Що таке СЕО?

Хто може приймати участь у процесі СЕО?
Їх ідентифікація відповідно до Закону.

Оцінювання впливу стратегічних документів на навколишнє середовище (Strategic
Environmental Assessment – SEA, надалі СЕО) – це інструмент проведення оцінки
можливих впливів стратегічних документів на навколишнє середовище, включаючи
здоров’я людей, протягом їх підготовки та перед їх ухваленням.

Що таке стратегічний документ?
Стратегічний документ – це проект плану або програми, включаючи ті, що фінансуються
спільно з Європейським союзом, а також будь-які зміни до них, що знаходяться на
стадії підготовки, узгодження, або знаходяться на стадії підготовки, узгодження на
державному, регіональному чи місцевому рівні, або які знаходяться на стадії підготовки
до ухвалення Державною Радою Республіки Словаччина, муніципальною радою,
представниками вищої територіальної одиниці або Урядом Республіки Словаччина,
підготовка яких відбувається відповідно до вимог загальнообов’язкових законодавчих
актів, рішень або розпоряджень органу, на ухвалу якого документ готується.

Законодавчі рамки СЕО
На міжнародному рівні оцінка стратегічних документів виконується у відповідності до:
• Директиви Європейського парламенту і Ради 2001/42/ES від 27 червня 2001 про
оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище (директива
СЕО),
• Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Договору Європейської економічної
комісії СЕО про оцінку впливів, що розповсюджуються за межі кордонів СР, на
навколишнє середовище (Протокол СЕО).
На державному рівні оцінка стратегічних документів здійснюється відповідно до закону
№ 24/2006 З. з. Про оцінку впливів на навколишнє середовище та внесення змін до
попередніх законів, зі змінами та доповненнями (Закон) та рішення MOHC СР №

113/2006 З. з., яка визначає деталі кваліфікації експертів для надання оцінки впливу на
навколишнє середовище.

Які стратегічні документи підлягають обов’язковій
оцінці щодо впливу на навколишнє середовище?

Оцінка впливу стратегічних
документів на навколишнє
середовище (СЕО)
Загальна інформація

Стратегічні документи, що підлягають обов’язковій оцінці – це документи із
сільськогосподарської, лісогосподарської, рибогосподарської, промислової,
енергетичної, транспортної, сміттєпереробної, водогосподарської, телекомунікаційної,
перевізної, землевідводної та землекористувальної сфери, сфер регіонального розвитку
та навколишнього середовища, стратегічні документи що фінансуються спільно з
Європейським союзом, які ймовірно мають значний вплив на навколишнє середовище
а також створюють основу для ухвалення будь-якого з проектів, перерахованих у додатку
№8, крім стратегічних документів, що визначають на місцевому рівні використання
невеликих земельних ділянок. Надалі йдеться про стратегічні документи і зміни до
них, які, відповідно до експертної позиції державного органу захисту навколишнього
середовища та ландшафту, ймовірно мають самі по собі або в комбінації з іншими
документами або проектами значний вплив на території, що належать до європейського
переліку заповідних зон, розглядаються як пташині заказники або є територіями
загальноєвропейського значення.

Які стратегічні документи підлягають дослідженню?
Йдеться про документи, що не перераховані серед тих, що підлягають обов’язковій
оцінці, які створюють основу для ухвалення будь-якого з проектів, перерахованих у
додатку №8 і зміни до них, стратегічні документи, що визначають на місцевому рівні
використання невеликих земельних ділянок, а також незначні зміни до стратегічних
документів.

