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Direktive Europske unije na hrvatskom jeziku

Poštovana gospođo Predsjednice Vlade,
već nekoliko puta volonteri naše udruge su bili pozivani da daju svoje primjedbe i
prijedloge na pravne akte koji su u proceduri donošenja.
Ministarstva koja nas pozivaju da damo svoje prijedloge i primjedbe stalno se
pozivaju na direktive Europske unije, a mi ne možemo nikako doći do službenog
prijevoda tih direktiva na hrvatskom jeziku jer smo mi ipak u Republici Hrvatskoj gdje
je službeni jezik hrvatski, a ne engleski.
Vjerujemo da svako ministarstvo ima preveden tekst direktiva, a nije nam jasno zašto
to ne mogu vidjeti građani Republike Hrvatske.
U prilogu Vam dostavljam odgovor ravnatelja Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture kao i odgovor Hrvatske energetske regulatorne agencije koja na svojim
stranicama ima barem direktive na engleskom jeziku.
Da li Vi možda znate zašto se direktive „sakrivaju“ od građana jer su u njima
sadržane dobra i kvalitetna rješenja koja i mi moramo ugraditi u naše
zakonodavstvo?
Mišljenja smo da bi to pridonijelo boljem shvaćanju Europske unije. Kada bi naši
građani vidjeli da Europa ima dobra rješenja vjerojatno bi bilo i manje otpora prema
Europskoj uniji.
Sada Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva priprema izmjene Općih uvjeta
za opskrbu električnom energijom (NN 14/2006), ali samo u dijelu koji se odnosi na
ulaganja u infrastrukturu, mada bi se vjerojatno i prema direktivama Europske unije
imalo što i promijeniti po pitanju potrošača fizičkih osoba.
Također se pripremaju i izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama. U
pripremnoj fazi uopće nisu uključeni predstavnici udruga za zaštitu potrošača.
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Predlažemo da svako ministarstvo prijevode direktiva Europske unije iz svog
djelokruga stavi na svoje web stranice da budu dostupne svim građanima Republike
Hrvatske, kako bi se građani uvjerili u korisnost direktiva i kako bi im bilo omogućeno
da se što bolje uključe u izmjene i dopune našeg zakonodavstva u skladu s
europskim zakonima.

S poštovanjem
tajnik HUZP-a
Tomislav Lončar
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Članice Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske:
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP – Zagreb, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP – Slavonski Brod,
«Dalmatinski potrošač» Split, «Dubrovački potrošač» Dubrovnik, «Šibenski potrošač» Šibenik, Udruga za zaštitu
potrošača Grada Samobora, Udruga za zaštitu potrošača komunalne djelatnosti – Solin i «Zadarski potrošač» Zadar,
Potrošački centar Rijeka

