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Перевод данной публикации на кыргызский язык является инициативой Офиса Координатора экономической 
и экологической деятельности ОБСЕ.

Финансовая поддержка проектаосуществлялась Федеральным министерством окружающей среды (BMU) 
в рамках Программы консультационной помощи по охранеокружающей среды в странах Центральной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других странах, расположенных по соседству с 
Европейским Союзом. Проект был реализован при содействии Федерального ведомства по охране окружа-
ющей среды (UBA). Ответственность за содержание этой публикации несут авторы.

.

Бул публикация Европа Биримдиги тарабынан каржыланган төрт өнөктөш уюм — ЭКӨУ (Экономикалык кы-
зматташтык жана өнүктүрүү уюму), БУУ ЕЭК (Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык комис-
сиясы), ЮНЕП (БУУнун айлана-чөйрө боюнча программасы) жана ЮНИДО (БУУнун Өнөр жайлык өнүк-
түрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму) тарабынан «Чыгыш өнөктөштүгүнө» кирген өлкөлөрдүн экономикасын 
жашылдандыруу (экологизациялоо) программасынын (EaP GREEN) алкагында чыгарылган.



C

EaP GREEN программасынын жалпы максаты: Европа Биримдигинин (ЕБ) «Чыгыш өнөктөштүгүнө» кирген алты 
өлкөсүнө — Армения, Азербайжан, Беларусь, Грузия, Молдова Республикасы жана Украинага — бир жа-
гынан, экономикалык өсүш менен, экинчи жагынан, экологиянын бузулушунун жана жаратылыш ресурстары-
нын азайышынын ортосундагы байланышты жоюуга жардам берүү. Тагыраак айтканда, EaP GREEN програм-
масы төмөнкүлөрдү көздөйт:

– Региондук жана эл аралык макулдашууларга, ошондой эле тиешелүү саясат чөйрөсүндөгү ЕБдин колдонууда-
гы мыйзамдарына ылайык келечектеги саясатты калыптандыруу үчүн бекем укуктук негизди түзүү максатында 
туруктуу керектөөнү жана өндүрүштү (ТКӨ) улуттук өнүгүү пландарына, мыйзамдарга жана жөнгө салуу си-
стемасына интеграциялоо.

– Стратегиялык экологиялык баалоону (СЭБ) жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасирди баалоону (АЧТТБ) экологи-
ялык жактан туруктуу негиздеги экономикалык өнүктүрүүнү пландаштыруу үчүн маанилүү инструменттер катары 
колдонууну кеңейтүү.

– Экономиканын тандалып алынган (иштетүү өнөр жайы, айыл чарба, азык-түлүк продукциясын өндүрүү жана 
кайра иштетүү, курулуш) секторлорунда туруктуу өндүрүш жана керектөө ыкмаларын ишке киргизүү аркылуу 
экономиканы жашылдандырууга салым кошуу.

EaP GREEN программасы үч негизги бөлүктөн турат:
– башкаруу жана каржылоо куралдары;
– СЭБ жана АЧТТБ: ТКӨ жаатындагы саясатты ишке ашырууну колдоо;
– демонстрациялык долбоорлор.

«Чыгыш өнөктөштүгүнүн» Варшавада өткөн саммиттинин биргелешкен декларациясынын жоболоруна жана 
министрлеринин (2011-жылдын сентябрь айында) Астанада өткөн «Европа үчүн айлана-чөйрө» аттуу жетинчи 
конференциясынын декларациясына ылайык, EaP GREEN программасы өнөктөш өлкөлөрдүн өз экономикасын 
жашылдандыруу жаатындагы аракеттерин колдойт. Программанын максаттары «Рио+20» саммитинин жыйын-
тык документинде баяндалган макулдашылган тыянактарга дал келет.

EAP GREEN программасынын алкагында ишке ашырылып жаткан БУУ ЕЭКтин ишмердүүлүгү үч негизги багыт-
тын тегерегинде топтолгон:

1. Учурда колдонууда болгон улуттук жөнгө салуу системаларын жана мыйзамдарды кайра карап чыгуу, анын 
ичинде СЭБ жана зарыл болгон учурда АЧТТБ жаатындагы мыйзамдарды талдоо, ошондой эле СЭБ боюнча 
мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана субрегионалдык/областтык деңгээлде алар боюнча талдоо 
жүргүзүү.

2. СЭБ боюнча улуттук жана субрегионалдык/областтык деңгээлдеги тренингдерди өткөрүүнү, улуттук жетектөөчу 
документтерди иштеп чыгууну, координациялоо жана тажрыйба алмашуу боюнча иш чараларды өткөрүүнү жана 
пилоттук СЭБди уюштурууну камтыган АЧТТБ/СЭБ процедуралары чөйрөсүндө потенциалды жогорулатуу.

3. Жогоруда аталган мыйзамды талдоо, семинарларды өткөрүү, пилоттук долбоорлорду ишке ашыруу жана сая-
сий диалогдорду өткөрүүгө көмөктөшүү аркылуу административдик потенциалды күчөтүү.

Тиешелүү иш чаралар БУУ ЕЭКтин Эспо Конвенциясынын алкагындагы иштөө планы менен байланыштырылган 
жана өлкөлөрдүн СЭБ жөнүндөгү протоколун ратификациялоого жана колдонууга көмөктөшүүгө багытталган.

Концепция: Елена Сантер (БУУ ЕЭК)
Текст: Елена Сантер (БУУ ЕЭК), Мартин Смутны (Integra Consulting Ltd.), Оксана Яковенко («Зой» экология-
лык тармагы), Кристина Штульбергер («Зой» экологиялык тармагы)
Графика: Кэролайн Дэниел, Йорун Вилле, Анна Папанастасио («Зой» экологиялык тармагы) 
Долбоордун координатору: Кристина Штульбергер («Зой» экологиялык тармагы)
Долбоордун жетекчиси: Теа Аулавуо (БУУ ЕЭК), Эспо Конвенциясынын жана Стратегиялык экологиялык 
баалоо жөнүндөгү Протоколдун катчысы
Публикацияны иштеп чыгарууга катышкандар: Афродита Смагади (БУУ ЕЭК), Майя Гачечиладзе- 
Божеску (Ecoline International Ltd.), Дмитрий Скрыльников (БУУ ЕЭКтин консультанты), Иржи Дусик (Integra 
Consulting Ltd.)

ЭСКЕРТҮҮ

Бул публикациянын мазмуну БУУ ЕЭКтин, Европа Биримдигинин же программаны ишке ашырууга тартылган 
башка катышуучуларынын расмий позициясын сөзсүз түрдө эле чагылдырбайт. БУУ ЕЭК жана EaP GREENди 
ишке ашыруучу тараптар бул басылмада камтылган маалыматты башка катышуучулардын колдонуусу үчүн 
жооптуу эмес.
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КИРИШ СӨЗ

Бул брошюра Трансчекаралык контекстте Айлана-чөйрөгө тийгизген тааси-
рин баалоо (АЧТТБ) жөнүндөгү Конвенцияга (Эспо конвенциясы) тийиштүү 
Стратегиялык экологиялык баалоо жөнүндөгү протоколуна (СЭБ жөнүндөгү 
протокол) жооптуу болгон Бириккен Улуттар Уюмунун Европа Экономикалык 
Комиссиясынын (БУУ ЕЭК) катчылыгы тарабынан консультанттардын ка-
тышуусу жана «“Чыгыш өнөктөштүгүнө” кирген өлкөлөрдүн экономикасын 
жашылдандыруу» (EaP GREEN) программасынын каржылык колдоосу менен 
даярдалган. Аталган брошюра Конвенциянын жана Протоколдун Бюросунун 
Протоколду ратификациялоого жана ишке ашырууга, ошондой эле өкмөт-
төрдүн, коомчулуктун жана башка кызыкдар тараптардын СЭБди колдонуу-
нун артыкчылыктары тууралуу маалымдуулугун жогорулатууга салым кошо 
турган материалдарды даярдоо боюнча өтүнүчүнө жооп катары түзүлгөн.

Брошюра өзүнун СЭБ системасын түзүү жана/же аны системалуу түрдө 
колдонуунун үстүндө иштеп жаткан өлкөлөрдө мамлекеттик органдардын 
өкулдѳрүнѳ, жалпы коомчулукка, ошондой эле башка кызыктар тараптарга 
арналып, жазылган. Брошюрада СЭБ жөнүндөгү Протоколго кошулууга даяр-
дануу жаатында пайдалуу маалыматтар жана түшүндүрмөлөр берилген.

Брошюрада Протоколго ылайык СЭБ процедурасы сыпатталган (анын 
жоболоруна¹ шилтемелер берилген), СЭБди колдонуунун артыкчылыктары 
талкууланган жана бул процедура тууралуу жалпы жаңылыш түшүнүктөр ча-
гылдырылган. Мындан тышкары, анда СЭБдин пайда болуу тарыхы жөнүндө 
маалыматтар жана аталган процедураны колдонуу боюнча мисалдар камтыл-
ган. Акырында, ал Протоколго кошулууну пландап жаткан өкмөттөр кандай 
кадамдарды жасаш керек экендиги сыпатталган.
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01 СТРАТЕГИЯЛЫК ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛОО ДЕГЕН ЭМНЕ?