Постачальник – особа, що розробляє стратегічний документ,
Відповідний орган – державний орган, що виконує зобов’язання в рамках надання
оцінки впливу на навколишнє середовище; таким органом є Міністерство охорони
навколишнього середовища (MOHC CP) та адміністративне управління,
Відомчий орган – центральний державний орган, у випадку оцінки впливів
стратегічного документу із загальнодержавним значенням, ним є орган, що подає
проект стратегічного документу на розгляд Уряду Республіки Словаччина,
Затверджуючий орган – публічна організація, що має повноваження схвалювати
стратегічні документи,
Пов’язаний орган – публічна організація, чиє узгодження є обов’язковою умовою до
прийняття та узгодження стратегічного документу,
Пов’язаний район – регіон, території якого стосується проект стратегічного документу
або територія якої може опинитись під впливом прийнятого стратегічного документу,
Громадськість – одна фізична чи юридична особа, або декілька фізичних чи юридичних
осіб, ії організаційні об’єднання чи групи,
Пов’язана громадськість – громадськість, яка є зацікавленою або може бути
зацікавленою в підготовці стратегічних документів до їх прийняття,
Недержавна організація, що підтримує захист навколишнього середовища – об’єднання
громадян, неінвестиційний фонд, неприбуткова організація, що надає суспільно корисні
послуги, за винятком тих, які засновані державою, або цільовий фонд, заснований з
метою створення або захисту навколишнього середовища чи збереження природніх
багатств,
Експерт – фізична або юридична особа, яка затверджена MOHC СР в особистому
переліку розпорядженням MOHC СР №113/2006 З. з., яка встановлює деталі кваліфікації
експертів для надання оцінки впливу на навколишнє середовище.

До кого звертатись?
За інформацією:
• Чи підлягає Ваш стратегічний документ оцінці відповідно до закону № 24/2006 З. з.
Про оцінку впливу на навколишнє середовище зі змінами та доповненнями,
• Який державний орган є відповідним органом у відношенні до Вашого стратегічного
документу.
Можете звернутись до:
• Співробітників державних органів, що займаються оцінкою впливу на навколишнє
середовище (http://enviroportal.sk/agendy/na-koho-sa-obratit/poradime-vam),
• Співробітників відповідної районної адміністрації,
• Співробітників документаційного центру ОВНС/САО (Словацька агенція з питань
навколишнього середовища) http://enviroportal.sk/agendy/obcan/obcan-v-proceseeia/kontakt.

Які основні кроки в процедурі САО?
Процес обов’язкового оцінювання впливу стратегічного документу на навколишнє
середовище складається з таких кроків:
• Проект та коментарі до нього,
• Визначення об’єму оцінки стратегічного документу та часових рамок,
• Звіт щодо оцінки стратегічного документу та коментарі до нього,
• Громадські слухання звіту щодо оцінки,
• Експертиза стратегічного документу,
• Заключні положення щодо оцінки стратегічного документу.
В заключних положеннях відповідний орган, окрім повної оцінки впливу стратегічного
документу на навколишнє середовище, зазначає чи надає він згоду на його прийняття,
чи ні, за яких умов погодиться на прийняття і в якому варіанті, а також, необхідний
об’єм спостереження за ним і оцінювання.
Дослідження розпочинається з представлення пропозиції стратегічного документу,
а закінчується виданням рішення, в якому відповідний орган вирішує, чи мають
стратегічний документ або зміни до нього за законом підлягати оцінці, якщо буде
вирішено, що стратегічний документ, за законом, має бути оціненим, процес
продовжується за процедурою обов’язкового оцінювання з визначення об’єму
оцінювання та часових рамок. При прийнятті рішення, відповідний орган дотримується
загальних критеріїв оцінювання відповідно до додатку №3 Закону.
Процес оцінки впливів стратегічного документу на навколишнє середовище
загальнодержавного значення складається з тих самих процесів як обов’язкове
оцінювання і дослідження. Процес завершується виданням додаткової статті щодо
впливів на навколишнє середовище, в якій надається оцінка результатів оцінювання
впливів і представлені позиції.

Як пов’язане СЕО з процедурою узгодження?
Відповідний орган має розглянути заключні положення оцінки стратегічного документу,
особливо умови прийняття стратегічного документу. Відповідний орган не може
узгодити стратегічний документ, що є предметом оцінювання, без заключних положень
або без додаткової статті щодо впливів на навколишнє середовище.

