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Բնապահպանական գնահատում Environmental 
assessment  

Ծագում ու զարգացում 
Origins and development 

• 1969: ԱՄՆ Ազգային Բնապահպանական 
քաղաքականության ակտ US National Environmental 
Policy Act 
• Կիրառելի է պլանների, ծրագրերի, քաղաքականության, 

իրավական առաջարկությունների, պռոյեկտների Applies 
to plans, programmes, policies, legislative proposals, projects 

 
• Ներկայումս TODAY 

• Բոլորը մշակել են բնապահպանական ազգային 
շրջանակները All developed environmental national 
frameworks 

• Միջազգային ու ԵՄ շրջանականեր /ներդաշնակեցում եւ 
անդրսահմանային ընթացակարգեր /International and 
supranational (EU) framework (harmonization and 
transboundary procedures 
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Շրջակա միջավայրի գնահատումը միջազգային 
օրենսդրության մեջ Environmental assessment in 

international law 
• Հիմնական սկզբունքներ միջազգային օրենսդրության 

General principles of international law 
– Trail Smelter դատավարությունը / case (ԱՄՆ, Հունգարիա/ 

Սլովակիա Hungary/Slovakia) – ICJ 1997 
– Pulp Mill դատավարությունը /case (Ուրուգվայ/ Արգենտինա 

Uruguay/Argentina) – ICJ 2010 
• 1992 Ռիո Հրչակագիր Շրջակա Միջավայրի ու Զարգացման 

վերաբերյալ  Rio Declaration on Environment &Development 
– Միջազգային սկզբունք Integration principle –Սկոզբունք Principle 

4 
– Շրջակա միջավայրի գնահատում Environmental Assessment –

Principle 17 սկզբունք  
– Պատասխանատվություն անդրսահմանային 

բնապահպանական վնասի համար Responsibility for 
transboundary environmental damage - Principle 2 սկզբունք  

– Անդրսահմանային ընթացակարգ Transboundary procedure 
(Principles 18 and/ ու 19 սկզբունքներ ) 
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Շրջակա միջավայրի գնահատում 
Եվրոպայում Environmental assessment in 

Europe 
• 1982 SEVESO Directive (as amended) Դիրեկտիվ 

 
• 1985 ՇՄԱԳ դիրեկտիվ /շրագրերի ազդեցությունը/ EIA Directive (impact of  projects) 

 
• 1991 Էսպո կոնվենցիա /անդրսահմանային, ծրագրեր /Espoo Convention (transboundary, projects) 

 
• 1992 Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիա եւ Բնակավայրերի Դիրեկտիվ /պահպանվող 

բնակավայրերի վրա պլանների, ծրագրերի ազդեցությունը - Natura 2000 վայրեր / CBD and 
Habitats Directive (impact of plans, programs & projects on  protected  habitats - Natura 2000 sites) 
 

• 1992 Արդյունաբերական վթարների Անդրսահմանային ազդեցության մասին կոնվենցիա / 
Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents 

• 1998 Օրհուսի Կոնվենցիա Aarhus Convention 
 

• 2001 ՌԷԳ դիրեկտիվ – պլանների ու ծրագրերի ազդեցությունը SEA Directive – impact of plans & 
programs 
 

• 2003 Public Participation Directive 
 

• 2003 SEA Protocol - impact of  plans & programs (including transboundary)  
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ԵՄ ֆինանսավորումը պայմանական է ՇՄԱ 
հարցերում EU funding conditional upon EA 

• Շրաջակա միջավայրի գնահատումը ներդրվեց սկսած 1994-ից 
Since 1994 environmental assessment has been gradually introduced 

• Եվրոպական Պարլամենտի ու Խորհրդի Կանոնակարգ/կարեւոր 
իրավական հիմունքներ, համապատասխան կանոնակարգեր 
/մինչ գլխավոր ծրագրի հաստատումը իրավասու մարմինը 
երաշխավորում է ծրագրի հաստատման համար անհրաժեշտ 
տեղեկատվության առկայությունը, այդ թվում.  Regulation 1303/2013 
of the European Parliament and of the Council. Before the approval of a 
major project, the managing authority ensures the availability of the 
information necessary for the project approval, including: 
 
– Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերլուծությունը, հաշվի առնելով 

կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը ու մեղմացման 
անհրաժեշտությունը, արտակարգ իրավիճակների հանդեպ ճկունությունը       
an analysis of the environmental impact, taking into account climate change 
adaptation and mitigation needs, and disaster resilience. 