Адамдардын келечеги өлкөнү жана региондорду өнүктүрүү стратегиясын аны-
ктаган бийлик органдарынан көз каранды. Так ушул мамлекеттик пландардын, 
программалардын жана мыйзамдардын негизинде айыл чарба, энергетика, 
өнөр жай, жер пайдалануу, транспорт, региондорду өнүктүрүү, калдыктарды/
таштандыларды утилизациялоо жана суу ресурстарын башкаруу тармактарын-
да ар кандай чечимдер кабыл алынат. Карапайым элдин жашоосуна түздөн-
түз таасир этүүчү чечимдер көп жагынан бул пландар менен программаларга 
көз каранды болот. Ошондуктан, аларды бекитүүдө адамдын ден соолугуна 
жана айлана-чөйрөгө тийгизе турган таасирин эске алуу абдан маанилүү. Бул 
үчүн көптөгөн өлкөлөр пландаштыруу процессинде Стратегиялык экологиялык 
баалоо деп аталган превентивдүү механизмди же СЭБди системалуу жолдо 
колдонушат.

СЭБ — бул өкмөт тарабынан сунушталган өнүгүү жаатындагы стратегиялар-
ды, пландарды жана программаларды ишке ашыруу учурунда айлана-чөй-
рөгө жана калктын саламаттыгына келтирилиши мүмкүн болгон кесепеттерин 
талдоонун жана талкуулоонун этап-этабы менен ишке ашырылуучу жол-жобо-
су. Мындай кесепеттердин ар түрдүү аспектилери тийиштүү бийлик органдары 
жана коомчулук менен макулдашылып, каралат. Ар бир варианттын артыкчы-
лыктарын жана кемчиликтерин таразалоого мүмкүн берүү үчүн талкуулоонун 
жыйынтыктары чечим кабыл алууга жооптуу болгон саясатчыларга жана кы-
змат адамдарына берилет. Ошентип, СЭБдин жардамы менен чечим кабыл 
алуу ачык-айкын болуп, коомчулук арасында көбүрөөк ишенимди жаратат. 
Аягында, СЭБ — бул өкмөттөр үчүн калктын ден соолугуна жана айлана-чөй-
рөнү коргоого жагымдуу шарт түзгөн экономикалык өнүгүүнүн варианттарын 
далилдүү негизде тандап алуу механизми.
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02 БУУ ЕЭКтин СЭБ ЖӨНҮНДӨГҮ ПРОТОКОЛУ ДЕГЕН ЭМНЕ?

СЭБ жөнүндөгү Протокол — бул келишимдин тараптары болгон өлкөлөрдө 
СЭБ процедурасын өткөрүүнүн укуктук милдеттерин жана негиздерин аны-
ктаган эл аралык келишим. Бул Протоколго БУУга мүчө болгон ар бир өлкө 
кошула алат. Документте процедуралык жана методологиялык мүнөздөгү 
жоболорун камтыган СЭБди ишке ашыруу боюнча талаптар чагылдырыл-
ган. СЭБ боюнча пайдалуу маалыматтарды жана сунуштарды БУУ ЕЭКтин 
СЭБ жөнүндөгү протоколун колдонуу боюнча информациялык-маалымдама 
колдонмосу (2011)² жана СЭБ жөнүндөгү протоколду практикада колдонуу 
боюнча жөнөкөйлөтүлгөн информациялык-маалымдама колдонмосу (2012)³ 
сыяктуу документтерден табууга болот.

Протокол боюнча сүйлөшүүлөр Конвенциянын колдонулушун кеңейтүү 
максатында 1991-жылы кабыл алынган Трансчекаралык контекстте Айлана-
чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо (АЧТТБ) жөнүндөгү Конвенциянын (Эспо 
конвенциясы) алкагында жүргүзүлгөнүнө карабастан, Протокол өзүнчө 
укуктук инструмент болуп саналат. Мунун өзү өлкө Конвенциянын катышуу-
чусу болбосо деле, Протоколго кошула алат дегенди билдирет. Мындан 
тышкары, сунушталган ишмердүүлүк өлкөнүн чегинен тышкаркы масштабда 
олуттуу терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон учурда гана колдонулуучу 

2001 
ЕБДИН СЭБ ЖӨНҮНДӨГҮ 
ДИРЕКТИВАСЫНЫН КАБЫЛ 
АЛЫНЫШЫ

1969 
АКШНЫН УЛУТТУК ЭКОЛОГИ-
ЯЛЫК САЯСАТ МЫЙЗАМЫНЫН 
КАБЫЛ АЛЫНЫШЫ
Айлана-чөйрөгө тийгизген 
таасирди баалоо механизми 
биринчи жолу улуттук мыйзамда 
жазылып, бекитилген.

{ {

{ {

{ { {

1992 
Айлана-чөйрөнү коргоо жана өнүктүрүү боюнча 
Рио-де-Жанейро декларациясы (17-принцип): 
«Улуттук инструмент катары айлана-чөйрөгө 
тийгизген таасирин баалоо, айлана-чөйрөгө 
олуттуу терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон 
жана компетенттүү органдын чечими менен беки-
тилүүгө тийиш болгон сунушталган иштерге кара-
та жүргүзүлөт».

1998 
Даниянын Орхус шаарында кабыл алынган эколо-
гиялык маселелер боюнча маалыматтын жеткилик-
түүлүгү, чечимдерди кабыл алууда коомчулуктун 
катышуусу жана сот адилеттигине жетүү жөнүндөгү 
конвенцияда айлана-чөйрөгө тийгизген таасирди 
баалоого коомчулуктун милдеттүү түрдө катышуу-
су жөнүндө жобо бекитилген.

2002 
2002-жылы Туруктуу өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк 
саммитте кабыл алынган Йоханнесбургдук ишке 
ашыруу планында туруктуу өнүгүү жаатындагы 
күн тартибин ишке ашыруунун фундаменталдык 
өбөлгөсү катары стратегиялык механизмдердин 
жана тең салмактуу негизде кабыл алынган че-
чимдердин маанилүүлүгү баса белгиленген.

2000 
БУУ Туруктуу өнүгүүнүн максаттарын, анын ичинде 
7-максатты кабыл алды: «Туруктуу өнүгүү принцип-
терин улуттук стратегияларга жана программа-
ларга киргизүү жана жаратылыш ресурстарынын 
жоголуу процессин артка кайтаруу».

1999 
Айлана-чөйрөнү коргоо жана саламаттыкты сактоо боюнча 
министрлердин үчүнчү конференциясы төмөнкүдөй чечим 
кабыл алды: «Биз адамдын ден соолугуна жана коопсузду-
гуна кесепети тийе турган бардык таасирлерди камтыган, 
айлана-чөйрөгө келтирилген терс таасирди баалайбыз. Биз 
өлкөлөргө сунушталган стратегияларда, пландарда, про-
граммаларда жана жалпы эрежелерде чагылдырылган, кур-
чап турган чөйрөгө жана калктын ден-соолугуна тийгизген 
таасирине стратегиялык баа берүүнү киргизүүнү (же) жүзөгө 
ашырууну сунуштайбыз. Биз эл аралык каржы уюмдарына 
да ушундай процедураларды колдонууну сунуштайбыз. 
Өкмөттүк эмес уюмдардын (ӨЭУ) жана коомчулуктун өкүл-
дөрүнүн ушул пунктта сыпатталган процедураларга тий-
иштүү жолдо катышуусу камсыздалат».

2005 
Париж декларациясында донорлор менен өнөк-
төш өлкөлөр биргелешип төмөнкүлөрдү аткаруу-
га милдеттеништи: «айлана-чөйрөгө келтириле 
турган таасирди жана кызыкдар тараптар менен 
консультацияларды жүргүзуунү камтуу аркылуу 
долбоорлор боюнча жалпы процедураларын ба-
алоону өткөрүүнү күчөтүү; тармактык жана улут-
тук деңгээлде «стратегиялык экологиялык баало-
ону» өткөрүүнүн жалпы ыкмаларын иштеп чыгуу 
жана колдонуу».

1985 
ЕБДИН АЧТТБ ЖӨНҮН-
ДӨ ДИРЕКТИВАСЫНЫН 
КАБЫЛ АЛЫНЫШЫ

2010 
СЭБ ЖӨНҮНДӨГҮ 
ПРОТОКОЛДУН 
КҮЧҮНӨ КИРИШИ

2014 
БУУНУН БАРДЫК МҮЧӨЛӨРҮНҮН 
КОШУЛУУСУ ҮЧҮН СЭБ 
ПРОТОКОЛУНУН АЧЫЛЫШЫ

2016–2030 
СЭБДИ ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ 
БОЮНЧА КОЛДОНУУ-
НУН КҮН ТАРТИБИ
Туруктуу өнүктүрүү максат-
тарына жетүүдө
тараптарга жардам берүү 
куралы болуп саналат.

1991 
ТРАНСЧЕКАРАЛЫК КОНТЕКСТТЕ 
АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ ТИЙГИЗГЕН 
ТААСИРИН БААЛОО (АЧТТБ) 
ЖӨНҮНДӨГҮ КОНВЕНЦИЯНЫН 
КАБЫЛ АЛЫНЫШЫ

1997 
ТРАНСЧЕКАРАЛЫК 
КОНТЕКСТТЕ АЙЛАНА-
ЧӨЙРӨГӨ ТИЙГИЗГЕН 
ТААСИРИН БААЛОО (АЧТТБ) 
ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯНЫН 
КҮЧҮНӨ КИРИШИ

{ {
2003 
СЭБ ЖӨНҮНДӨГҮ 
ПРОТОКОЛДУН 
КАБЫЛ АЛЫНЫШЫ
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Конвенциядан айырмаланып, Протокол биринчи кезекте анын кесепеттери 
өлкөнүн өзүнүн аймагында кездешүүсү мүмкүн болгон пландарга жана про-
граммаларга карата колдонулат. Эгерде трансчекаралык мүнөздөгү кесе-
петтердин ыктымалдуулугу бар болсо, анда Протокол трансчекаралык кон-
сультация жүргүзүү процедурасын да эске алат (10-берене).