Яким чином громадськість може прийняти участь
у процесі СЕО?
Відповідно до демократичних принципів, громадськість не тільки інформується
відносно запланованих стратегічних документів, але й залучається безпосередньо до
процесу їх оцінювання.
Інформування громадськості забезпечується через інтернет сторінки відповідних
органів, урядовий графік, засоби масової інформації та пов’язану районну
адміністрацію.
Громадськість має можливість надіслати свою письмову позицію щодо стратегічного
документу щодо заявки, щодо об’єму оцінювання та щодо звіту щодо оцінки
стратегічного документу, а згодом, прийняти участь в обговоренні та громадських
слуханнях щодо звіту про оцінку, якщо обговорюване питання внесено до порядку
громадських слухань. Позиція громадськості має бути прийнята до уваги і оцінена в
експертному висновку, а також в заключному положенні відповідного органу.
Законом, в рамках загальновживаного терміну громадськість виділяється термін так
званої пов’язаної громадськості. До пов’язаної громадськості відноситься фізична
особа, якій виповнилось 18 років, юридична особа та громадське об’єднання. Пов’язана
громадськість, під час оцінювання впливів стратегічних документів, має право прийняти
участь у підготовці та оцінюванні впливів стратегічного документу, до самого ухвалення
стратегічного документу.

Де оприлюднюється та зберігається документація
з процесу СЕО?
Документація з процесу оцінювання впливу оприлюднюється в електронному вигляді на
офіційній електронній сторінці відповідного органу в рамках комплексної інформаційної
системи http://enviroportal.sk/sk/eia і доступна широкому загалу. Скомплектована
документація зберігається протягом 15 років після завершення процесу оцінювання
MOHC СР, регіональними адміністраціями та документаційним центром ОВНС
Словацької агенції з питань навколишнього середовища в Банській Бистриці.
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ВідпО приймає
рішення, чи має за
законом СД бути
дослідженим

Протягом
15 днів

СД має бути
досліджене

протягом 10 днів

ВідпО передає П, ЗО, ПО, Пр заключні
положення щодо оцінки СД та публікує їх на
електронній сторінці Міністерства

ВідпО разом зі органами охорони
здоров'я розробляє заключні положення
щодо оцінки СД
Протягом 3
робочих днів

Пр опубліковує
заключні положення

П разом з ВідпО проводять
громадські слухання

До кінцевого
терміну
публікації звіту

Пр інформує
громадськість

Протягом 3 робочих днів

ВідпО протягом 5 робочих днів
повідомляє місце та час проведення
консультацій та звіт щодо проведеної
оцінки СД і пропозицію СД передає ЗО,
ПО та Пр, а також опублікує на
електронній сторінці Міністерства

П опубліковує
масштаб
оцінювання

ВідпО передає масштаб оцінювання СД П та
опубліковує його на електронній сторінці
Міністерства

ВідпО опубліковує пояснення
чому СД не розглядається, процес
дослідження закінчується.

ВідпО опубліковує рішення
на електронній сторінці
Міністерства і надсилає його
П, DO, Пр. Пр інформує
громадськість.

Пр інформує
громадськість

протягом
3 робочих днів

ВідпО опублікує заявку щодо СД
на електронній сторінці
Міністерства та передає її ПО, ЗО,
а якщо йдеться о СД місцевого
значення то і Пр

Громадськість, Пр, АР, ПО
можуть запропонувати
доповнення до масштабу
оцінювання СД ВідпО

протягом
10 днів

Hi

Надання
рішень ВідпО
протягом
15 днів

протягом 5 днів

Протягом 15 днів з моменту передачі експертної оцінки

Надання експертної оцінки СД
Та її передача ВідпО

Протягом 30 днів

ВідпО визначає хто робитиме
оцінку експертизи СД

Протягом 10 днів

Надсилання письмових
рішень ВідпО протягом
21 дня

П передає звіт щодо проведеної
оцінки СД з пропозицією СД
ВідпО та опубліковує їх