 
(Կանոնակարգի Հոդված Article 101 of the Regulation) 
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• ՇՄ գնահատում Environmental 

assessment 
 

• Այլընտրանքներ Alternatives 
 

• “Tiering” 

Հայեցակարգեր ու սահմանումներ  
Concepts and definitions 
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“ՇՄ գնահատում” “Environmental 
assessment” 

• Կանխարգելիչ գործիք պլանավորած գործունեության 
հանդեպ, որն ունի նշանակալի ազդեցություն ՇՄ վրա 
Preventive tool related to planned activities which may have 
significant impact on the environment 

• Տիրույթ Scope 
– ՇՄԱԳ Environmental impact assessment (EIA): 

• Առանձին ծրագրեր / յուրահատուկ գործունեություն individual 
projects / specific activities 

– ՌԷԳ Strategic environmental assessment (SEA): 
• Պլաններ ու ծրագրեր plans and programs 
• Քաղաքականություն ու օրենսդրություն Policies and legislation 

– Բնակավայրեր/ կենսաբազմազանության գնահատում 
Habitat/biodiversity assessment  

• ՇՄԱԳ ու ՌԷԳ սահմանափակ են բնակավայրերի վրա 
ազդեցությամբ EIA and SEA limited to impact on habitat 
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ՇՄ ազդեցության դերը  
Role of environmental assessment 

• Տեղեկատվության հավաք Collection of information 
• Այլընտրանքների բացահայտում Consideration of alternatives 
• Բնապահպանական հարցերի ներառումը տնտեսական, 

սոցիալական եւ այլ խնդիրներում Integration of environmental 
concerns with economic, social etc concerns 

• Անդառնալի ազդեցությունների կանխարգելում Avoidance of 
irreversible effects 

• Ընթացակարգային գործիքներ Procedural tool  
– Խորհրդակցական դեր Advisory vs decisive role 
– Յուրահատուկ հանգամանքներ Natura 2000 տարածքի 

միասնականության վրա նշանակալի բացասական 
ազդեցությունների դեպքում Specific situation in case of significant 
adverse effects on integrity of Natura 2000 site     

 



Այլընտրանքներ Alternatives… 
• …գործունեության համար for the activity 

– Օրինակ երկաթուղի, արագընթաց մայրուղիներ For example: 
highways or railroads 

• …գործունեության ներսում within the activity 
– Տեղակայման հյուսիսային կամ հարավային անցումներ 

Locational (northern or southern bypass) 
– Տեխնոլոգիական /բետոն կամ ասֆալտ/Technological ( concrete 

or asphalt) 
– Մեղմացման միջոցառումներ /արագության սահմանափակում 

կամ ձայնային էկրաններ/ Mitigation measures (speed limit or 
noise ecran) 

• Զերո տարբերակ „Zero” 
• Առավելապես էկոլոգիական տարբերակ Variant „the most 

ecological” 
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„Tiering” 
• Տրանսպորտի քաղաքականություն ՌԷԳ Transport 

policy (SEA) 
– Արագընթաց մայրուղիներ կամ երկաթուղի highways or 

railroads 
• Ազգային արագընթաց մայրուղիների ծրագիր /ՌԷԳ/ 

National highway program (SEA) 
– Տեղակայման այլընտրանքներ locational alternatives 

• Մարզային/ տեղական հողօգտագործման պլան 
/ՌԷԳ/ Regional/local land use plan (SEA) 
– locational alternatives 

• Stretches (EIA) 
– Տեխնոլոգիական ու մեղմացման այլընտրանքներ 

technological and mitigation alternatives 
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ՌԷԳ ու ՇՄԱԳ SEA and EIA 
• Ընթացակարգային նմանություններ Procedural similarities  
• Գնահատման շրջանակներ Scope of assessment 

– Ֆիզիկական ազդեցություն ՇՄԱԳ –ում ի դեմ ՌԷԳ 
բնապահպանական նպատակներին հասնելուն Physical impact 
in EIA vs  achievement of environmental objectives in SEA 

