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Визначення ОВД у директиві про ОВД
“Оцінка впливу на довкілля” це процедура, що
складається з:
•(і) підготовки звіту з ОВД розробником ...
•(ii) проведення консультацій ...
•(ііі) вивчення компетентним органом інформації, що міститься у звіті про
ОВД, та будь-якої додаткової інформації, наданої, де це необхідно,
розробником ... та будь-якої відповідної інформації, отриманої в ході
консультацій...;
•(iv) надання обґрунтованого висновку компетентним органом про значний
вплив проекту для довкілля з урахуванням результатів оцінки, зазначеної в
підпункті (iii), і, де це доцільно, власного додаткового обстеження; і
•(v) інтеграція обґрунтованого висновку компетентного органу в будь-яке з
рішень, згаданих у статті 8а.
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Рішення про провадження планованої
діяльності – стаття 8 - 9а Директиви
• Обґрунтований висновок (чинність - ст.8.а.6.)
• До увагу належним чином приймаються
–
–
–
–

Звіт з ОВД
Консультації з природоохоронними органами
Транскордонні консультації
Участь громадськості

• Зміст

– “Так” або “ні” щодо проекту у запропонованій місцевості
– Якщо “так” – розробляються екологічні умови
– Якщо “ні” – деколи альтернативний варіант (зазвичай
територіальна альтернатива)

• Необхідність обґрунтування причин
• Обгрунтований висновок є обовязковим для рішення про
провадження планованої діяльності (наступного рішення)
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Стаття 8а
• 1. Рішення про погодження планованої
діяльності повинно включати щонайменше
наступну інформацію:
• (a) обгрунтований висновак згідно Статті 1(2)(g)(iv);
• (б) усі екологічні умови, що додаються до рішення, опис
усіх особливостей проекту та / або заходів, передбачених
для уникнення, запобігання чи зменшення та, якщо
можливо, компенсації суттєвого негативного впливу на
навколишнє середовище, а також, де це доречно, заходів
моніторингу.
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Концепція “врахування
належним чином"
• розглянути належним чином
– обов'язок прочитати і розглянути серйозно
– але не завжди враховувати всі коментарі
– відображається на змісті рішення по суті
– докази та пояснення належного врахування
відображаються у
• Обґрунтуванні причин
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Належним чином врахувати що?
• Результати оцінки впливу, а саме:
– Звіт з ОВД / СЕО
– Консультації з природоохоронними органами /
органами охорони здоров'я
– Транскордонні консультації
– Участь громадськості
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Допустимість проектів у Польщі
• Невідповідність місцевому плану
землекористування (ст.80.2)
• Значний негативний вплив на цілісність
обєктів Natura 2000 – виставляються умови
(ст.81.2)
• Значний негативний вплив на досягнення
екологічних цілей, встановлених в
програмах управління водними ресурсами виставляються умови (ст.83.3)
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Ст.81.1 – альтернативний варіант
• В разі коли оцінка впливу на довкілля
проекту вказує на бажаність реалізації
проекту в іншому варіанті, ніж
запропонований замовником, орган,
компетентний приймати рішення щодо
екологічних умов, за згоди заявника
зазначає у своєму рішенні варіант,
дозволений до реалізації, або, за
відсутності згоди заявника, відмовляє в
погодженні реалізації проекту.
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