П виконує оцінювання СД та
складення звіту щодо проведеної
оцінки СД

Без часових обмежень

ВідпО після узгодження з П, ЗП,
ПО, Пр визначає масштаб
оцінювання СД та часові рамки

Так

СД має бути
обов'язково
оцінена

П подає ВідпО заявку щодо СД
(ВідпО може повернути заявку
протягом 5 робочих днів для
доопрацювання)

Відомчий орган надасть результати оцінки у розділі
Визначення впливів НС

Міністерство, протягом 15 днів з моменту передачі результатів
експертизи СДДЗ, передає відомчому органу своє рішення, яке
відомчий орган прийме до уваги під час розгляду заявки СДДЗ

Міністерство визначає хто робитиме оцінку експертизи СДДЗ

Відомчий орган, разом із Міністерством, проведе громадські слухання
звіту щодо проведеної оцінки СДДЗ і пропозиції СДДЗ протягом 21 дня з
моменту публікації звіту щодо проведеної оцінки СДДЗ

Відомчий орган надасть Міністерству
звіт щодо проведеної оцінки СДДЗ
і пропозиції СДДЗ та копії рішень

Відомчий орган та Міністерство
невідкладно опублікують
масштаб оцінювання СДДЗ

Процес оцінки завершено

Відомчий орган та
Міністерство невідкладно
опублікують рішення

СДДЗ – стратегічний документ державного значення, Ministerstvo – Міністерство охорони навколишнього середовища Словацької Республіки,
Відповідальний орган – відповідне міністерство, що розробляє СДДЗ, ГС – громадські слухання

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВІВ

ПОЗИЦІЯ МІНІСТЕРСТВА

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Відомчий орган та Міністерство
опублікують звіт щодо проведеної
оцінки СДДЗ і пропозиції СДДЗ, а
проінформує про це Міністерство

ВНЕСЕННЯ ПРАВОК ДО ЗВІТУ
ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ОЦІНКИ
ТА ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

За 7 днів до ГС

Відомчий орган проведе оцінювання СДДЗ
та складе звіт щодо проведеної оцінки
впливу СДДЗ

Без часових обмежень

Ні

протягом
10 днів

Відомчий орган,
разом із Міністерством,
приймає рішення чи СДДЗ
відповідає закону

протягом 15 днів

СДДЗ має бути
досліджене

Відомчий орган, разом із
Міністерством, визначить масштаб
оцінювання СДДЗ та часові рамки

Так

СДДЗ має бути
обов'язково оцінена

Передача громадських пропозицій відомчому органу
відбувається протягом 15 днів з моменту публікації
заявки щодо СД

Відомчий орган передає заявку щодо СД Міністерству та
опублікує її на громадському інформаційному ресурсі

ЗВІТ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ
ОЦІНКИ

МАСШТАБ ОЦІНЮВАННЯ ТА
ЧАСОВІ РАМКИ

ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

СХЕМА ПРОТОКОЛУ ПРОХОДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ ВПЛИВУ СТРАТЕГІЧНИХ
ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (§ 17 ЗАКОНУ)

СД – стратегічний документ, П – постачальник, ВідпО – відповідальний орган, ПО – пов'язаний орган, Пр – Пов'язаний район,
ЗО – затверджуючий орган, АР – автономний регіон, електронна сторінка – офіційна електронна сторінка, Міністерство – Міністерство охорони
навколишнього середовища Словацької Республіки

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

ВНЕСЕННЯ ПРАВОК ДО
ЗВІТУ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ
ОЦІНКИ ТА ГРОМАДСЬКІ
СЛУХАННЯ

ЗВІТ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ
ОЦІНКИ

МАСШТАБ ОЦІНЮВАННЯ ТА
ЧАСОВІ РАМКИ

ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

СХЕМА ПРОТОКОЛУ ПРОХОДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ ВПЛИВУ
СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