– Ավելի մեծ մասշտաբներ եւ ավելի քիչ մանրակրկիտ 
տեղեկատվություն Larger scale and less precise data 

• ԸՆացակարգում դերը: մշակողները ՇՄԱԳ-ում , պլանյին 
գործակալությունները  ՌԷԳ-ում /տես ընդհանուր ուղեցույցը/ Role 
in the procedure: developers in EIA vs planning agencies in SEA (see 
General Guidance) 

• Իրավական շրջանակներ Legal framework 
– Մեկ օրենք տարբեր սխեմաներով ՇՄԱԳ-ի ու ՌԷԳ-ի համար – 

ԱՅՈ One law with separate schemes for EIA and SEA –YES 
– Մեկ սխեմա ՇՄԱԳ-ի ու ՌԷԳ-ի համար – ՈՉ 
      One scheme for EIA and SEA – NO 
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Ընթացակարգային քայլեր Procedural 
steps 

 Նախնական ուսումնասիրությունու արդյունքների մասին 
տեղեկատվության տրամադրում Screening and informing about its 
results 

• Փուլեր Stages 
– Շրջանակների սահմանում scoping 
– Գնահատման փաստաթղթերի տեղեկատվության  

ներկայացում submitting assessment documentation 
– Հավաքագրած տեղկատվության հաշվի առնել taking into 

account information gathered 
– Որոշման մասին տեղեկատվության տրամադրում informing 

about the decision together with reasons 
• Պարտադիր բաղադրիչներ տարբեր փուլերում 

Obligatory elements (at various stages) 
– Բնապահպանական մարմիններուն խորհրդատվություն 

consultation with environmental authorities 
– public participation 

• Անդրսահմանային խորհրդակցություններ /եթե 
վերաբերվում է/Transboundary consultation (if applicable) 
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Բնակավայրերի գնահատում 
Habitats assessment 

• Յուրաքանչյուր պրոյեկտ կամ պլան/ ծրագիր , որ հանարվոր է 
ունենա նշանակալի ազդեցություն Natura 2000 տարածքի վրա 
/անհատապես կամ այլ պլանների/ծրագրերի կամ պրոյեկտների 
հետ միասին/ Any project or plan/program likely to have a significant 
effect on Natura 2000 site (individually or in combination with other 
plans/programs or projects) 

• Պլանների/ծրագրերի համար- ՌԷԳ For plans/programs – part of SEA 
• Պրոյեկտների համար /հավելված I եւ II/ - սովորաբար ՇՄԱԳ      For 

projects  (annex I and II) - usually part of the EIA 
• Այլ պրոյեկտների համար – հիմանկանում առանձին տեղանքի 

գնահատում  For any other project – usually separate habitat assessment 
• Գործունեության/ որոշուների լայն շրջանակի համար /ներառյալ 

IPPC թույլտվություններ, ջրի արտանետումների 
թույլտվություններ, մեխանիկական cockle ձկնորսության 
թույլտվություն /Broad range of activities/decisions (including IPPC 
permits,  water pollution permits, mechanical cockle fishing license) 
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ՌԷԳ Արձանագրություն ու ԵՄ ՌԷԳ Դիրեկտիվ  

Protocol on SEA vs EU SEA Directive 
 

• ՌԷԳ արձանագրության առողջապահական հարցերը Health 
issues in SEA Protocol 
– Գնահատման կարեւոր մասն է Substantive part of assessment 
– Առողջապահական մարմինների դերը Role of health authorities 

• Նատուրա 2000 ՌԷԳ դիրեկտիվում Natura 2000 in SEA 
Directive 
– Նշված չէ ՌԷԳ Արձանագրության մեջ Not mentioned in the SEA 

Protocol 
– Կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունը պահանջվում է 

Կենսաբազմազանության կոնվենցիայի հոդված 14-ով    Impact 
on biodiversity required by art. 14 CBD 

• Կապը ՇՄԱԳ ենթակա պրոյեկտների հետ /տարբեր 
մոտեցում, ՇՄԱԳ-ի գնահատում/ Relation to projects subject to 
EIA (different approach, screening in the EIA scheme) 
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ՌԷԳ Դիրեկտիվ – կիրառման տիրույթ  
SEA Directive – scope of application 

• Պլաններ ու ծրագրեր /նշանակություն չունի 
ոլորտը/ Plans and programs (label does not matter) 