Протокол Европа Биримдигинин СЭБ4 жөнүндөгү Директивасына ок-
шошуп кетет, бирок кээ бир мүнөздүү айырмачылыктары бар. Протоколдо 
айлана-чөйрөгө тийгизген таасири менен бирге, адамдын ден соолугуна 

 Тараптар
 Протоколго кол койгон өлкөлөр

СЭБ ЖӨНҮНДӨГҮ ПРОТОКОЛДУН 
КАТЫШУУЧУЛАРЫ

НЕГИЗГИ ФАКТЫЛАР

СЭБ жөнүндөгү протокол:
– 2003-жылы Киевде кабыл алынган.
– 2010-жылы күчүнө кирген.
– БУУга мүчө болгон бардык мамлекеттердин кол коюсу үчүн ачык 

деп жарыяланган.
– 28 тарапты камтыйт (2016-жылдын 30-мартына карата)5.
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тийгизген кесепеттерине олуттуу көңүл бурулган. БУУ ЕЭКтин экологиялык 
маселелер боюнча маалыматтын жеткиликтүүлүгү, чечимдерди кабыл алуу-
да коомчулуктун катышуусу жана сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгү (Орхус 
Конвенциясы) жөнүндө өткөрүлгөн консультациялардын натыйжасында, 
Протоколго маанилүү маселелерди талкуулоого коомчулуктун катышуусу 
боюнча кеңири жоболор киргизилди. Мындан тышкары, Протокол програм-
малык документтерди жана ченемдик укуктук актыларды баалоо мүмкүн-
чүлүгүн карайт.

Протоколдун тараптары аны туруктуу өнүгүүнүн негизги инструменттери-
нин бири деп эсептешет. Протоколдун ишке ашырылышы өлкөлөрдүн Туруктуу 
Өнүгүү Максаттарына жетишүүсүнө жана 2016-жылдын январында күчүнө 
кирген «Биздин дүйнөнү өзгөртүү: 2030-жылга чейинки мезгилге карата ту-
руктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү күн тартиби» деп аталган документинде белгилен-
ген максаттарга жетүүгө өбөлгө түзөт да, кийинки 15 жыл жана андан ары да 
БУУга мүчө мамлекеттердин өкмөттөрү үчүн ориентир катары кызмат кылат.
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 Стратегиялык
   экологиялык баалоо

 Айлана-чөйрөгө
  тийгизген таасирин
  баалоо (АЧТТБ)

Саясаттар,
стратегиялар,

мыйзамдар

Пландар жана
программалар

(мамлекеттик)

Долбоорлор
(мамлекеттик жана жеке)

Сунушталган

Милдеттүү

03 СЭБ КАЧАН КОЛДОНУЛАТ?

Кайтарылгыс жана кээде кымбатка туруучу, туура эмес пландоонун кесе-
петтерин болтурбоо үчүн конкреттүү долбоордун айлана-чөйрөгө тийгиз-
ген таасирин баалоого (АЧТТБ) караганда, СЭБ чечим кабыл алуу процес-
синин кыйла эртерээк стадиясында киргизилет. Башкача айтканда, СЭБ 
АЧТТБ өткөрүлө турган келечектеги долбоорлордун пайдубалын түптөгөн 
программаны пландаштыруу жана иштеп чыгуу стадиясында колдонулат. 
Бул айлана-чөйрөгө таасир эте турган башка көптөгөн чечимдерге да ти-
ешелүү. Ошондуктан, СЭБ экологиялык коркунучтуу кесепеттердин алдын 
алууда АЧТТБга караганда алда канча эффективдүүрөк. Мисалга алсак, 
СЭБ туруктуурак транспорттук саясатты калыптандырууга жардам бере 
алат, ал эми АЧТТБ белгилүү бир жолду куруу процессинде айлана-чөйрө-
гө тийгизген таасирин басаңдатат.

Иш жүзүндө СЭБ планды же программаны иштеп чыгуу процесси менен 
бирге (же ал башталгандан көп өтпөй) башталышы керек. Мындай ыкма 
иштеп чыгуу процессинде эле СЭБ корутундуларын планга же программа-
га интеграциялоого мүмкүндүк берет, ошону менен стратегиялык документ 
кабыл алынганда же аны кабыл алганга чейин эле СЭБдин жыйынтыктары 
тиешелүү түрдө эске алынат.
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СЭБДИН ЖАНА СЭБ ЖӨНҮНДӨГҮ ПРОТОКОЛДУН ПАЙДА БОЛУШУНУН ТАРЫХЫ

СЭБ негизинен айрым бир долбоорлор үчүн колдонулуучу айлана-чөйрөгө тийгизген 
таасирин баалоо принциптерин улуттук жана жергиликтүү деңгээлде стратегиялык план-
даштырууда жайылтуунун негизинде иштелип чыгарылган.

Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирди баалоого (АЧТТБ) 1960-жылдардын аягында 
Америка Кошмо Штаттарында пландаштырылган өндүрүштүк иш-аракеттердин айла-
на-чөйрөгө тийгизген таасирин прогноздоо, терс көрүнүштөрдү азайтуу жана оң тааси-
рин күчөтүү боюнча мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо үчүн киргизилген. 1970-жылдары жана 
1980-жылдардын башында бул механизм башка көптөгөн өлкөлөрдө барган сайын 
көбурөөк колдонула баштаган. 1980-жылдардын ортосуна чейин жалпысынан АЧТТБ 
системалары Европанын бардык өлкөлөрүндө калыптанган. Европа Биримдигинин өл-
көлөрүндө Европа Комиссиясынын АЧТТБ жөнундөгү Директивасы (85/337/ЕЭК) күчүнө 
кирди, ал эми Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбордук Азия өлкөлөрү6 айлана-чөйрөгө 
тийгизген таасирди баалоо боюнча (АЧТТБ) жана мамлекеттик экологиялык экспертиза 
(МЭЭ7) боюнча өз системаларын иштеп чыгышты. 1990-жылдардын башында БУУ ЕЭКтин 
бардык өлкөлөрүндө АЧТТБга окшош процедуралар кабыл алынган. Айрым өлкөлөрдүн 
чегинен чыккан экологиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн мамлекеттер БУУ ЕЭКтин жетекчи-
лиги астында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, айлана-чөйрөгө тийгизген таасирди баалоо бо-
юнча Конвенцияны (Эспо Конвенциясын) иштеп чыгышты. Конвенция 1991-жылы Эсподо 
(Финляндияда) кол коюлган жана 1997-жылы күчүнө кирген. 2016-жылдын башында 44 
мамлекет жана Европа Биримдиги Конвенцияны ратификациялаган.

1970-жылдардын аягында жана 1980-жылдардын башында, ар кайсы өлкөлөрдөгү мам-
лекеттик бийлик органдары айрым долбоорлордун деңгээлинде колдонулган АЧТТБ айла-
на-чөйрөнү жетиштүү даражада коргой албайт деген жыйынтыкка келишкен: айлана-чөй-
рөгө терс таасирин тийгизген (же мындай таасирлерди болтурбоо үчүн жараксыз болгон) 
чечимдер конкреттүү долбоорлор иштелип чыкканга чейин эле пландардын жана про-
граммалардын деңгээлинде кабыл алынган. Ошол эле учурда, АЧТТБ процедурасы са-
лыштырмалуу кичинекей аймакта эле терс таасирлердин чектелген гана санын басаңдата 
алчу. Бул аймактык жана территориялык пландаштырууда колдонулган методдорго негиз-
делген СЭБ концепциясын иштеп чыгууга түрткү берди.

1990-жылдардын башында СЭБ жөнүндө жоболор Канада, Чехия, Дания, Улуу Британия 
жана Америка Кошмо Штаттарынын мыйзамдарына киргизилген. Алар СЭБди “туруктуу-
лукту баалоонун” бир бөлүгү катары карашкан. 2001-жылы Европа Комиссиясы айрым 
пландардын жана программалардын айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо боюн-
ча Европа Биримдигинин Директивасын (2001/42/EC) (СЭБ жөнүндөгү Директива) ка-
был алган. Ошол убакта Европа Биримдигине мүчө болгон мамлекеттер 2004-жылга чей-
ин СЭБ жөнүндөгү Директиванын жоболорун өз мыйзамдарына киргизиши керек болчу.

СЭБге караштуу эл аралык укуктук нормалар БУУнун Айлана-чөйрөнү коргоо жана өнүк-
түрүү боюнча конференциясынын чечимдеринин (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992), ай-
рыкча Рио-де-Жанейро Декларациясынын жана “21-кылымдын Күн тартибинин” 4 жана 
10-принциптеринин таасиринин, ошондой эле айлана-чөйрөнү коргоо жана ден соолукту 
сактоо боюнча Министрлердин Үчүнчү Конференциясынын (Лондон, 1999) жана БУУнун 
Туруктуу Өнүктүрүү боюнча дүйнөлүк Саммитинин (Йоханнесбург, Түштүк Африка 
Республикасы, 2002) жыйынтыктарынын негизинде кабыл алынган. Натыйжада, Эспо 
конвенциясы 2003-жылдын май айында 38 мамлекет, анын ичинде Европа Биримдиги да, 
Киевде (Украина) кол койгон БУУ ЕЭКтин СЭБ жөнүндөгүпротоколу менен толукталган. 
СЭБ протоколу 2010-жылы күчүнө кирген.
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04 СЭБ КАНДАЙ ПЛАНДАР, ПРОГРАММАЛАР ЖАНА 
СТРАТЕГИЯЛЫК ДОКУМЕНТТЕР ҮЧҮН КЕРЕК?

