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Країни, де
впроваджується
проект ІРРА
Проект “Впровадження методів
участі громадськості у видаленні
радіоактивних відходів” (ІРРА,
2011-2013 роки) :
• дослідження “Орхуська
конвенція в ядерній енергетиці”;
• запровадження
“неформального діалогу” з
питань поводження з ядерними
відходами.
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Петер Міхок:
• дослідження транскордонних
питань і “Реалізація Орхуської
конвенції у Словаччині” (проект
IPPA, 2011-13 рр.);
•участь у кампаніях НУО за
фінансування кінцевих стадій
ядерного циклу (2003-2010 рр.).

Інші країни, що
беруть участь у
проекті IPPA
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Доступ до інформації:
• обмін інформацією між “Сторонами походження” та “країнами, що
можуть бути істотно зачеплені” (Конвенція Еспо, ст. 3, пп. 5-7);
•Заінтересовані Сторони забезпечують, щоб громадськість
зачепленої Сторони у районах, які, судячи з усього, будуть зачеплені,
мала інформацію…” (Конвенція Еспо, ст. 3, п. 8).

Участь громадськості в прийнятті рішень
• “... мала інформацію та можливості для надання зауважень або
заперечень до запланованої діяльності та щоб ці зауваження або
заперечення були повідомлені компетентному органу Сторони
походження або безпосередньо, або, коли це необхідно, через Сторону
походження” (Конвенція Еспо, ст. 3 п. 8).
•повідомлення НУО, фізичних осіб (громадськості) тощо.

Доступ до правосуддя (також для НУО та фізичних осіб)
• право на розгляд у суді змісту відповідей на зауваження/заперечення
НУО, фізичних осіб (громадськості) тощо (термін дії Конвенції Еспо та
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Хоча, на перший погляд, Конвенція Еспо стосується (тільки)
транскордонних питань, п. 2 ст. 2 передбачає, що Сторони
встановлюють національну процедуру оцінки впливу на навколишнє
середовище, що відповідає певним вимогам, а отже, оскільки процедура
транскордонної ОВНС має впроваджуватися в контексті національного
законодавства, тим самим встановлюють стандарти ОВНС на
національному рівні. У цьому відношенні ст. 6 Орхуської конвенції
розширює положення Конвенції Еспо.
Стосовно прозорості та консультацій з громадськістю “Орхуська
конвенція встановлює детальніші положення щодо елементів участі
громадськості в процедурі ОВНС, ніж Конвенція Еспо, а це означає, що
Сторона обох конвенцій повинна застосовувати ці детальніші
положення і у транскордонному контексті”.
Джерело обох цитат: Schrage (in: Bastmeijer and Koivurova (eds.)), 2008, p. 43-44.
Bastmeijer, K. and Koivurova, T. (editors): Theory and practice of transboundary environmental
impact assessment. Leiden (Netherlands) / Boston (USA) : Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
ISBN 978-90-04-16479-6.
Chapter 2: The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context,
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Доступ у Словаччині до документації ОВНС щодо блоків 3
та 4 Хмельницької АЕС
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Передова практика: направлення оповіщень неурядовим
організаціям
... Коли ми отримали оповіщення з документацією ОВНС
[від країни походження у рамках проекту в галузі атомної
енергетики], ми направили його відповідним органам та

НУО і попросили їх надати зауваження протягом 6 або 8
тижнів.
Джерело цитати: відповідь електронною поштою координатора
Конвенції Еспо однієї з держав-членів ЄС на електронно-поштову
анкету в рамках проекту ІРРА, червень 2011 р.
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Належна практика: тримісячний термін подання зауважень

Місячний термін надання відповіді на оповіщення за
Конвенцією Еспо достатній тільки для проектів, про які
ми знали раніше. Проте, для нових проектів або нових
стратегічних документів потрібно (було потрібно)
більше часу.
Джерело: дослідження за WP 3.1 проекту ІРРА, двостороннє інтерв'ю
з представником зачепленого органу місцевого самоврядування,
грудень 2012 р.
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Належна практика: тримісячний термін подання зауважень

30 днів не є ані “поміркованим” (Орхуська конвенція), ані
“належним” (Конвенція Еспо) терміном, коли
документація займає сотні сторінок, часто понад 800.
Джерело цитати/фрази: електронно-поштовий додаток до анкети за
WP 3.1 проекту ІРРА, заповненої однією з НУО, лютий 2013 р.
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Належна практика: підтримка активного залучення НУО