• Որոշակի ատարծքներում In certain areas   
– Եթե սահմանված են ապագա զարգացման շրջանակաները 

պրոյեկտի բովանդակությունում ապա թվակված ենԵՄ 
Դիրեկտիվի  Հավելված  I ու II-ում   if set the framework for future 
development consent of projects listed in Annexes I and II to EIA 
Directive  

 
• Յուրաքանչյուր պլան/ ծրագիր – եթե ունի ազդեցություն Natura 

2000 տարածքի վրա Any plan/program – if has impact on Natura 2000 
site  
 

• Այլ պլաններ ակմ ծրագրեր, որոնք ունեն նշանակալի 
ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա- պետք է որոշվի անդամ 
երկրի կողմից          Any other plans and programs with siginificant 
environmental effect – to be determined by member State 
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ՌԷԳ Դիրեկտիվ- ընթացակարգ  
SEA Directive - procedure 

• Ուսումնասիրություն նախնական հոդվածներ 3.5-7 Screening 
(art. 3.5-7) 

• Տիրույթի որոշում հոդված 5.4 Scoping (art.5.4) 
• Շրջակա միջավայրի հաշվետվություն հոդված 5 ու 

հավելված III  Environmental report (art.5 and Annex III) 
• Բնապահպանական մարմինների հետ խորհրդակցում 

հոդված 6 Consultation with environmental authorities (art.6) 
• Հասարակայնության մասնակցություն հոդված 6                    

Public participation (art. 6) 
• Անդրսահմանային ընթացակարգ եթե տեղին  է հոդված 7 

Transboundary procedure (if applicable) (art.7) 
• Որոշման կայացուն ու տեղեկատվության տրամադրում 

հոդվածներ 8, 9  Decision-making and informing thereof (art. 8, 9) 
• Մոնիտորին հոդված 10  Monitoring (art. 10) 
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ՌԷԳ –ը թվերով /ԵՄ/  
SEA in numbers (EU) 

• Ամբողջական ՌԷԳ ընթացակարգեր Full SEA 
procedures 

• Ֆինլանդիայում 1500 about 1500 yearly in Finland 
• Միացյալ Թագավորությունում ու Ֆրանսիայում 
տարեկան մոտ 400-500                                               about  
400-500 yearly in the UK and  France 

• Ավստրիայում տարեկան մոտ 270   about 270 yearly in 
Austria 

• Նախնական ուսումնասիրության 
ընթացակարգեր   Screening procedures  
– Զալցբուրգի շրջան /Ավստրիա/ տարեկան մոտ 

300 in Salzburg region (Austria)  - about 300 yearly! 
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Բնապահպանական մարմիններ 
Environmental authorities 

• Դերը Role in 
– Նախնական ուսումնասիրություն /նրանց կարծիքը սովորաբար պարտադիր է/ 

Screening  (their opinion often binding ) 
– Տիրույթի որոշում /նրանց կարծիքը սովորաբար պարտադիր է/  Scoping (their opinion 

often binding ) 
– Խորհրդակցություններ /նրանց կարծիքը սովորաբար պարտադիր չէ- պարռադիր է 

միայն  Natura 2000 տարածքների դեպքում /Consultation (their opinion usually not 
binding – unless negative impact on Natura 2000 sites ) 

• Կենտրոնական լիազոր մարմինները պլանի կամ ծրագրի ահմար 
կենտրոնական մակարդակում ու տարածաշրջանային մարմինները բոլոր 
այլ պլանների ու ծրագրերի համար  Central authorities for plans and programs 
at central level and regional authorities for all other plans and programs 

• Որոշ երկրներում բնապահպանական մարմինները նշանակվում են 
օրենքով, որոշ երկրներում – ըստ անհրաժեշտության In some countries 
environmental authorities determined by law, in some countries – ad hoc 

• Ժամանակահատված – 10-ից մինչեւ 45 օր:  Time-frames - between 10 and 45 
days 
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Ազգային օրենսդրական 
շրջանակներ                                

National legal framework 
• Պարլամենտի կողմից հաստատած օրենքով /ոչ 

ենթաօրենսդորւթյամբ/ Always law of the Parliament (no secondary 
legislation) 

