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“Ətraf mühitə təsirin, o cümlədən transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsinin
aparılması qaydasının və müddəti” üzrə qayda layihəsinin terminologiyası

Qayda layihəsinin terminologiyası BMT AİK-in Espoo Konvensiyasına uyğunlaşdırılmış və mənalarının Konvensiya 
ilə eyni olduğu qayda layihəsində qeyd edilmişdir.
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Transsərhəd konteksdə ƏMTQ-nin aparılmasında məsul olan, habelə ölkə tərəfindən 
Konvensiya üzrə müəyyən edilmiş əlaqədar qurumlar

• AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi – ölkə tərəfindən Konvensiya üzrə inzibati məsələlərdə milli
əlaqələndirici ilə koordinasiyanı təşkil edir.

• AR Xarici İşlər Nazirliyi – ölkə tərəfindən Konvensiya üzrə əsas əlaqə orqan müəyyən edilib. Digər ölkələr
tərəfindən və ya AR tərəfindən digər ölkələrə transsərhəd sorğu (bildiriş) AR XİN vasitəsilə göndərilməlidir.

• Bu yeni hazırlanan transsərhəd ƏMTQ Qayda layihəsində nəzərə alınmışdır.
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Transsərhəd konteksdə ƏMTQ qayda layihəsi üzrə prosedurun başlanması

Bu proses milli səviyyədə necə başlanılır?
Konvensiya Əlavəsi ilə uyğun olan siyahı üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətə icazə verilməsi və ya başlanması
qərarından əvvəl digər ölkənin ərazisinə potensial transsərhəd təsirə səbəb olma ehtimalı yarandıqda,
transsərhəd ƏMTQ təmin edilir;
Transsərhəd ƏMTQ Sifarişçi tərəfindən cəlb edilən ƏMTQ üzrə təşkilat tərəfindən aparılan transsərhəd təsirlərin
qiymətləndirməsidir. Transsərhəd təsiri ehtimal olunan fəaliyyətlər üzrə müvafiq məlumatlar və nəticələrinə dair
hazırlanmış hesabat ƏMTQ sənədinə daxil edilir.

Transsərhəd ƏMTQ prosedurunun aparılması necə və nə zaman müəyyən edilir?
Milli ƏMTQ prosedurunda transsərhəd təsirlərin həcmi ETSN-nin tabeli qurumu Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi
(DEEA) ilə ilkin məsləhətləşmələrdə müəyyən edilir və ƏMTQ həcminə dair sənədə daxil edilir və bundan sonra
qiymətləndirmə aparılır. Əhəmiyyətli transsərhəd təsirlər müəyyən edilərsə, bu barədə səlahiyyətli orqana
məlumat verilir.
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Transsərhəd prosedurun aparılması qərarı
1. DEEA tərəfindən ƏMTQ sənədinin həcmi təsdiq edilərkən, digər ölkə ərazisinə transsərhəd təsirlər

əhəmiyyətli hesab edilərsə, transsərhəd ƏMTQ proseduruna təsirə məruz qalan ölkə və ya ölkələrin cəlb
edilməsi barədə qərarın verilməsi üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilir.

2. Təsirə məruz qalan ölkələrin transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsi prosesində iştirakının təmin edilməsi və
ya Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təsir olduqda təsir edən ölkələrin ƏMTQ prosesində Azərbaycan
Respublikası tərəfindən iştirak edilməsi bu mərhələdə öncədən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi ilə razılaşdırılır.

3. Razılaşdırıldığı təqdirdə, təsirə məruz qalan ölkənin (və ya ölkələrin) məlumatlandırılması milli ictimai
məsləhətləşmədən gec olmayaraq başlanılmalıdır.
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Transsərhəd ƏMTQ prosedurunun başlanması – Sorğunun (Bildirişin) göndərilməsi

• AR Xarici İşlər Nazirliyi transsərhəd ƏMTQ prosedurunda iştirak etmək niyyətinin olub-olmaması barədə
sorğunu 30 gün müddətində cavablandırmaq xahişi ilə həmin ölkənin səlahiyyətli orqanına göndərir;

Konvensiya səhifəsində müvafiq sorğunu qəbul edən digər ölkələrin səlahiyyətli orqanlarının siyahısı
mövcuddur.

• Sorğuda qeyd olunan müddətdə müraciət edilən ölkə tərəfindən iştirak etmək barədə müsbət
cavablandırma olmadığı və ya istənilən cavab təmin edilmədiyi halda transsərhəd prosedur icra edilmir.