Эгерде өлкөнүн мыйзамдарына ылайык, АЧТТБ өткөрүүнү талап кылган 
(4.2-берене) бул пландар же программалар келечекте конкреттүү долбо-
орлорду ишке ашырууга уруксаат берүүнү көздөсө, анда Протоколго ылай-
ык, өкмөттөр тарабынан кабыл алынган пландар же программалар8 үчүн 
(2.5-берене) жана экономиканын он үч ири тармагында өзгөртүүлөрдү кир-
гизүүдө СЭБ милдеттүү түрдө колдонулушу керек.

Жергиликтүү деңгээлде кичинекей аймактарды колдонуу боюнча чечим 
кабыл алынганда, ошондой эле пландарга же программаларга кичине өз-
гөртүүлөр киргизилгенде, СЭБ автоматтык түрдө башка секторлордогу 
пландарга же программаларга карата колдонулбайт. Мындай учурда СЭБ 
өткөрүүгө болгон муктаждык мамлекеттик органдар тарабынан аныкталат. 
Бул процесс алдын ала баалоо деп аталат (4.4-берене). Эгерде планды, 
программаны ишке ашыруу же аларга анча-мынча өзгөртүүлөрдү киргизүү 
айлана-чөйрөгө же калктын ден соолугуна олуттуу кесепеттерди алып кели-
ши мүмкүн болсо, анда СЭБди милдеттүү түрдө өткөрүү зарыл (5.1-берене).

Протоколдун талаптары анын камтуу 
чөйрөсүнө киргизилбеген пландардын 
жана программалардын эки түрүнө ка-
рата колдонулбайт:
–  улуттук коргоого жана өзгөчө кырда-

алдарга гана байланыштуу пландар 
жана программалар (4.5-берене);

–  финансылык жана бюджеттик пландар 
жана программалар (4.5-берене).

СЭБ протоколунун талаптары улуттук 
жана жергиликтүү деңгээлдеги мамлекет-
тик бийлик органдары тарабынан иште-
лип чыккан пландарга жана программа-
ларга карата колдонулат. Ал талаптар 
Протоколго кошулганга чейин өлкө та-
рабынан кабыл алынып, учурда күчүндө 
болгон стратегиялык документтерге тие-
шеси жок, бирок жаңы пландардын жана 
программалардын долбооруна гана ка-
раштуу колдонулат.

СЭБ ТӨМӨНКҮ 
СЕКТОРЛОРДОГУ ПЛАНДАР 
ЖАНА ПРОГРАММАЛАР 
ҮЧҮН МИЛДЕТТҮҮ ТҮРДӨ 
КОЛДОНУЛУШУ АБЗЕЛ:

• Айыл чарба
• Токой чарбасы
• Балык улоо
• Энергетика
• Өнөр жай, анын ичинде тоо-кен
• Транспорт
• Региондорду өнүктүрүү
• Таштандыларды (Калдыктарды) 

иштетүү/утилизациялоо
• Суу чарбасы
• Телекоммуникация
• Туризм
• Шаар жана айыл жергесин 

өнүктүрүүнү пландоо
• Жерди пайдалануу
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Шаар менен айылдык райондорду
өнүктүрүүнү пландаштыру  <200

Суу чарбасы <50

Таштандыларды иштетүү/
утилизациялоо <10

Аймактарды өнүктүрүү
<100

Транспорт
<5

Энергетика
<5

ВЕНГРИЯ

Аймактарды өнүктүрүүнүн
улуттук стратегиясы*

Анын ичинде айыл чарбасы — 1, токой чарбасы — 1 балык улоо — 1*

Шаардык жана айылдык
райондорду өнүктүрүүнү

пландаштыруу 
1 300***

Региондорду өнүктүрүү 
8

Транспорт
5

Суу чарбасы
2

Таштандыларды
иштетүү/утилизациялоо 

70
Энергетика

11

БОЛГАРИЯ

Суу чарбасы
2

Транспорт 4
Туризм 3

Региондорду өнүктүрүү 
11

Энергетика1Башка 6**

Шаардык жана
айылдык

райондорду
өнүктүрүүнү

пландаштыруу  
461

ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Кээ бир өлкөлөрдө 2010–2012-жылдарда
башталган СЭБ процедураларынын саны

**4 атмосфералык абаны коргоо жаатында жана 2 коргоо чөйрөсүндө

***Шаардык жана айылдык райондорду өнүктүрүү пландарынын категориясы жана жерди пайдалануу
пландары негизинен чакан аймактар үчүн жерди пайдалануунун деталдуу пландарын камтыйт. Бирок, бул
пландар ар кандай инвестициялык сунуштарды — электр энергиясын өндүрүү, жол куруу долбоорлорун,
шаарды өнүктүрүү пландарын, мейманкана жана эс алуу айылдарынын долбоорлорун — иштеп чыгууга негиз түзөт.

СУРОО 1:

СЭБ «план» же «программа» деп аталган документтер үчүн 
гана милдеттүү түрдө колдонулушу керекпи?

ЖООП:
Көптөгөн расмий өнүктүрүү маселеси боюнча документтер, Протокол жана СЭБ 
Директивасынын аныктамаларына кирген пландардын, программалардын же регламент-
тердин өзгөчөлүктөрүнө ээ, ошондуктан СЭБди өткөрүүнү талап кылышат. Мындай доку-
менттер ар кандай түрдө аталышы мүмкүн: «стратегиялар», «концепциялар», «сунуштар» 
же «шарттар». СЭБ өткөрүү муктаждыгы ар бир учурда документтин аталышына карата 
эмес, анын мүнөзү жана мазмунуна карата аныкталат. Протоколдо «пландар жана про-
граммалар» аттуу термин «... мыйзамдар, жоболор же административдик актылар та-
рабынан талап кылынган ... кандайдыр бир өзгөрүүлөрү бар; жана ... башкаруу органы 
тарабынан иштелип чыгышы жана/же кабыл алынышы керек, же башкаруу органы та-
рабынан расмий тартипте парламент же өкмөт тарабынан кабыл алынышы үчүн иштелип 
чыгылышы керек болгон пландар жана программалар дегенди билдирет» (2.5-берене).

Маалымат булагы: Стратегиялык экологиялык баалоо жөнүндөгү Протоколдун аткарылышы боюнча бирин-
чи обзор (2010–2012)
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1–МИСАЛ: АР КАНДАЙ ӨЛКӨЛӨРДӨ СЭБ ӨТКӨРҮҮНҮ ТАЛАП КЫЛГАН 
ПЛАНДАР ЖАНА ПРОГРАММАЛАР

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ДЕҢГЭЭЛДЕГИ СЭБ
Дания: Транспорт министрлигинин жылдык инвестициялык пландары
Франция: Токой башкаруу пландары (анын ичинде жеке менчиктеги токойлорду 
башкаруу)
Венгрия: Инвестиция тартуу пландары
Польша: Шаарларды өнүктүрүү (реконструкциялоо) программалары
Черногория: Жээктеги (шельфтеги) чалгындоо жана углеводороддорду өндүрүү 
программасы

Маалымат булагы: проф. Ежи Ендроска (Польша)9

ТРАНСЧЕКАРАЛЫК СЭБ
Германия: Нохтенде көмүр казуунун тармактык планы
Финляндия: Жаңы атомдук электростанциянын курулушуна байланыштуу Ханхикиви 
үчүн аймактык өнүгүү планы
Чех Республикасы: Либерец аймагы үчүн энергияны өндүрүүнү/колдонууну пландашты-
руу Концепциясын жаңыртуу

Маалымат булагы: Стратегиялык экологиялык баалоо жөнүндөгү Протоколдун аткарылышы боюнча бирин-
чи обзор (2010–2012)2 
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01.
Камтуу сферасын аныктоо

04.
Чечим кабыл алуу

05.
Мониторинг

СЭБ план же программа Протоколдун ишке ашыруу 
алкагына киргени аныкталгандан кийин башталат. 
СЭБдин биринчи кадамы - бул баалоо жүргүзүлө 
турган сфераны аныктоо (6-берене). Бул этаптын 
максаты — каралып жаткан планды же программаны 
ишке ашырууда кездешүүсү мүмкүн болгон 
экологиялык жана калктын саламаттыгын сактоо 
боюнча маселелерди жана көйгөйлөрдү аныктоо. СЭБ 
процессинде карай турган маселелердин так тизмеси 
өз убагында түзүлсө, ал чындап эле эң маанилүү 
болгон багыттарга көңүл бурууга жана ресурстарды 
эффективдүү башкарууга мүмкүндүк берет. 
Айлана-чөйрөнү коргоо жана саламаттыкты сактоо 
маселелери боюнча иштеген органдар, ошондой эле 
коомчулук менен жүргүзүлгөн консультациялар СЭБдин 
камтуу сферасын аныктоо боюнча зарыл элемент 
болуп саналат.

Чечим кабыл алуучу органдар алынган сунуштардын 
бардыгын аткарууга милдеттүү эмес, бирок алар 
акыркы чечимди кабыл алардан мурун бардык 
пикирлерди карап чыгышы керек. Алар ошондой эле 
коомчулукка жана айлана-чөйрөнү коргоо жана 
саламатыкты сактоо үчүн жооптуу органдарга кабыл 
алынган чечим жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү 
(11-берене).

Чечим кабыл алынгандан кийин, Тараптар бекитилген 
планды же программаны ишке ашыруунун 
кесепеттерин көзөмөлдөөгө (мониторинг жүргүзүүгө), 
ошондой эле мониторингдин жыйынтыктарын жалпы 
коомчулукка жеткирүү үчүн милдеттүү (12-берене).