• Սահմանումների դերը Role of definitions 
• Իրավական տեխնիկա Legal techniques 

– Միայն “Գլխավոր” փաստաթուղթ – արդյունավետ չէ Only „main” act - 
not effective 

– “Գլխավոր” փաստաթուղթ եւ հղումներ ոլորտային փաստաթղթերում 
/ՌԷԳ ընթացակարգը ավերլացրել է ոլորտային ընթացակարգը/ - 
բավարար  է              „Main” act and cross-references in sectoral acts (SEA 
procedure added to sectoral procedure) - sufficient 

– Ընթացակարգային մանրամասները նույնպես մասնաճյուղային 
փաստաթղթերում /ՌԷԳ ընթացակարգի տեղադրումը ոլորտային 
ընթացակարգում/ - ամեն արդյունավետն է                                           
Procedural details also in sectoral acts (SEA procedure build into the  sectoral 
procedure) – most effective 
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Օրենսդրական մոտեցումները ՌԷԳ-ի 
վերաբերյալ  

Legislative approaches on SEA 
• ՌԷԳ –ը միայն մեկ օրենքում /հատուկ ՌԷԳ օրենք կամ ընդհանուր 

բնապահպանական օրենք/  ՈՉ                      SEA in one law only (special 
SEA law or general environmental law): NO 

• ՌԷԳ ընթացակարգը մեկ օրենքում , հղումները ՌԷԳ 
ընթացակարգի վրա բոլոր օրենքներում, որոնք նախատեսում են 
պլանի, ծրագրի կամ այլ փաստաթղթի նախապատրաստում – 
ԱՅՈ                                                     SEA procedure in one law and 
references to SEA procedure in all laws envisaging preparation of plans, 
programs etc – YES 

• ՌԷԳ ընթացակարգը ներառված բոլոր այն օրենքներում, որոնք 
նախատեսում են պլանի, ծրագրի կամ այլ փաստաթղթի 
նախապատրաստում – ԱՅՈ  

• SEA procedure integrated into all laws envisaging preparation of plans, 
programs, etc – YES (but diffucult) 

• Վերը նշված մոտեցումների դրական ու բացասական կողմերը  
      Pros and cons of the above approaches  
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ՌԷԳ օրենքների ու ոլորտային օրենքների 
տեսակներ  

Types of SEA law and sectoral laws  
• ՌԷԳ “գլխավոր” օրենքի տեսակներ              Types of the 

„main” law on SEA 
– ԸՆդհանուր բնապահպանական օրենք General 

environmental protection law 
– Հատուկ ՇՄԱԳ/ՌԷԳ օրենք Special EIA/SEA law 
– Հատուկ ՌԷԳ օրենք Special SEA law 
 

• Ոլորտային օրենսդրության տեսակներ         Types of 
sectoral legislation  
– Օրենքներ հողօգտագործման պլանավորման, 

էներգետիկայի, արագընթաց մայրուղիների, 
տարածաշրջանային զարգացման, անտառների, 
թափոնների կառավարման մասին             Law on land use 
planning, energy, highways, regional development,  forests, 
waste management 
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Կիրառման ոլորներ  
Field of application 

Տնտեսության ո՞ր ոլորտներ են ընդգրկված                                                  
Which sectors of economy covered? 
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Բազմաթիվ ոլորտներ , սակայն առանց սահմամափակումների    
Multitude of sectors including but not limited to: 

Գյուղատնտեսություն ու 
ձկնային տնտեսություն                    
Agriculture and fisheries 

Forestry 
Անտառ 

Energy including mining 
Էներգետիկա ներառյալ 
հանքարդյունաբերություն 

Transport 
Տրանսպորտ 

Regional development 
Տարածաշրջանային զարգացում 

Waste management 
Թափոնների կառավարում 

Water management 
Ջրի կառավարում 

Telecommunications 
Հեռահաղորդակցություն 

Tourism 
Տուրիզմ 

Town and country planning, land use 
Քաղաքների ու երկրների 
պլանավորում, 
հողօգտագործում 



Կիրառման ոլորներ  
Ո՞ր փաստաթղթերի համար է անհրաժեշտ ՌԷԳ-ը 

  Field of application 
 For which documents is SEA required? 

