Єжи Єндрошка
Звіт з ОВД і перевірка його якості:
міжнародні вимоги та практика
Пілотний проект:
Тренінг з оцінки впливу на довкілля (ОВД) Тренінг 2
Київ, 28-30 березня 2018

Jerzy Jendrośka

1

Зміст
•
•
•
•

Концепція та роль звіту з ОВД
Вимоги
Заходи щодо забезпечення якості
Перевірка на практиці: кроки

Jerzy Jendrośka

2

Концепція та роль звіту з ОВД
• Немає визначення в Конвенції Еспо/Директиві з
ОВД
• Різні назви на практиці
• У деяких країнах обмежена кількість сторінок
• Роль у процедурі ОВД
– підготовлений "компетентними експертами"
(як правило, зовнішніми консультантами)
– від імені / оплачуються замовником
– відображає думку експертів / консультантів
– лише один з елементів
ОВД - не вирішальний
Jerzy Jendrośka

3

Процедурні вимоги

• Консультування з
– Екологічними органами (завжди)
– Органами охорони здоров'я (у деяких країнах
ЄС)
• Участь громадськості (в більшості країн ЄС)
• Транскордонна процедура (Еспо)
• Визначення обсягу досліджень (скринінг) –
зазвичай називають „висновком із визначення
обсягу” або „програмою з ОВД”
• Обґрунтування причин
• ТЗ для консультантів з ОВД
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Звіт з ОВД в Конвенції Еспо ст.4.1 та
Додаток II
Інформація, яка повинна бути включена до документації з оцінки впливу на навколишнє
середовище, має містити, як мінімум, відповідно до статті 4:
(а) опис запропонованої діяльності та її мету;
(b) опис, де це доречно, розумних альтернатив (наприклад, місцевих або технологічних) для
запропонованої діяльності, а також нульової альтернативи;
(с) опис середовища, на яке може бути здійснено суттєвий вплив планованою діяльністю та її
альтернативами;
(d) опис потенційного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності та її
альтернатив та оцінки його значимості;
(е) опис заходів пом'якшення впливу на навколишнє середовище, щоб запобігти негативному
впливу на навколишнє середовище;
(f) чітке визначення методів прогнозування та основних припущень, а також відповідних даних
про навколишнє середовище;
(g) виявлення прогалин у знаннях та невизначеностях, що виникли при складанні необхідної
інформації;
(h) де це доречно, схема моніторингу та програм управління та будь-які плани для аналізу
після проекту;
(і) нетехнічний звіт, що містить візуальне представлення (карти, графіки тощо).
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Документація з ОВД - ст. 5 та Додаток IV
Директиви з ОВД
• Звіт з ОВД (некоректна назва до 2014 року "інформація, яку має надати розробник")
• Контроль якості – ст. 5.3
• Деталі в ст.5.3 та Додатку IV
– опис проекту (місце, план та розмір проекту);
– опис заходів, передбачених для уникнення, зменшення та, якщо
можливо, виправлення суттєвих негативних наслідків;
– дані, необхідні для визначення та оцінки основних впливів, які проект
може мати для навколишнього середовища;
– опис розумних альтернатив проекту, вивчених розробником, та їх
специфічні характеристики, а також зазначення основних причин
вибору альтернативи, з урахуванням впливу проекту на навколишнє
середовище
– нетехнічне резюме
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Альтернативи
• Зазвичай зазначаються під час визначення
сфери охоплення Звіту з ОВД
• Повинні бути розумними
– “вивчені розробником”
– Реалістичними з точки зору мети проекту

• Може стосуватися:
– Територіального розташування
– Технології
– Помякшувальних заходів
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Вимоги
• Може вимагатися включити більше
інформації, ніж це вимагається в Еспо чи
Директиві з ОВД
• Нетехнічний підсумок – коротко і простою
мовою підсумовує всі розділи звіту
• Потрібно суворо дотримуватись
– юридичних вимог (шляхом включення
відповідно названих розділів)
– визначеному обсягу дослідження Звіту з ОВД
(висновку по скоупінгу)
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Заходи щодо забезпечення якості
• Підходи в різних країнах:
– Система оцінювання звітів з ОВД органами охорони
навколишнього середовища (США)
– Призначення органами влади консультантів з ОВД (Польща
1980-1990)
– Акредитація консультантів з ОВД (Польща 1990-2000)
– Комісії з ОВД (Нідерланди, Франція, Польща)
– незалежний аналіз (Бельгія, Хорватія)
– загальні вимоги законодавства щодо кваліфікації
консультантів з ОВД / СЕО (Польща, Естонія, Хорватія)
– Вимога щодо підписання (Польща)

• Плюси та мінуси різних підходів та зв’язок з публічними
закупівлями
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Перевірка на практиці: кроки
• Початкова перевірка
– Формальна перевірка поданих документів та
додатків
– Формальна перевірка поданої документації з
ОВД (чи всі обов'язкові питання чітко
викладені, як цього вимагає закон)

• Перевірка якості
– На дотримання висновку по скоупінгу
– Перевірка за списком (сheck-list)
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