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Вимоги конвенції
......стисло:
ЗАПОБІГАННЯ, ГОТОВНІСТЬ ТА
РЕАГУВАННЯ НА
промислові аварії з потенційними
транскордонними впливами
ДЛЯ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ ТА ДОВКІЛЛЯ

Словенія є Стороною Конвенції з 2002 р.
Усі сусідні країни є Сторонами Конвенції
Подані звіти про реалізацію Конвенції
Член РГ з реалізації
Член Бюро Конвенції
Підтримує Програму допомоги
Голова Конференції Сторін
Приєднання до Конвенції:
 безсумнівна актуальність Конвенції для Словенії
 Закон про ратифікацію Конвенції
 технічні та нетехнічні можливості

(технічна) ПРИВАБЛИВІСТЬ СТАТУСУ СТОРОНИ
КОНВЕНЦІЇ
• Демонстрація відповідальності за людей та за довкілля (на національному та
міжнародному рівнях)
• Систематичній і прозорий контроль за небезпекою промислових аварій (з потенційним
транскордонним впливом або без такого)
• Контроль за небезпекою промислових аварій у відповідності до зразків кращої практики
• Можливості для прогресу у технічних заходах
• Взаємна експертна підтримка та співпраця
• Сприяння для покращення ситуації в інших сферах: пожежна безпека, виробнича
безпека та гігієна праці, цивільний захист, охорона довкілля, оцінка впливу на довкілля,
планування землекористування, безпека
• Підтримка реалізації законодавства ЄС

(нетехнічна) ПРИВАБЛИВІСТЬ СТАТУСУ СТОРОНИ
КОНВЕНЦІЇ
• Відповідальний член міжнародної спільноти/сусідства
• Регіональна співпраця з технічних питань сприяє регіональному
співробітництву та загальній довірі
• Імідж країни, що працює на випередження
• Розширення горизонту (також і в напрямку інших багатосторонніх
екологічних конвенцій ЄЕК ООН)
• Реалізація міжнародних зобов'язань
• "Квиток" для доступу до програм допомоги та зміцнення потенціалу
інших організацій

Якою є практика Словенії?

A.









ЗАГАЛЬНІ вимоги:
розробити та реалізувати політику та стратегії
скорочення ризику промислових аварій … складова політики
охорони довкілля та цивільного захисту.
провести доречні законодавчі та адміністративні заходи …
комбінація законодавства та адміністративних органів у
сфері охорони довкілля та цивільного захисту.
призначити або створити один чи декілька компетентних
органів для реалізації конвенції … два компетентних органи:
Міністерство охорони навколишнього середовища та
територіального планування і Міністерство оборони.
призначити або створити контактний центр … два
контактних центри - я особисто та мій колега з
Міністерства оборони.

B. ВИЗНАЧЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ
 визначити небезпечну діяльність на території Сторони …
опираючись на самостійних повідомленнях операторів, після
законодавчого прийняття критеріїв, визначили 63 підприємства,
що підпадають під Директиву Севезо III та 7 небезпечних видів
діяльності, що відповідають "критеріям речовин та розміщення"
для потенційного транскордонного впливу, перелік відкритий для
громадськості.




обговорити з сусідніми країнами небезпечні види діяльності, які
можуть викликати транскордонні впливи …. організовані
двосторонні зустрічі з усіма сусідніми країнами крім Хорватії.
повідомити відповідні Сторони про ці небезпечні види діяльності …
повідoмили Австрію та Угорщину.

C. ЗАПОБІГАННЯ




проводити доцільні заходи для запобігання промислових аварій ...
система запобігання опирається на два механізми: екологічні
дозволи та інспекції на місцях, проведена підготовка експертів для
практичної реалізації системи.
вимагати від операторів небезпечної діяльності демонструвати
безпечну експлуатацію .... відповідальність за демонстрацію
безпеки покладена на операторів, обов'язкові елементи
демонстрації визначені у законодавстві : аналіз небезпек,
визначення сценаріїв аварій, оцінка їхніх наслідків та впливів,
демонстрація заходів запобігання та ліквідації аварій.

D. РОЗМІЩЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ


встановити політику щодо розміщення нових видів
небезпечної діяльності та суттєвої модернізації існуючих
для мінімізації небезпечних впливів на людей та на довкілля
.... небезпека промислових аварій має прийматись до уваги у
плануванні землекористування та розміщення небезпечних
видів діяльності, розроблені критерії для безпечних
відстаней між джерелами промислових аварій та
потенційними рецепторами, критерії опираються на
заздалегідь визначених сценаріях аварій та на комбінацію
(матрицю) небезпечних впливів і вразливості рецепторів.

E. ГОТОВНІСТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ






встановити та підтримувати адекватну готовність до реагування на
промислові аварії у надзвичайних ситуаціях .... готовність до
надзвичайних ситуацій у зв'язку з промисловими аваріями є складовою
загальної системи готовності до надзвичайних ситуацій в країні.
Елементи системи визначені у законодавстві . Рятувальні служби для
реагування на промислові аварії є складовою національної системи
реагування на надзвичайні ситуації. Один національний центр
підготовки.
забезпечити підготовку внутрішніх планів дій у надзвичайних ситуаціях
.... оператори небезпечної діяльності зобов'язані готувати внутрішні
плани дій у надзвичайних ситуаціях. Елементи планів визначені у
законодавстві. Аналіз/перегляд планів. Тестування планів.
забезпечити підготовку зовнішніх планів дій у надзвичайних ситуаціях ...
місцеві спільноти з небезпечними видами діяльності на території
зобов'язані готувати зовнішні плани дій у надзвичайних ситуаціях
Елементи планів визначені у законодавстві. Аналіз/перегляд планів.
Тестування.

F. ІНФОРМУВАННЯ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ




забезпечити, що громадськості надається інформація про
можливі промислові аварії, їхні наслідки та впливи ....
законодавство визначає публічну інформацію про небезпеку
промислових аварій , яка надається громадськості без
запиту, її зміст, режим доступу, розгляд та перегляд.
забезпечити, що громадськість має можливість для участі у
процедурах, щоб висловити свої погляди .... участь
громадськості у процедурах/справах, пов'язаних з
промисловими аваріями, проводиться таким саме чином, як
в інших природоохоронних справах.

H. СИСТЕМА ПОВІДОМЛЕННЯ




забезпечити роботу систем повідомлення про промислові
аварії ... цілодобово діють 1 національний та 7
регіональних інформаційно-комунікаційних центрів.
забезпечити повідомлення потенційно уражених Сторін
про промислові аварії та про безпосередню загрозу аварій
... процедури розроблені і визначені відповідальні.

I. РЕАГУВАННЯ ТА ВЗАЄМНА ДОПОМОГА






забезпечити адекватні заходи реагування для локалізації
та мінімізації наслідків аварій ... системи реагування на
надзвичайні ситуації опираються на плани дій в
надзвичайних ситуаціях, реагування включає заходи для
локалізації та мінімізації наслідків, для захисту людей та
довкілля, комунікації та надання порад людям як вони
мають поводитись, .... .
Сторона може запросити допомогу з боку іншої Сторони
... встановлені процедури, обов'язки, канали взаємодії.
Сторона швидко приймає рішення та інформує запитуючу
Сторону, чи може вона надати допомогу ... встановлені
процедури, обов'язки, канали взаємодії.

J. ПРАКТИЧНА СПІВПРАЦЯ З СУСІДНІМИ КРАЇНАМИ




на національному рівні ... обмін даними про характеристики
небезпечної діяльності , регулярне тестування каналів зв'язку ,
зустрічі з питань промислових аварій, а також в рамках
діяльності двосторонніх комісій, створених за двосторонніми
угодами з питань "цивільного захисту" та "охорони вод".
на місцевому рівні ... тривалі та широкі традиції місцевої
співпраці на основі офіційних та особистих контактів,
транскордонні навчання, тестування каналів зв'язку, зустрічі
експертів.
На практиці: головні питання та рівень амбітності
визначаються Стороною.