• Սկզբունքորեն պլաններ ու ծրագրեր , սակայն                              
      In principle: for “plans” and “programmes” but… 
• Անուններ/մակնշումներ սահմանված տեղական օրենքում                     ՉԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՒՄ  /քաղաքականություն, ռազմավարություն, հայեցակարգեր, 
„ռազմավարական փաստաթղթեր”                                                       Names/labels in domestic 
law: not relevant! (policies, strategies, concepts, conditions, “strategic documents”) 

• Իրավական ազդեցություն – փաստում է, որ.                                          Legal effects - documents 
that: 

– Սահմանվել են շրջանակները /տեղանք, բնույթ, չափեր, գործնական պայմաններ կամ առկա 
ռեսուրսներ  

      set the framework (location, nature, size, operating conditions, or allocating resources) 
– Ուղղակի /պարտադիր պայմաններ տեղանքի, չափերի, բնույթի, այլ պռոյեկտի/ կամ Անուղղակի 

/այլ պլանների ազդեցությունը պատրադիր պահանջների միջոցով ավելի ցածր մակարդակի 
պլանների վրա / 

       directly (eg binding requirements regarding location, seize, nature etc of projects) or indirectly (influence 
other plans through binding requirements for lower level plans) 
– Հետագա զարգացման համաձայնության համար /Էսպո”վերջնական որոշում”/                                             

for  future development consent (Espoo: “final decision”) 
– ՇՄԱԳ պահանջող պրոյեկտներ  /Էսպո կոնվենցիայի Հավելված II, ԵՄ Դիրեկտիվի հավելված I/ 

Projects that require EIA (Annex I to the Espoo Conv, Annex II to the EIA Directive) 
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Կիրառման ոլորտներ, օրինակներ                                          
Field of application 

 Examples 
 

– Տարեկան ներդրումային պլան , Տրանսպորտի 
Նախարարություն / Դանիա/                              Yearly 
investment plan of the Transport Ministry (Denmark) 

– Անտառային կառավարման պլաններ /ներառյալ 
մասնավոր անտառների/ /Ֆրանսիա/                 Forest 
management plans (including private forests)  (France) 
 

– Ներրումներ խթանող պխլաններ /Հունգարիա/         
Plans encouraging investments (Hungary) 
 

– Քաղաքային վերանորոգումների ծրագրեր 
/Լեհաստան/Urban renovation programmes (Poland)  
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Կիրառման ոլորտներ, բացառություններ                             
Field of application 

 Exceptions 

• Ազգային պաշտպանություն եւ քաղաքացիական 
արտակարգ իրավիճակներ National defence and civil 
emergencies 
– „միակ նպատակ” „sole purpose”  
– Օրինակներ Examples  

• Ֆինասական կամ բյուջե Financial or budget 
– Խիստ առումով Strict sense    

•  բացառությունները կարող են կիրառվել միայն այն 
սուբյեկտների վերաբերյալ , որոնց բյուջեները յուրհատուկ 
պայմաններով են սահմանվում   exemption can be used only for 
those subject to special rules regarding budget 

• Բացառությունը չի կարող կիրառվել այն փաստաթղթերի 
համար, որոնք սահմանում են ֆինանսական միջոցներ 
պլանավորած գործունեության համար   Exemption can not be 
used for documents providing financial means for planned therein 
activities  
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Նախնական ուսումնասիրություն 
Screening 

• ՌԷԳ-ի սահմանումը նախնական 
ուսումնասիրություն չի ներառում The definition of 
SEA does not include screening! 

• Ըստ կատեգորիաների այլ ոչ յուրահատուկ 
դեպքերի ուսումնարիրություն. Դրական ու 
բացասական Categorical vs case-by-case screening: 
pros and cons 

• Ընթացակարգ – բնապահպանական ու 
առողջապահական մարմինների դերը                
Procedure – role of environmental and health authorities 

• Մեթոդներ Methods 
– Դրական positive 
– Բացասական negative 
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Տիրույթի որոշում  
Scoping 

• Պլանավորման վաղ շրջանում /ռազմավարական 
փաստաթղթի  կամ հայեցակարգի սկզբնական 
նախագիծ/                                                                          Early at 
planning process (at the stage of blueprint or outline/concept 
for strategic document) 

• Դերերը Role of  
– Բնապահպանական ու առողջապահական մարմիններ 

environmental and health authorities 
– Պլանվորող մարմիններ planning authorities  
– ՌԷԳ խորհրդատուներ SEA consultants 
– Հասարակայնություն the public 