Час від часу НУО зв'язуються з нами та просять надати
інформацію про проект в іншій країні, що може мати
транскордонний характер, і крім того, є інші проекти, ніж
у ядерній енергетиці. Ми завжди контактуємо з
відповідною країною. Дуже часто виявляється, що цей
проект перебуває на дуже ранньому етапі, про що
згадувалося у газеті або науковому журналі, але ще
зарано надсилати оповіщення з документацією ОВНС.
Проте, як я вважаю, дуже добре, що ми отримуємо
завчасне
попередження
від НУО.поштою координатора
Джерело цитати:
відповідь електронною
Конвенції Еспо однієї з держав-членів ЄС на електронно-поштову
анкету в рамках проекту ІРРА, червень 2011 р.
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Приклади належної практики спілкування з НУО:
Ми [тобто зачеплена країна] організували проведення зустрічі з
громадськістю після розміщення оголошень тощо у газетах… НУО,
які особливо цікавилися питанням (або виступали проти), також
узяли участь, після чого ми також отримали їхні письмові
зауваження.
... ми отримуємо зауваження майже виключно електронною поштою,
але дехто пише листи… на домашніх сторінках [процедур
ОВНС/ОВСС]; надаються також зауваження з транскордонного
аспекту.
... існує новостворений комітет, що конкретно опікується ядерною
проблематикою; до його складу входять декілька НУО…
Джерело цитати: відповіді електронною поштою координаторів
Конвенції Еспо держав-членів ЄС на електронно-поштову анкету в
рамках проекту ІРРА, червень 2011 р.
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Приклади належної практики поваги до НУО:
Міністерство навколишнього середовища отримало відповідь Польщі на зауваження,
подані Фінляндією 21 грудня 2011 р. Міністерство навколишнього середовища хотіло
б подякувати Польщі за надання Фінляндії можливості взяти участь у процедурі
планування Програми розвитку ядерної енергетики Польщі та у проведенні
відповідної оцінки впливу на навколишнє середовище. Міністерство також хотіло б
висловити вдячність за відповідь Польщі на зауваження, подані в нашому листі від 21
грудня 2011 р. Отримана нами інформація дозволяє уточнити більшість питань,
порушених фінськими органами влади та громадськістю. Проте, ми хотіли б
попросити вас люб'язно надати точнішу відповідь на зауваження, зроблені
Гельсінкським бюро організації Greenpeace Nordic.

Джерело цитати:
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Точка зору НУО: якою повинна бути “належна” практика:

“Належне” взяття до уваги зауважень НУО не означає
відповіді (що їх вони всі надають: “відхилено, тому що…”).
Воно означає, що необхідно враховувати зауваження, надані
НУО, і, де потрібно, вносити зміни у проект. Якщо це не
потрібно, відмову слід належним чином аргументувати.
Джерело цитати: зауваження, що доповнює анкету за WP 3.1 проекту ІРРА,
заповнену “дуже досвідченою” НУО, лютий 2013 р.
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Орхуська конвенція (третій напрямок): доступ до
правосуддя
How can NGOs support the Access to Justice Directive of the EU?
(Toolkit).[“Як НУО можуть підтримувати Директиву ЄС про
доступ до правосуддя (інструментарій)”] Written by: Justice and
Environment, 2012.

Possible initiatives on access to justice in environmental matters and their
socio-economic implications (DG ENV.A.2/ETU/2012/0009rl) [“Можливі
ініціативи щодо доступу до правосуддя з екологічних питань та
їхні соціально-економічні наслідки”] Submitted to: European
Commission / DG ENV.A.2. Maastricht, 9 January 2013
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Конкретне проблемне питання: продовження терміну
експлуатації АЕС
- не зазначено у Додатку до Конвенції Еспо.
Комітет з імплементації – відповідність як результат
інформації, наданої Комітету з інших джерел
EIA/IC/INFO/7
Інформаційна форма, подана Комітету 20 квітня 2011 р.
“Екоклубом”, українською неурядовою організацією, щодо
пропонованого продовження терміну експлуатації ядерних
реакторів в Україні.

Friends of the Earth - Europe (Int.)

CEE Bankwatch Network (Int.)

Atomstopp (AT)

Forum of Austrian Scientists (AT)

Global 2000 (AT)

Viennese platform (AT)

Plage Salzburg (AT)

Estonian Green movement (EST)

Sortir du nucleare (FR)

Arbeitskreis gA (GER)

BBU (GER)

BUND (GER)

Greenkinds (GER)

Umweltinstitut München (GER)

VSR-Gewässerschutz e.V. (GER)

Energy club (HU)

Irish Doctors' Envi. Assoc. (IRL,UK)

Latvian Green Movement (LAT)

Latvian EnviProtection club (LAT)

Terra Milleniul (RO)

Swedish NGO Office for n.w.r. (SWE)

Swedish Envi. Mov. waste sec. (SWE)

Синім показані останні доповнення/зміни,
подані нам відповідною НУО 9 вересня 2012 р.

Greenpeace (Int.)

Результати кабінетного
дослідження у рамках проекту
ІРРА, тобто огляду
загальнодоступних джерел
(зокрема відповідей, отриманих
нами на анкету від координаторів
Конвенції Еспо)
(IPPA Deliverable 3.1, p. 37.
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Дякую за увагу!
Прошу ставити запитання або пізніше
надсилати коментарі електронною
поштою на адреси:
peter.mihok@umb.sk
mihok@cepta.sk

