanje z vidika boljše pravne ureditve in spodbud za zakonodajne oprostitve in olajšave
Namen aktivnosti A je analizirati trenutno stanje in učinkovitost ukrepov oprostitve uporabe zakonskih
določb kot vrsto spodbud za EMAS organizacije na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Aktivnosti
tudi potekajo na ravni preiskovanja obstoječih možnosti za vključitev EMAS olajšav v veljavne evropske
direktive in tiste, ki so v pripravljalni fazi.
Pričakovani rezultati:
• pregled obstoječih spobud za boljšo pravno ureditev na nacionalni in regionalni ravni.

Aktivnost B1
Pobude politiki za oprostitev uporabe zakonskih določb
Namen aktivnosti B1 je izdelava predlogov za boljšo pravno ureditev in oprostitev uporabe zakonskih
določb, ki temeljijo na zamisli, v kolikor ima organizacija prostovoljno okoljsko certificiranje, jim
lahko pomaga pri racionalizaciji in poenostaviti zgoraj omenjenih procesov. Predlogi bodo usmerjeni
v evropsko zakonodajo (direktive in uredbe, bodisi v veljavi bodisi v revizijski/pripravljalni fazi) ter
nacionalno in regionalno zakonodajo.
Pričakovani rezultati:
• predlogi za evropske oblikovalce politik glede upoštevanja EMAS registracije pri razvoju nove
zakonodaje in spremembi obstoječe zakonodaje;
• predlogi za nacionalne in regionalne oblikovalce politik, kako upoštevati registracijo v sistem
EMAS pri razvoju nove in spremembi obstoječe zakonodaje na nacionalni (Italija, Španija, Češka,
Slovenija, Ciper) in regionalni ravni (Emilia-Romagna, Katalonija, Andaluzija, Madrid, Baskija).

Aktivnost B2
Preizkus na terenu
Namen aktivnosti je testiranje predlogov “boljše pravne ureditve”, ki bo ocenila njihovo izvedljivost in
stroškovno učinkovitost tako za organizacije kot za institucije. Pri tem je pomemben poudarek, da bo
testiranje potekalo v daljšem časovnem obdobju (15 mesecev) in načrtuje izvajanje vseh dejavnosti z
naslednjimi pod-aktivnostmi:
• izbira predlogov poenostavitve zakonodaje za namen testiranja;
• na podlagi izbranih predlogov bodo partnerji identificirali pristojne organe in druge pomembne
deležnike za vključitev v aktivnosti testiranja;

•
•

dejansko testiranje ukrepov z namenom ocenitve izvedljivosti predlogov s sodelovanjem vseh
zasebnih in javnih akterjev, povezanih s predlogom;
zbiranje povratnih informacij.

Pričakovani rezultati:
• nabor izbranih predlogov boljše pravne ureditve;
• poročilo o rezultatih testiranja na terenu;
• posodobljeno poročilo na podlagi rezultatov testiranja, ki vsebuje predloge za poenostavitve.

Aktivnost B3
Sprejetje predlogov
Aktivnost B3 obravnava učinkovito izvajanje tistih ukrepov oprostitve uporabe zakonskih določb in
olajšav, za katere je bilo ugotovljeno, da so bolj obetavni z vidika sprejetja s strani pristojnih organov.
Podrobnejše aktivnosti bodo obravnavale:
• izbiro predlogov za sprejetje na evropski, nacionalni in regionalni ravni;
• priprava predlogov za spremembo obstoječe nacionalne in regionalne zakonodaje;
• dejansko sprejetje sprememb v zakonodajo.
Pričakovani rezultati:
• metodološko orodje za izbiro predlogov za poenostavitve;
• nabor predlogov, ki bo predložen pristojnim zainteresiranim stranem;
• nabor odobrenih sprememb.

Aktivnost B4
Usposabljanje in komunikacija
Partnerji projekta B.R.A.V.E.R. bodo izvajali obveščanje, usposabljanje in ozaveščanje o spodbudah in
»ad hoc« razvitih orodij s smernicami za oblikovalce politik, mala in srednje velika podjetja in druge
pomembne akterje z namenom širjenja znanja o spodbudah, ukrepih oprostitve zakonskih določb in
drugih ukrepih poenostavitve za EMAS organizacije. Ta aktivnost bo usmerjena tako na države, ki so
neposredno vključene v projekt, kot tudi na druge države članice in regionalna področja, kjer še ni
razvitih regulativnih ukrepov v povezavi s sistemom EMAS, ali pa je le-teh malo.
Pričakovani rezultati:
• “orodje s smernicami za uredbo, na kateri temelji EMAS in boljše zakonske olajšave”;
• seznam zunanjih regij, s katerimi so projektni partnerji vzpostavili sodelovanje;
• sinteza spodbud za obveščanje in usposabljanje, ki so nastala v sodelujočih regijah projekta.
Poleg zgoraj opisanih izvedbenih ukrepov, projekt B.R.A.V.E.R. predvideva tudi:
• dejavnosti mreženja z drugimi projekti, ki jih financira EU, z namenom izmenjave izkušenj in
ustvarjanja sinergij;
• diseminacija rezultatov in tekom projekta doseženih mejnikov, napredovanja projekta in ciljev,
doseženih s posamezno aktivnostjo projekta (A in B).
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