• Ընթացակարգ – տիրույթի որոշման հանդիպում 
Procedure – scoping meeting 

• Տիրույթի հանդիպում “որոշում”  
     Scoping „decision” 
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Բնապահպանական հաշվետվություն ու որակի 
հոսկում                                                           

Environmental report and quality control 

 
• ՌԷԳ հաշվետվության գլխավոր բաղադրիչները Key 

elements of SEA report 
• Տիրույթի որոշման դերը Role of scoping 
• Որակի հասկողություն – տարբեր մոտեցումների ի 

հոգուտ կամ դեմ, կապը պետական մրցույթի հետ  
Quality control: pros and cons of different approaches and 
relation to public tendering 
– ՌԷԳ խորհրդատուների հավատարմագրում  Accreditation 

of SEA consultants 
– ՇՄԱԳ/ՌԷԳ հանձնաժողովներ EIA/SEA Commissions  
– Անկախ ուսումնասիրություն Independent review 
– Օրենսդրության ընդհանուր պահանջներ                          

General requirements in legislation 
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Խորհրդակցություններ լիազոր մարմինների հետ  

Consultation with other authorities 

 
• Բնապահպանական ու առողջապահական մարմինները հստակորեն որոշված 

են բոլոր կիրառելի փուլերում /օրինակ. Բնապահպանության 
նախարարություն, տարածաշրջանային սանիտարական տեսչություն, այլ/  

     Environmental and health authorities clearly identified at each applicable stage (for 
example: Environment Ministry, Regional  Sanitary Inspectorate etc)  

 
• Որոշումների կայացում ի հակառակ համա-որոշում-կայացման ի հակառակ 

խորհրդակցային դերի  
      Decision-making vs co-decision-making vs consultative role 

 
• Դերը նախնական ուսումնասիրության ու տիրույթի որոշման ի հակառակ 

ռազմավարական փաստաթղթի ընդունման դերի  
      Role in screening and scoping vs role in adopting the final strategic document 

 
• Արտաքին գործոց նախարարության դերը անդրսահմանային 

ընթացակարգում  
       Role of Foreign Ministry in case of transboundary procedure 
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Հանրության մասնակցությունը ՌԷԳ-ում  
Public participation in SEA 

• ՌԷԳ-ի պարտադիր պահանջ է  
    Mandatory element of SEA 
• Որոշումների կայացման մեջ “վաղ” հասկացողությունը , երբ բոլոր 

հնարավորությունները/տարբերակները հնարավոր են 
     Requirement for “early in the decision-making when all options are open” 
• ԵՄ-ում առկա փորձը Experience in the EU: 

– Երբեմն նախնական փուլում sometimes at screening  
– Հաճախ տիրույթի որոշման փուլում /կարող է լիանել ամակցված 

ազմավարական փաստաթղթի կամ հայեցակարգի 
մեկնաբանությունների հետ/ 

     often in scoping (could be combined with commenting on outline/concept for 
strategic document) 
– Մշտապես – ՌԷԳ հաշվետվության ու ռազմավարական փաստաթղթի 

նախագծի մեկնաբանություն  
      always: commenting on  SEA Report and the draft strategic document 
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Հանրության մասնակցությունը ՌԷԳ-ում  
Public participation in SEA 

• Օրհուսի կոնվենցիա հոդված 7                           Art. 7 of Aarhus Convention 
• Հանրություն հմեմատած շահագրգիռ հանրություն 
    Public vs public concerned 
• Որոշել այն հանրությունը, որը պետք է մասնակցի   Identify the public which 

should participate 
• Արդյունավետ տեղեկացնել հանրությանը /ոչ միան վեբ կայքի միջոցով/ 
      Inform the public effectively (not only webpage!)   
• Ժամանակահատված հանրության մասնակցության կարող է տատանվել 

/կախված է բնույթից ու կարեւորությունից/ 
      Time-frames for public participation vary (depends on the nature and magnitude) 

•  Բելգիայում եւ Իտալիայուն – 60օր  
     Belgium and Italy  - 60 days 
• Իսպանիա, Նիդերլանդներ, Լատվիա - 40-45 օր 
     Spain, the Netherlands and Latvia - 40-45 days 
• Այլ երկրներում սովորաբար 30 օր  
    Other countries  - usually  30 days 
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Անդրսահմանային ընթացակարգ 
Transboundary procedure 

