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Єжи Ендрошка, доктор філософії (dr hab.)
• Керуючий партнер у «Jendroska Jerzmański Bar and Partners. Environmental Lawyers»
• Професор (позаштатний викладач) в Опольському університеті та Ризькій вищій юридичній школі
• Колишній Секретар ЄЕК ООН за Орхуською конвенцією  
• Член Постійної палати третейського суду в Гаазі (2001–2016 рр.)
• Член Комітету з питань імплементації Конвенції Еспо (2004–2017 рр.)
• Член Комітету з дотримання Орхуської конвенції (із 2005 року) 
• Член Державної ради з питань довкілля Польщі (із 2014 року)
• Член Національної комісії з питань ОВД/СЕО у Польщі (1992–2006 рр.)
• Розробник польського законодавства з питань ОВД/СЕО/Орхуської конвенції/ГМО
• Консультант із правових питань, що стосуються екологічних реформ на Балканах, у Східній Європі, 

на Кавказі, у Центральній Азії, Китаї та Латинській Америці
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Правова основа
• Міжнародне право

• Конвенція Еспо
• Стаття 8
• Додаток VI

• Віденська конвенція про право міжнародних 
договорів

• Право ЄС
• Національне право
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Стаття 8 Конвенції Еспо
Сторони можуть 
• продовжувати виконувати чинні угоди або укладати нові
• двосторонні або багатосторонні 
• угоди або інші домовленості 
з метою додержання своїх зобов’язань відповідно до цієї 
Конвенції та будь-яких протоколів до неї, які вони підписали. Такі 
угоди або інші домовленості можуть ґрунтуватися на елементах, 
які наведені у Додатку VI.
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Додаток VI — параграф 1

1. Заінтересовані Сторони можуть укладати, за 
необхідності, інституційні домовленості або 
розширювати мандат наявних інституційних 
домовленостей у рамках двосторонніх та 
багатосторонніх угод, щоб забезпечити здійснення 
цієї Конвенції у повному обсязі. 
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Додаток VI — параграф 2(а)–(d)
2. Двосторонні та багатосторонні угоди й інші домовленості можуть включати: 
(a) будь-які додаткові вимоги стосовно імплементації цієї Конвенції із урахуванням 
конкретних умов, що існують у відповідному субрегіоні; 
(b) інституційні, адміністративні та інші домовленості, які мають ґрунтуватися на 
принципах взаємності та еквівалентності;
c) гармонізацію передбачених політик та заходів у сфері захисту довкілля з метою 
досягнення максимально можливої узгодженості норм та методів, які стосуються 
імплементації оцінки впливу на довкілля; 
(d) розробку, вдосконалення та/або гармонізацію методів визначення, 
вимірювання, прогнозування та оцінки впливу і проведення післяпроектного 
аналізу; 
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Додаток VI — параграф 2(e)–(g)
(e) розробку та/або вдосконалення методів і програм збору, аналізу, зберігання та 
своєчасного розповсюдження порівнянних даних, які стосуються якості довкілля, з 
метою забезпечення вихідних даних для оцінки впливу на довкілля; 
(f) встановлення порогових рівнів та більш конкретних критеріїв для визначення 
значущості транскордонного впливу, пов’язаного з місцем здійснення, характером та 
масштабами запланованої діяльності, відносно якої відповідно до положень цієї 
Конвенції застосовується оцінка впливу на довкілля; та встановлення критичних 
навантажень транскордонного забруднення; 
(g) за необхідності, спільне проведення оцінки впливу на довкілля, розробку 
спільних програм моніторингу, уніфікацію градуювання моніторингових пристроїв 
та гармонізацію методологій для забезпечення порівнянності одержуваних даних 
та інформації. 
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Додаток VI — параграф 3

3. Параграфи 1 та 2 можуть бути застосовані, 
mutatis mutandis, до будь-якого протоколу до 
Конвенції.
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Право ЄС

• Директива про ОВД
• Перелік видів діяльності та процедура
• Відсутність спеціальних вимог щодо 

двосторонніх/багатосторонніх угод

• Директива про СЕО (?)
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Правовий характер угод

• Обов’язкові угоди (міжнародні договори)
• Естонія — Фінляндія
• Естонія — Латвія
• Німеччина — Польща
• Литва — Польща

• Необов’язкові угоди
• Німеччина — Нідерланди (спільна декларація)
• Німеччина — Франція — Швейцарія (настанови)
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Сфера застосування
• ОВД

• Німеччина — Польща (2006 р.)
• Естонія — Фінляндія
• Естонія — Латвія
• Литва — Польща

• ОВД/СЕО
• Німеччина — Польща (2018 р.)
• Німеччина — Нідерланди 
• Німеччина — Франція — Швейцарія
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