• Bu qayda AR ərazisinə təsir olduqda digər ölkələr tərəfindən edilən sorğuya da şamil edilir. Sorğunun
qəbulu və cavablandırılması üçün səlahiyyətli orqan AR XİN-dir.
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Sorğunun məzmunu:

• nəzərdə tutulan fəaliyyət və onun mümkün ciddi transsərhəd təsirlərinin həcmi barədə məlumat;

• fəaliyyətə dair ƏMTQ proseduru və mümkün qərarların ümumi xüsusiyyətləri, dövlət ekoloji ekspertiza
rəyinin verilməsi proseduru və müddəti;

• sorğu göndərilən zaman mövcud olan məlumat (nəzərdə tutulan fəaliyyət barədə məlumat və ƏMTQ-nin
həcminə dair sənəd və ya ƏMTQ Hesabatı), habelə atılacaq növbəti addımlar və bununla əlaqədar vaxt
çərçivəsi barədə məlumat.
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Sorğuya müsbət cavab

• Bu halda məsləhətləşmə əsasında ƏMTQ sənədləşdirməsinin tələb olunan formatı və dili, ictimai dinləmənin
tarixi, vaxtı, yeri, əlaqədar ölkələr arasında əlaqə vasitələri, transsərhəd təsirin qiymətləndirilməsi
prosedurunda iştirak edəcək səlahiyyətli orqanların, habelə sifarişçinin rolu və maliyyələşdirmə məsələləri
əvvəlcədən razılaşdırılır.

• AR XİN tərəfindən və ya onun razılığı ilə AR ETSN (və ya birgə müəyyən edilən vasitəçi qurum) ƏMTQ
sənədinin layihəsi, habelə cavab məktubunda öncədən qaldırılan spesifik məsələlər barədə müvafiq
məlumat təqdim edilərək, rəy və təkliflərinin bildirilməsi üçün təsirə məruz qalan ölkə tərəfindən müəyyən
edilən səlahiyyətli quruma (digər ölkənin səlahiyyətli ətraf mühit üzrə aidiyyəti dövlət orqanına) göndərilir.
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Transsərhəd təsirə məruz qaldığını iddia edən ölkə sorğu təqdim edilməsinə dair 
müraciət etdikdə

• AR XİN-nə ünvanlanan müraciətə baxılaraq, potensial ciddi transsərhəd təsiri müəyyən etmək məqsədilə
həmin ölkə əsaslandırılmış məlumatla təmin edilir.

• Transsərhəd təsirə məruz qaldığını iddia edən ölkə ƏMTQ prosedurunun icrasının davam etdiyi müddətdə
müraciət göndərdikdə, mümkün iştirakla əlaqədar məsləhətləşmələr aparılır və ya razılığa gəldikdə həmin ölkə
prosesə cəlb edilir.

• ƏMTQ prosesi tamamlandıqdan sonra müraciət göndərilərsə, həmin ölkə layihə sonrası təhlillərin
aparılmasına cəlb edilir.
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Transsərhəd ƏMTQ sənədləşməsi və ictimai dinləmə

- Digər ölkə ərazisində ictimai dinləmə və ƏMTQ sənədlərinin tərcüməsi öncədən müəyyən edilməyibsə,
xərclərin ödənilməsi sifarişçi (layihəni həyata keçirən) tərəfindən təmin edilir.

- Təsirə məruz qalan ölkə ilə məsləhətləşmə və razılıq əsasında təsirə məruz qalması ehtimal olunan ərazilərdə
yaşayan əhali, habelə prosesdə maraqlı olan ictimaiyyət məlumatlandırılır, ictimaiyyətə rəy və təkliflərinin
bildirilməsi üçün şərait yaradılır.

- Təsirə məruz qalan ölkənin yekunlaşdırılmış rəy və təklifləri öncədən razılaşdırılmış qaydalar və vaxt
çərçivəsində təqdim edilir. Bu məsləhətləşmələr fəaliyyətlə bağlı yekun qərar qəbul edilməzdən öncə aparılır.
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Yekun qərarın verilməsi və məlumatlandırma

• Transsərhəd konteksdə ƏMTQ sənədləri DEEA tərəfindən dövlət ekoloji ekspertizasından keçirilir,
ekspertizanın nəticələrindən asılı olaraq ona ekoloji ekspertiza rəyi verilir.

• Nəzərdə tutulan fəaliyyətlə bağlı ekoloji ekspertiza rəyi, o cümlədən layihə üzrə yekun qərar sifarişçi 
(layihəni həyata keçirən) tərəfindən tərcümə edilərək təsirə məruz qalan ölkəyə təqdim edilir. 
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Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik!
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