• ՌԷԳ Դիրեկտիվ հոդված 7 ու ՌԷԳ Արձանագրություն հոդված 10 
     Art. 7 of SEA Directive and art. 10 of SEA Protocol 
• Փուլ I Ընթացակարգի նախաձեռնում 
     Stage I initiation of the procedure 

• Ծանուցում Notification 
• Տուժող երկրի հաստատումը  Confirmation from affected country 

• Փուլ II Ողջ ընթացակարգը 
      Stage II full procedure 

• Տեղեկատվության տրամադրում եւ փաստաթղթեր Provision of information and documentation 
• Ներազդվող կողմի տեղական մարմինների ու հանրության մենկաբանությունների տրամդրաման 

հնարավորություն 
       Possibility for commenting  by foreign  local authorities and public 
• Միջ-կառավարական խորհրդակցություններ Inter-governmental consultations  
• Վերջնական որոշում /ռազմավարական փաստաթղթի ընդունում/ եւ տեղեկատվություն որոշման մասին  
        Final decision  (adoption of strategic document) and Information about the decision 

• “Ծագման կողմ” եւ “Ներազդվող կողմ” „Party of origin” and „Affected party” 
• Անհրաժեշտ գործնական նախապատրաստումներ  
       Practical arrangements needed to be established  

– Յուրահատուկ դեպքի համար կամ երկկողմ պայմանագրերի միջոցով 
        Ad hoc or through bilateral agreements 
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Ժամկետների սահմանում 
Defining time-frames 

• Տվյալ երկրում ընդունված ընդհանուր ժամկետներ /իրավական կամ 
վարչական ավանդույթներ/ 

     Common terms in a given country (legal and administrative tradition) 
– Օրինակ ամիսներ կամ շաբաթներ կամ օրեր, օրացույցային կամ աշխատանքային 

օրեր  
     E.g. months or week or days, calendar or working days 

• Հստակ ներգրավում բնապահպանական/առողջապահական մարմինների 
ու հանրության, որքանով կիրառելի է /նախնական ուսունմասիրության, 
տիրույթի որոշման, ՌԷԳ հաշվետվության, ռազմավարական պլանի/ 

      Clearly set for the involvement of environmental/health authorities and the public, 
where applicable (in screening, scoping, SEA reports, strategic plan) 
• Ժամանակույց չի սահմանվում  No time-frame for 

– ՌԷԳ ողջ ընթացակարգի համար, կամ  
      The entire SEA procedure; or 
– Անդրսահմանային ընթացակարգի համար /սահմանվում են 

յուրահատուկ ծանուցումներ/ 
     Transboundary procedure (set individualy in notification) 
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Որոշում եւ մոնիտորինգ 
Decision and monitoring 

• Որոշում = ռազմավարական փաստաթղթի ընդունում համաձայն ազգային 
օրենսդրության 

      Decision = adoption of a strategic document according to national legislation 
• Անհրաժեշտ պատճառի հայտարարություն 
     Statement of reason needed 
• Որոշման մասին տեղեկատվություն 
      Informing about the decision: 

– Բնապահպանական/ առողջապահական մարմիններ 
     Environmental/health authorities 
– Հանրություն  The public 
– Անդրսահմանային գործընկերներ Transboundary partners 

• Մոնիտորինգը ներառվում է Monitoring – included 
– Ռազմավարական փաստաթղթի մեջ կամ  
     In strategic document or 
– Փաստաթուղթը ընդունող որոշման մեջ 
      In decision adopting the document 
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ԵՄ ուղեցույցներ ու հաշվետվություններ 
EU guidance and reports 

Հանձնաժողովի հվետվություն  
REPORT FROM THE COMMISSION 
ՌԷԳ դիրեկտիվի կիրառման մասին ու 
արդյունավերության մասին /Դիրեկտիվ 
2001/42/EC/ 
on the application and effectiveness of the Directive on 
Strategic Environmental Assessment (Directive 
2001/42/EC) 
Բրուսել 14.9.2009 COM(2009) 469 ավարտական 
Brussels, 14.9.2009 COM(2009) 469 final 
 
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm  
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Շնորհակալություն 

Thank you! 
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