02.
Экологиялык отчет

Адистер камтуу сферасын аныктоонун жыйынтыгына таянып, 
пландын же программанын айлана-чөйрөгө жана адамдын 
ден соолугуна тийгизген кесепеттерин изилдешет жана 
деталдуу түрдө сүрөттөп беришет. Чогултулган маалымат 
сунушталган план же программаны ишке ашырууда 
кездешүүсү мүмкүн болгон кесепеттерин басаңдатуу үчүн 
чараларды иштеп чыгуу жана терс таасирлери анча оор эмес 
болгон өнүгүү альтернативаларын түзүү үчүн колдонулат. 
СЭБдин корутундулары экологиялык отчетто сүрөттөлөт, 
анын мазмуну боюнча талаптар СЭБ жөнүндөгү Протоколдо 
берилген (7-берене). Ошентип, планды же программаны 
бекитүүгө муктаж болгон мамлекеттик органдар (мисалы, 
энергетика же транспорт министрлиги) айлана-чөйрөгө жана 
адамдын ден-соолугуна таасир этүүсү мүмкүн болгон 
кесепеттерди эске алуу менен эң туура чечим чыгарууга 
жардам бере турган баалуу маалыматка ээ болушат.

Саламаттыкты
сактоо органдары

Айлана-чөйрөнү
коргоо органдары

Коом

Трансчегаралык
өнөктөштөр

03.
Консультациялар

Чечим чыгарардан мурун экологиялык отчеттун 
корутундулары айлана-чөйрөнү коргоо жана 
саламаттыкты сактоого жооптуу органдар менен 
талкууланат, ошондой эле коомчулуктун пикирин 
билүү да зарыл (8-жана 9-беренелер). Мындан 
тышкары, кээ бир кесепеттер коңшу өлкөлөргө 
таасирин тийгизсе, аларга өз пикирин билдирүүгө 
мүмкүнчүлүк берүү керек (10-берене). Мындай өз ара 
аракеттешүү — СЭБ процессинин ажырагыс бөлүгү 
болуп саналат, анын максаты эң толук жана 
ачык-айкын натыйжаны алуу болуп саналат.

СЭБди өткөрүүгө болгон
муктаждыкты аныктоо

05 БУУ ЕЭКтин СЭБ жөнүндөгү ПРОТОКОЛУ ТАРАБЫНАН 
ТАЛАП КЫЛЫНГАН СЭБ ПРОЦЕДУРАСЫ ЭМНЕНИ КАМТЫЙТ?
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чараларды иштеп чыгуу жана терс таасирлери анча оор эмес 
болгон өнүгүү альтернативаларын түзүү үчүн колдонулат. 
СЭБдин корутундулары экологиялык отчетто сүрөттөлөт, 
анын мазмуну боюнча талаптар СЭБ жөнүндөгү Протоколдо 
берилген (7-берене). Ошентип, планды же программаны 
бекитүүгө муктаж болгон мамлекеттик органдар (мисалы, 
энергетика же транспорт министрлиги) айлана-чөйрөгө жана 
адамдын ден-соолугуна таасир этүүсү мүмкүн болгон 
кесепеттерди эске алуу менен эң туура чечим чыгарууга 
жардам бере турган баалуу маалыматка ээ болушат.

Саламаттыкты
сактоо органдары

Айлана-чөйрөнү
коргоо органдары

Коом

Трансчегаралык
өнөктөштөр

03.
Консультациялар

Чечим чыгарардан мурун экологиялык отчеттун 
корутундулары айлана-чөйрөнү коргоо жана 
саламаттыкты сактоого жооптуу органдар менен 
талкууланат, ошондой эле коомчулуктун пикирин 
билүү да зарыл (8-жана 9-беренелер). Мындан 
тышкары, кээ бир кесепеттер коңшу өлкөлөргө 
таасирин тийгизсе, аларга өз пикирин билдирүүгө 
мүмкүнчүлүк берүү керек (10-берене). Мындай өз ара 
аракеттешүү — СЭБ процессинин ажырагыс бөлүгү 
болуп саналат, анын максаты эң толук жана 
ачык-айкын натыйжаны алуу болуп саналат.

СЭБди өткөрүүгө болгон
муктаждыкты аныктоо
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06 СЭБди КОЛДОНУУНУН ПАЙДАЛУУЛУГУ ЭМНЕДЕ?

СУРОО 2:

СЭБди жүргүзүү канчалык кыйын жана түйшүктүү?

ЖООП:
СЭБ — бул узак жана татаал илимий изилдөө эмес, калктын ден соолугуна жана ай-
лана-чөйрөгө карата пландарды жана программаларды ишке ашыруунун потенци-
алдуу тобокелчиликтерин аныктоо аркылуу стратегиялык пландаштыруунун сапатын 
жакшыртууга арналган практикалык курал. СЭБ бардык потенциалдык кесепеттерди 
деталдуу изилдөөнү билдирбейт, бирок иштеп чыгуучуларга эң олуттуу кесепеттерге 
алып келиши мүмкүн болгон пландын же программанын бир нече маанилүү аспекти-
лерине көңүл бурууга мүмкүндүк берет. Бул ыкма СЭБдин экономикалык натыйжалуу-
лугун жогорулатат, убакытты жана акчаны үнөмдөйт. СЭБди өлкөдө колдонуу боюнча 
практикалык тажрыйбага ээ болушуна жараша, ал акырындык менен топтолгон би-
лимдин көлөмүнө жана аны ишке ашыруу үчүн жооптуу органдардын мүмкүнчүлүк-
төрүнө ылайык татаалдашып кетиши мүмкүн.

2-МИСАЛ: ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮ ПЛАНДООДО СЭБДИН 
ЭКОЛОГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЭСКЕ АЛУУГА КЕЛТИРГЕН САЛЫМЫ

Болгарияда СЭБдин жыйынтыгынын натыйжасында, 2011–2020-жылдарга жаңыла-
нуучу энергия булактары (ЖЭБ) боюнча улуттук иш-аракеттер планынын долбоору-
на айрым аймактарда ЖЭБ долбоорлорун ишке ашырууга айрым чектөөлөр жана 
тыюу салуулар киргизилген. Ушундай эле жолдо, Данияда СЭБ процедурасы шуул-
даган үнүнүн деңгээли жогору болгондуктан, тегерегинде жашаган калк үчүн ыңгайсы-
здыкты жаратышы мүмкүн деп божомолдонгон шамал станцияларын жайгаштыруучу 
жайлардын биринен баш тартууга алып келди. Венгрияда СЭБдин корутундусуна та-
янып, пландаштырылган курулуш долбоорлорун ишке ашыруудан келип чыгышы мүм-
күн болгон экологиялык терс таасирлерди болтурбоо үчүн бийлик Пилишсенткерест 
айылын өнүктүрүү планынын долбоорун толугу менен четке какты. Нидерландыда 
СЭБдин натыйжасында, өткөргүч түтүктөрдү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын 

СЭБ АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН ЖОГОРКУ ДЕҢГЭЭЛДЕ КОРГООЛУУСУН 
КАМСЫЗДАЙТ

СЭБ сунушталган өнүктүрүү варианттарды ишке ашырууда экология жана 
адамдын ден соолугу үчүн кандай олуттуу кесепеттерди алып келээрин аны-
ктоого мүмкүндүк берет. Ал пландоо органдарына пландын же программа-
нын терс кесепеттерин жумшартуу боюнча сунуштарды берет жана өнү-
гүүнүн альтернативаларын кароого мүмкүнчүлүк түзөт. Мындай маалыматка 
ээ болгон соң, пландоого жооптуу органдар кайтарылгыс жана олуттуу 
таасирлерди азайта же алдын ала алышат, ошондой эле биологиялык ар 
түрдүүлүк үчүн өзгөчө корголуучу аймактарды, ар түрдүү жаныбырлардын 
байырлаган аймактарын жана башка табигый объектилер бар болгон жер-
лерди коргой алышат.
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долбооруна өзгөртүүлөр киргизилди: кээ бир газ түтүктөрдүн маршруттары экология-
лык себептерден улам кайра каралып чыкты же таптакыр алынып салынды. Румынияда 
СЭБдин натыйжасында, «Натура 2000» тармагы деп аталган учурдагы өзгөчө кор-
голуучу аймагын коргоо үчүн жээкти коргоо жана калыбына келтирүү боюнча башкы 
планына өзгөртүүлөр киргизилген.

Маалымат булагы: Стратегиялык экологиялык баалоо жөнүндөгү Протоколдун аткарылышы боюнча бирин-
чи обзор (2010–2012)8

СУРОО 3:

СЭБ чындап эле бай өлкөлөргө гана ылайыктуу болгон эли-
талык жана кымбат куралбы?

ЖООП:

СЭБ жүргүзүүнүн баасы талдоо чөйрөсүнүн масштабына жана татаалдыгынын дең-
гээлине жараша болот, ал өз кезегинде бааланууга тийиш болгон пландын же про-
грамманын масштабы, каралып жаткан варианттардын саны жана конкреттүү учур 
үчүн колдонула турган СЭБ методикасы менен аныкталат. СЭБ жөнүндөгү Протокол 
бардык өлкөлөр үчүн бирдиктүү методиканы сунуштабайт. Протоколдун тараптары 
өздөрүнүн кадрлык, техникалык жана илимий потенциалынын деңгээлине жана эко-
номикалык шарттарына ылайык келген СЭБ жүргүзүү ыкмаларын өз алдынча тандоо 
мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошентип, эгерде өлкө планын же программасын иштеп чыга алса, 
анда ал бул документтин СЭБин жүргүзө алууга да жөндөмдүү.

