Jerzy Jendrośka

Temeiul juridic, caracterul și domeniul de aplicare
al acordurilor bilaterale/multilaterale în
conformitate cu Convenția de la Espoo
Atelier de instruire privind aplicarea în practică a evaluării impactului asupra mediului (EIM) în
context transfrontalier: Acordurile bilaterale privind EIM în context transfrontalier
16-17 martie 2021

1

Jerzy Jendrośka Ph.D (Doctor habilitat)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partener Manager, Jendroska Jerzmański Bar and Partners. Avocați în domeniul mediului
Profesor (Adjunct), Universitatea Opole și Facultatea de Drept a Universității din Riga
Fost Secretar CEE-ONU al Convenției de la Aarhus
Membru al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (2001-2016)
Membru al Comitetului de Implementare al Convenției de la Espoo (2004-2017)
Membru al Comitetului pentru Controlul Conformității al Convenției de la Aarhus (din 2005)
Membru al Consiliului de stat în domeniul mediului din Polonia (din 2014)
Membru al Comisiei Naționale EIM/ESM din Polonia (1992-2006)
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Temeiul juridic
• Legislația internațională
• Convenția de la Espoo
• Articolul 8
• Anexa VI
• Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor
• Legislația UE
• Legislația națională
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Articolul 8 al Convenției de la Espoo
Părțile pot
• continua acordurile existente sau incheia
• acorduri sau alte aranjamente
• bilaterale sau multilaterale noi
pentru a implementa obligațiunile lor în concordanță cu prezenta
Convenție și cu orice alte protocoale la care acestea sunt Parte. Astfel
de acorduri sau alte aranjamente pot fi bazate pe elementele
enumerate în Anexa VI
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Anexa VI – alineatul 1
1. Părțile implicate pot stabili aranjamente
instituționale, după caz, sau extinde mandatul
aranjamentelor instituționale existente în baza
acordurilor bilaterale și multilaterale pentru a asigura
aplicarea deplină a prezentei Convenții.
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Anexa VI – alineatul 2 (a)-(d)

2. Acordurile bilaterale și multilaterale sau alte aranjamete pot include:
(a) Orice măsură suplimentară necesară în vederea aplicării prezentei Convenții, luânduse în considerare condițiile specifice ale sub-regiunii implicate;
(b) Aranjamentele instituționale, administrative sau de altă natură, care urmează a fi
stabilite pe bază de reciprocitate și conform principiului echivalenței;
(c) Armonizarea politicilor și măsurilor privind protecția a mediului în scopul
uniformizării, pe cît posibil, a normelor și metodelor aplicate în evaluarea impactului
asupra mediului;
(d) Elaborarea, îmbunătățirea și/sau armonizarea metodelor de identificare, măsurare,
previziune și evaluare a impactelor, a metodelor de analiză ulterioară realizării
proiectului;
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Anexa VI – alineatul 2 (e)-(g)

(e) Elaborarea și/sau îmbunătățirea metodelor și programelor pentru colectarea, analiza,
stocarea și diseminarea în timp util a datelor comparabile privind calitatea mediului cu
scopul de a contribui la evaluarea impactului asupra mediului;
(f) Stabilirea nivelelor de prag și criteriilor mai precise pentru definirea importanței
impacturilor transfrontaliere în funcție de locul, natura sau amploarea activităților
propuse, care trebuie să facă obiectul evaluării impactului asupra mediului în concordanță
cu prevederile prezentei Convenții; și stabilirea nivelului de la care poluarea
transfrontalieră devine critică;
(g) Realizarea în comun, acolo unde este posibil, a evaluărilor de impact asupra
mediului, elaborarea programelor de supraveghere comune, inter-calibrarea
dispozitivelor de supraveghere și armonizarea metodologiilor în scopul compatibilizării
datelor și informațiilor obținute.
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Anexa VI – alineatul 3

3. Alineatele 1 și 2 pot fi aplicate, mutatis
mutandis, oricărui protocol la Convenție.
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Legislația UE
•

Directiva EIM
• Lista activităților și procedura
• Nu prevede cerințe speciale referitoare la acordurile
bilaterale/multilaterale

•

Directiva ESM (?)
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Caracterul juridic al acordurilor
• Acorduri cu caracter obligatoriu (tratatele internaționale)
• Estonia-Finlanda
• Estonia-Letonia
• Germania-Polonia
• Lituania-Polonia
• Acorduri fără caracter obligatoriu
• Germania-Olanda (Declarația comună)
• Germania-Franța-Elveția (Orientări)
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Domeniul de aplicare
• EIM

• Germania-Polonia (2006)
• Estonia-Finlanda
• Estonia-Letonia
• Lituania-Polonia
• EIM/ESM
• Germania-Polonia (2018)
• Germania-Olanda
• Germania-Franța-Elveția
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