Европа Биримдигинде жүргүзүлгөн изилдөөнүн маалыматына ылайык, СЭБдин орто-
чо баасы пландын же программанын өзүн иштеп чыгууга керектелчү каражаттардын 
5–10 пайызын түзөт. Ошол эле учурда СЭБдин чыгымдары планды же программаны 
ишке ашыруу (б.а. документте каралган бардык иш чараларды жана долбоорлор-
ду аткаруу) үчүн сарпталчу чыгымдарга салыштырганда бир топ эле аз. Эгерде СЭБ 
жүргүзүүдө кымбат баадагы моделдөө же маалыматтарды комплекстүү жолдо иштетүү 
талап кылынбаса, негизги чыгымдар жалпысынан СЭБ жүргүзүүгө тартылган адистер-
дин эмгек акысына байланыштуу болот, бул адистер көптөгөн өлкөлөрдө пландоо 
органдарынын кызматкерлери болуп саналат. Тажрыйба көрсөткөндөй, муниципал-
дык деңгээлдеги чакан СЭБ үчүн 30 жумушчу күнү жетиштүү. Талданууга тийиш болгон 

СЭБ ЭКОНОМИКАНЫН ТУРУКТУУ НЕГИЗДЕ ӨНҮГҮҮСҮНӨ ЖАНА 
ЭКОНОМИКАНЫ ЖАШЫЛДАНДЫРУУГА (ЭКОЛОГИЯЛАШТЫРУУГА) 
КӨМӨКТӨШӨТ

СЭБ пландоо органдарына (биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо, энергиялык 
майнаптуулукту жогорулатуу же анын климатка тийгизген таасирин кыскар-
туу сыяктуу) жаратылышты коргоо жаатындагы максаттарды экономикалык 
максаттарга жетүү менен байланыштырууга мүмкүндүк берет. Ошентип, 
СЭБ өнүгүүнүн ар кандай варианттарын тандоо мүмкүнчүлүгү аркылуу жана 
экосистемалардын көтөрүмдүүлүгүнүн чегинде экономиканын мындан аркы 
өнүгүүсү үчүн эң пайдалуу чечимдерди издөө аркылуу экономиканы жашыл-
дандырууга (экологиялаштырууга) көмөктөшөт.
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маалыматтын көлөмүнө жараша орточо татаалдыктагы СЭБ үчүн 50–100 адам күнү 
керек болушу мүмкүн, ал эми татаалыраак жана масштабдуу СЭБ үчүн 150дөн 300 
чейин адам күнү талап кылынат.

Маалымат булагы: Европа комиссиясы. АЧТТБ: чыгымдары жана пайдасы9

СУРОО 4:

СЭБ пландаштыруу процессин жайлатабы?

ЖООП:
Пландоо процессинин кайсы бир этаптары логикалык жактан СЭБдин белгилүү бир 
этаптары байланышкан. Ошондуктан СЭБди пландаштыруу процессине интеграция-
лоо бул процесстерди ырааттуу түрдө ишке ашырууга караганда таасирдүүрөөк бо-
лот. Интеграцияланган ыкма убакытты үнөмдөйт жана кошумча чыгымдарды азайтат. 
Пландоочулар жана СЭБди жүзөгө ашыруучулар маалымат алуу үчүн суроо-талап-
тарды жиберүүдө, мамлекеттик бийлик органдары жана коомчулук менен консульта-
цияларды уюштурууда, документтердин долбоорлоруна рецензия берүүдө же алар 
боюнча ой-пикирлерди чогултууда өз аракеттерин бириктире алышат. Алар өз иште-
ринин орто мөөнөттүк жыйынтыктары жөнүндө бири-бирине маалымат берип, бирге-
лешкен иш процессин планды же программаны иштеп чыгууда СЭБдин жыйынтыктарын 
оперативдүү түрдө эске ала тургандай негизде уюштура алышат. Тажрыйба көрсөт-
көндөй, эгер пландаштыруу процесси болжол менен 1–2 жылга созулса, СЭБдин ин-
теграциясы планды же программаны иштеп чыгууну эч качан кечеңдөөгө алып келбейт.

Маалымат булагы: БУУ ЕЭКтин СЭБ жөнүндөгү протоколун пайдалануу боюнча информациялык-маа-
лымдама колдонмосу (2011)10

СЭБ ПРОГРАММАЛАРДЫ ПЛАНДООНУН ЖАНА ИШТЕП ЧЫГУУНУН 
САПАТЫН ЖАКШЫРТУУГА КӨМӨКТӨШӨТ

Адатта, иштин приоритеттерин так аныктап бергендиктен, талдоо катуу та-
лапка ылайык өткөрүлгөндүктөн жана көп учурларда экологиялык жактан 
гана жагымдуу болбостон, экономикалык жактан да пайдалуураак келген 
альтернативдүү варианттарды карап чыгууга мүмкүндүк бергендиктен, СЭБ 
программаларды пландоо жана долбоорлоо процесстеринин жалпы сапатын 
жакшыртат. СЭБ пландар менен программаларды иштеп чыгуучуларга өнү-
гүүнүн эң туруктуу вариантын тандап алуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жана кесе-
петтерди толугу менен карап чыгууга түрткү берет.

СЭБди колдонуунун бул натыйжасы пландаштыруу процедуралары мыйзам 
тарабынан жол-жоболоштурулган эмес жана бирдиктүү логикага ылайык кел-
беген өлкөлөр үчүн өзгөчө актуалдуу болуп саналат. Мындай өлкөлөрдө жак-
шы структураланган СЭБ процедурасын киргизүү пландаштыруу процессин 
системалаштырууга жана жалпысынан иретке келтирүүгө, акыр аягында анын 
натыйжалуулугун жакшыртууга мүмкүндүк берет.
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Планды же
программаны даярдоо

СЭБди өткөрүү планды же программаны
даярдоо процесси менен параллелдүү

түрдө жүргүзүлөт

Пландын же программанын
долбоорун иштеп чыккандан кийин

өткөрүлгөн СЭБ (ретроспективдик СЭБ)

Убактысы

Пландын же программанын
камтуу чөйрөсүн аныктоо

Экологиялык отчет даярдоо
үчүн камтуу чөйрөсүн аныктоо

СЭБ өткөрүүгө карата
муктаждыкты аныктоо

Пландын же программанын
долбоорун даярдоо

Аналитикалык иштер
Альтернативаларды иштеп чыгуу

ж.б.у.с.

Экологиялык докладды даярдоо
Аналитикалык иштер
Альтернативаларды иштеп чыгууга
салым кошуу
Зыяндуу кесепеттеринин алдын алуу,
басаңдатуу же кыскартуу чараларын
иштеп чыгуу

План же программа боюнча
чечим кабыл алуу

Планды же программаны жүзөгө 
ашырууда экологиялык (жана калктын
ден соолугу менен байланышкан)
аспекттерине тийиштүү чечимдерди
колдоону чагылдырган материалдар

Пландын же программанын жүзөгө
ашырылышына жалпы мониторинг

жүргүзүү

Кабыл алынган планды же программаны
жүзөгө ашыруунун экологиялык (жана
калктын ден соолугу менен байланышкан)
кесепеттерине мониторинг жүргүзүү

Убактысы

Пландын же программанын
камтуу чөйрөсүн аныктоо

Пландын же программанын
долбоорун даярдоо

Аналитикалык иштер
Альтернативаларды иштеп чыгуу

ж.б.у.с.

Пландын же программанын долбоорун
түзүү боюнча консультациялар

Экологиялык отчет даярдоо
үчүн камтуу чөйрөсүн аныктоо

СЭБ өткөрүүгө карата
муктаждыкты аныктоо

Экологиялык докладды даярдоо
Аналитикалык иштер
Альтернативаларды иштеп чыгууга
салым кошуу
Зыяндуу кесепеттеринин алдын алуу,
басаңдатуу же кыскартуу чараларын
иштеп чыгуу

Экологиялык (жана калктын ден
соолугу менен байланышкан)
аспекттерин да камтыган планды
же программаны түзүү боюнча
консультациялар

План же программа боюнча
чечим кабыл алуу

Пландын же программанын
жүзөгө ашырылышына жалпы

мониторинг жүргүзүү

Планды же программаны жүзөгө
ашырууда экологиялык (жана калктын
ден соолугу менен байланышкан)
аспекттерине тийиштүү чечимдерди
колдоону чагылдырган материалдар

Кабыл алынган планды же программаны
жүзөгө ашыруунун экологиялык (жана
калктын ден соолугу менен байланышкан)
кесепеттерине мониторинг жүргүзүү

СЭБ процесси

Пландын же программанын олбоорун
түзүү жана экологиялык докладды

даярдоо боюнча бириктирилген консультациялар

Планды же
программаны даярдоо СЭБ процесси
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3-МИСАЛ: МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫ

Оргеев (Орхей) шаарын өнүктүрүүнүн генералдык планынын СЭБи планды иштеп чы-
гуучуларга негизги экологиялык көйгөйлөрдү аныктоого жана айлана-чөйрөнүн абалы 
боюнча кошумча маалыматтарды алууга мүмкүндүк берди. СЭБдин алкагында чарба-
лык өндүрүш иш-аракеттери менен баалуу жаратылыш аймактарынын, дарыя бассей-
ндеринин жана корголуучу жаратылыш аймактарынын чектери, ошондой эле абанын 
жана суунун булганышы боюнча маалыматтарды камтыган өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн 
айкалыштырган комплекстүү карталар да түзүлдү. Бул маалыматтын аркасында ша-
арды өнүктүрүүнүн генералдык планынын экологиялык бөлүгүнүн сапаты кыйла жак-
шырды. Мындан тышкары, СЭБ жол тармагын оптималдаштырууга, таштандыларды 
чыгаруунун/тазалоонун адекваттуу системасын киргизүүнүн зарылдыгын негиздөөгө 
жана таштандыларды утилизациялоо объектилерин жайгаштыруу үчүн уруксат берил-
бей турган аймактарды аныктоого мүмкүндүк түзүп берди. Экологиялык отчеттун кору-
тундусуна таянып, шаардык администрация эми жолдорду жана шаардын таштанды-
ларды утилизациялоо системасын жакшыртуу үчүн зарыл болгон каражаттарды бөлүп 
берүүсү үчүн негиздүү өтүнүчтөр менен мамлекеттик жана мамлекеттик эмес каржы-
лоо булактарына кайрыла алат.

СЭБ процессиндеги маалыматтын жетишсиздигин аныктоо жергиликтүү да, улуттук 
да деңгээлдерде статистиканы чогултууну жана түзүүнү жакшыртууга жардам бер-
ди. СЭБдин натыйжасында, шуулдаган үнүнүн деңгээли жана таш казуу иштеринин 
жакынкы шаарлардын территориясына тийгизген таасири жөнүндө маалыматтар жет-
киликтүү болуп калды.

Маалымат булагы: Молдова Республикасынын Айлана-чөйрөнү коргоо министрлиги
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СУРОО 5:

СЭБди колдонгон учурда чечим кабыл алуу жаатындагы 
ыйгарым укуктар пландоо органдарынан айлана-чөйрөнү 
коргоо органдарына өткөрүлүп берилеби?

ЖООП:
Жок, андай болбойт. СЭБ жөнүндөгү Протоколдо СЭБге тиешелүү пландардын жана 
программалардын түрлөрү аныкталган жана айлана-чөйрөнү коргоо жана саламат-
тыкты сактоо органдарынан милдеттүү түрдө консультация алуусу каралган. СЭБ жүр-
гүзүү процессинде конкреттүү ролдорду жана милдеттерди ар кандай мамлекеттик 
органдардын ортосунда бөлүштүрүү укугу өлкөнүн өкмөтүнө берилет. Протоколдун 
тараптары болгон көпчүлүк өлкөлөрдө пландаштырууга милдеттүү органдар СЭБ 
жүргүзүү же уюштуруу үчүн негизги жоопкерчиликти мойнуна алышат, ал эми айла-
на-чөйрөнү коргоо жана коомдук саламаттыкты сактоо органдары, эреже катары, 
көмөк көрсөтүү жана (же) кеңеш берүү функцияларын аткарышат. Акыркылар СЭБ 
документтеринин сапатын баалашат жана пландоочуларга өз сунуштарын беришет, 
бирок план же программа боюнча акыркы чечимди кабыл алууга кийлигишпейт.

4-МИСАЛ: ХОРВАТИЯ

Пожега-Славония жупаниясынын (округунун) аймактык планынын СЭБи 2014-жылы 
ишке ашырылган. Экологиялык отчетту даярдоо эки айда бүткөрүлүп, андан кийин-
ки экологиялык жана саламаттыкты сактоо органдары, ошондой эле коомчулук ме-
нен өткөрүлгөн консультациялар дагы төрт айга созулган. СЭБди ишке ашыруучулар 
пландоочулар менен да, СЭБ эксперттерине керектүү маалыматты берүүгө даяр эке-
нин билдиришкен пландаштыруу органдары менен да жакшы жумушчу мамилесин 
түзүштү. Айлана-чөйрөгө жана калктын ден соолугуна карата потенциалдык таасирин 
баалоо үчүн географиялык-информациялык системалары (ГИС) технологиялары кол-
донулган. СЭБди ишке ашыруу тобу жерди пайдаланууга чектөөлөрдү киргизүү үчүн 
санитардык коргоо зоналарынын, жайылма суу каптаган жерлердин, өзгөчө корго-
луучу жаратылыш аймактарынын, айыл чарба жерлеринин, баалуу ландшафттардын 

СЭБ ЧЕЧИМДЕРДИ ЭФФЕКТИВДҮҮРӨК ЖОЛДО КАБЫЛ АЛУУГА 
КӨМӨКТӨШӨТ

Акыркы чечим чыгарылганга чейин, башкача айтканда, чечимдер боюнча 
тандоо ыктымалдыгы бар учурда, СЭБ планды жана программаны иштеп чы-
гуучуларга ал чечимдердин экология жана коомдук саламаттык үчүн потен-
циалдык таасирин карап чыгып, эске алуусуна мүмкүнчүлүк берет. Ошону 
менен бирге, СЭБ чечүүнү талап кылган жана келечекте чечим кабыл алуу 
процессинин ар кандай этаптарында жана деңгээлдеринде талкууланышы 
керек болгон маселелерди эске алууга да мүмкүндүк түзөт. Пландаштыруу 
стадиясында сапаттуу жана жөнгө салынган тартипте кабыл алынган чечим-
дер пландарды ишке ашыруу стадиясында ошол чечимдери кайра карап 
чыгуу боюнча кайрылуулардын жана талаш-тартыштардын санын азайтат. 
Чечим кабыл алуунун мындай жолу убакытты үнөмдөйт, ошондуктан ал эко-
номикалык көз карашта эффективдүүрөөк болуп саналат.
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болушун камтыган критерийлерди иштеп чыккан. Аталган критерийлер баалоо үчүн 
негиз катары колдонулган. Божомолдонуп жаткан тигил же бул иш-аракеттердин кай-
сы жерде (чектелген аймактын ичинде же сыртында, мындай аймакка жакын жерде) 
жүргүзүлүшү керектигине жараша жагымсыз кесепеттерин жумшартуу жаатындагы 
чаралар сунушталган. Андан кийин, пландоочулар жана пландаштыруу органдары 
менен СЭБдин жыйынтыктарын талкуулоо үчүн бир нече жолугушуулар уюштурулду. 
Сунушталган чаралардын көбү пландын акыркы вариантына киргизилди. Азыркы учур-
да конкреттүү долбоорлор чектөөлөр коюлбаган аймактар үчүн гана иштелип жатат.

Маалымат булагы: Ивана Сарич, Dvocut Ecro Ltd. (интервью)

5-МИСАЛ: ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

«Чех Республикасынын 2007–2014-жылдардагы ишкердиги жана инновациясы» аттуу 
СЭБдин аракеттер программасынын алкагында айлана-чөйрөгө жана коомдук ден 
соолукка тийгизген таасирине баа берүү үчүн жалпы мониторинг схемасы сунуштал-
ган. Схема программанын алкагында каржылоону алуу үчүн долбоорлорду баалоо-
до жана тандоодо колдонулууга тийиш болгон 18 конкреттүү экология жана калктын 
ден соолугуна байланышкан критерийлерди ичине камтыган. Айлана-чөйрөнү коргоо 
министрлиги тарабынан чыгарылган СЭБ документинин акыркы вариантында бул кри-
терийлерди долбоордун жалпы тандоо жана баалоо системасына киргизүү сунуштал-
ган. Анткен менен, программанын долбоорун даярдоого жана андан ары ишке ашы-
рууга жооптуу тарап катары Өнөр жай жана соода министрлиги, өздүк көз карашы 
боюнча, программанын алкагында каржылануусу мүмкүн болгон долбоорлор үчүн эң 
актуалдуу деп эсептеген критерийлерди гана колдонгон. СЭБ сунуштары толугу менен 
кабыл алынбаса да, алар Өнөр жай жана соода министрлигине программанын эколо-
гия жана калктын ден соолугуна байланыштуу компоненттерин бекемдөөгө жардамы 
тийди. Программанын алкагында каржыланган бардык долбоорлор СЭБ процессинде 
кылдат иштелип чыккан критерийлерге жооп берген.

Маалымат булагы: Integra Consulting LTD
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СЭБ МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУНУН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУГА 
КӨМӨКТӨШӨТ

Пландарды жана программаларды иштеп чыгууда ачык-айкындыкты жогору-
латуунун эсебинен СЭБ мамлекеттик башкарууну эффективдүү өнүктүрүүгө 
жана коомчулуктун расмий чечимдерди кабыл алуу механизмдерине карата 
ишенимин бекемдөөсүнө салым кошот. СЭБ негизги борбордук пландаштыруу 
органдары менен жергиликтүү пландаштыруу органдарынын, ишканалардын 
жана жарандык коомдун ортосундагы консультациялардын жана өз ара ара-
кеттешүүнүн так тартибин белгилейт. Ошентип, СЭБ экономиканы жашылдан-
дырууга багытталган, негиздүү жана коомчулуктун колдоосуна ээ боло турган 
чечимдерди кабыл алууга көмөктөшөт. Ошол эле учурда СЭБ ишкердик үчүн 
жагымдуу бизнес климатын түзүүгө өбөлгө болот.

СУРОО 6:

СЭБ — бул кеңири коомчулукту кызыктырбай турган мамле-
кеттик башкаруунун куралыбы?

ЖООП:
Коомчулуктун катышуусу СЭБдин негизги элементтеринин бири болуп саналат. 
Белгилүү маалыматка жетүү укугунан тышкары, СЭБ жөнүндөгү Протоколдо коом-
чулуктун СЭБдин камтуу чөйрөсүн аныктоого жана экологиялык отчеттун долбоорун 
талкуулоого катышуу укугу каралган. Процесстин эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн 
Протоколдо пландоочулардын атайын адистикке ээ болбогон адамдардын кеңири ау-
диториясы үчүн сунушталган пландын же программанын кыскача резюмесин даярдоо-
су талап кылынат. Түшүнүүнү жеңилдетүү үчүн пландалган иштер боюнча сунушталган 
варианттар жана алардын ар биринин потенциалдык кесепеттери жөнүндө маалымат 
жеткиликтүү формада чагылдырылат. СЭБ Протоколуна ылайык, коомчулуктун каты-
шуу боюнча жоболор улуттук мыйзамдарга киргизилиши керек.

6-МИСАЛ: СЛОВАКИЯ

Словакиянын 2000-жылы кабыл алынган энергетикалык саясаты боюнча СЭБ бул 
саясатты иштеп чыгуунун алгачкы этабында башталган. Экономика министрлиги ком-
мерциялык эмес уюмдардын комментарий берүүсү үчүн сунушталган энергетикалык 
саясаттын кыскача обзорун, бир аздан кийин парламенттин талкуусу үчүн дагы бир 
документти даярдады. Энергетикалык саясаттын долбоорунун толук тексти расмий 
сайтта жарыяланып, мамлекеттик органдардын таанышуусу үчүн жеткиликтүү болгон. 
«Экономикалык жаңылыктарда» долбоор тууралу расмий жарыя жана ага карата ком-
ментарийлердин кабыл алынышы жөнүндө кабар басылып чыкты. СЭБдин камтуу чөй-
рөсү боюнча талкуу жүргүзүү жана комментарийлерди берүү үчүн эки айлык мөөнөт 
берилди. Жалпысынан 400дөн ашуун пикирлер алынды.

Маалымат булагы: Стратегиялык экологиялык баалоого коомчулуктун катышуусун уюштуруу боюнча реко-
мендациялар. БУУ ЕЭК, 2014 
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7-МИСАЛ: ИСПАНИЯ

Испанияда айылдык райондорду туруктуу негизде өнүктүрүү программасын иштеп 
чыгууга коомчулуктун катышуусунун натыйжасында, иштеп чыгуучулар программаны 
жакшыртуу боюнча 700гө жакын комментарийлерди жана 1200гө жакын сунуштарды 
алышты. Алынган сунуштардын болжол менен 46 пайызы программалык иш чаралар-
га, СЭБ жана айылдык райондорду өнүктүрүү стратегиясына тиешелүү болду; Бул су-
нуштардын 85 пайызы программаны иштеп чыгуучулар тарабынан кабыл алынды. Буга 
өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары үчүн саркынды сууларды милдеттүү түрдө та-
залоо, бир катар экологиялык талаптарды аткаруу жана жергиликтүү жана регионалдык 
деңгээлде чечимдерди кабыл алууга коомчулуктун катышуусун камсыздоо жаатындагы 
сунуштар киргизилген.

Маалымат булагы: Стратегиялык экологиялык баалоого коомчулуктун катышуусун уюштуруу боюнча 
рекомендациялар. БУУ ЕЭК, 2014
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СЭБ КЫМБАТ ЧЫГЫМДАРГА ДУУШАР КЫЛЧУ КАТАЛАРДЫН АЛДЫН-
АЛУУГА МҮМКҮНДҮК ТҮЗӨТ

СЭБ экологиялык жактан туруксуз болгон өнүгүү варианттары жөнүндө өз 
убагында эскертүүгө мүмкүндүк берет. Бул өлкөлөргө өнүгүүнүн экология-
га жана калктын ден соолугуна тийгизе турган потенциалдык кесепеттерин 
эске албаган пландоонун натыйжасында, кымбат чыгымдарга дуушар кылчу 
каталарды кетирүүнүн алдын-алууга жардам берет. Ошентип, СЭБ жүргүзүү 
мисалы, курулган объекттерди ордунан көчүрүү же реконструкциялоо үчүн 
компенсация төлөө же каталарды оңдоо жаатында кымбат баадагы зыянга 
учуроо ыктымалдыгын азайтат. Акыр аягында, СЭБ убакытты жана акча кара-
жаттарын үнөмдөөгө көмөктөшөт.

8-МИСАЛ: АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайжан Республикасында СЭБ процедурасы 2015-2020-жылдарда энергиянын 
альтернативалуу жана жаңылануучу энергия булактарын (ЖЭБ) колдонуу боюнча 
Улуттук стратегиянын долбооруна карата колдонулду. Негизинен алганда, страте-
гия салыштырмалуу жалпы мүнөзгө ээ, ал потенциалдык долбоорлордун мүнөзүн же 
объекттердин жайгашуусун көрсөтпөстөн, жаңылануучу энергия тармагындагы башкы 
приоритеттерди гана аныктайт. Ошого карабастан, СЭБдин жүрүшүндө айрым дол-
боорлорду ишке ашыруу үчүн жагымсыз болгон аймактар аныкталып чыкты, анткени 
бул канаттуулардын миграция жолуна терс таасирин тийгизиши же аярлуу жээк суу-
ларына зыян келтирүүсү мүмкүн экендиги белгиленди. Ошентип, жаңылануучу энергия 
булактары тармагында мындан аркы пландаштыруу жана конкреттүү долбоорлорду 
иштеп чыгуу айлана-чөйрөгө олуттуу терс таасирин тийгизүү коркунучу жок болгон 
аймактарга багытталышы керек болду.

Маалымат булагы: Азербайжан Республикасынын Экология жана жаратылыш ресурстар министрлиги

9-МИСАЛ: АРАЛ ДЕҢИЗИ

Арал деңизинин трагедиясы — айлана-чөйрөгө, адамдардын жашоо образына жана 
ден соолугуна келтирилчү кесепеттерди эске албастан, пландарды/программаларды 
иштеп чыгуу эмнеге алып келе тургандыгынын ачык мисалы. Мындан ондогон жылдар 
мурун Арал деңизи бай флора менен фаунага ээ, балык чарбасы өнүккөн жана кыйла 
сандагы калкы бар, көлөмү боюнча дүйнөдөгү төртүнчү чоң көл болчу. Бүгүнкү күндө 
бул  — калтырып кеткен пестициддер, жер семирткичтер жана башка химиялык зат-
тар менен булганган, жараксыз абалга келген сугат инфраструктурасынын калдыкта-
ры жана дат баскан кемелери бар адамдар таштап кеткен ээн жер. Өткөн кылымдын 
60-жылдарынын башында Совет өкмөтү күрүч жана башка дан эгиндерин, коон жана 
пахта өстүрүү максатында чөлдөрдү сугаруу үчүн Арал деңизине агып кирген эки да-
рыянын — түштүктө Аму-Дарыянын жана чыгышта Сыр-Дарыянын суусунун нугун бурүү 
чечимин кабыл алган. Натыйжада, гүлдөп-өсүп турган мезгилинде 40 миңге жакын адам 
эмгектенген жана кээ бир маалыматтар боюнча Советтер Союзундагы балык улоонун 
жалпы көлөмүнүн алтыдан бир бөлүгүн түзгөн Арал деңизинин балык өнөр жайы то-
лугу менен талкаланып, мурдагы деңиздин кургак калган жээгиндеги балыкчылардын 
айылдары кеме көрүстөнүнө айланган. СЭБ пландалган иш-аракеттердин экологиялык 
кесепеттерин баалоо жана өнүгүүнүн альтернативдүү варианттарын сунуштоо менен 
пландаштыруунун ушундай өлүмгө алып келүүчү каталарынын алдын-алууга жардам 
берет.
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Милдеттүү
түрдө

Сунушталуучу

СЭБ жөнүндөгү
Протокол

Эспо Конвенциясы

 Стратегиялык экологиялык
   баалоо 
- планды/программаны иштеп
   чыгууга жооптуу болгон
   мамлекеттик органдар
   тарабынан аткарылат

 Айлана-чөйрөгө
   тийгизген таасирин баалоо   
- инфраструктуралык проекттерге
   жана өнүгүү долбоорлоруна жооптуу
   болгон физикалык жактар, жеке
   компаниялар же мамлекеттик органдар
   тарабынан аткарылат

Саясат, 
стратегиялар,

мыйзам

Пландар жана
программалар

(мамлекеттик)

Долбоорлор
(мамлекеттик жана жеке)

СЭБ АЧТТБ ПРОЦЕССИН ОПТИМИЗАЦИЯЛООГО ЖАРДАМДАШАТ

Иштелип чыгуунун үстүндө болгон пландарды/программаларды жүзө-
гө ашыруунун натыйжасында келип чыгышы мүмкүн болгон экологиялык 
жана ден соолук маселелерин стратегиялык жактан аныктоо, долбоорлоо 
этабында айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоону (АЧТТБ) оптимал-
даштырууга жардам берет. СЭБдин алкагында конкреттүү долбоорлорду 
кароодо камтылышы жана бааланышы кыйын болгон таасирлерди талдоо 
мүмкүн. Атап айтканда, СЭБ пландаштырылган өнүгүүнүн олуттуу кумуля-
тивдүү (жалпы) кесепеттеринин мүмкүнчүлүгүн өз убагында аныктай алат. 
Ошентип, СЭБ ар бири өзүнчө АЧТТБ жүргүзүү үчүн жетишээрликтей чоң 
болбогон бир нече чакан долбоорлорду пландоонун кумулятивдүү кесепет-
терин эске алууга мүмкүндүк берет.

СУРОО 7:

АЧТТБнын алкагында өткөрүлгөн СЭБ бирдей иштерди кайта-
лап аткарууга алып келеби?

ЖООП:
АЧТТБ жана СЭБ — экологиялык баалоо механизмдери, алар экономикалык өнү-
гүүнүн айлана-чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна келтирилчү терс кесепеттерин 
болтурбоо үчүн колдонулат. Ошол эле учурда, бул экөө колдонулган ишмердүүлүктүн 
түрү боюнча да, камтуу чөйрөсү боюнча да бир-биринен олуттуу түрдө айырмаланат.

АЧТТБдан айырмаланып, СЭБ чечим кабыл алуу процессинин кыйла эрте стадияла-
рында жүргүзүлөт жана ал мамлекеттик пландар менен программаларды, ошондой эле 
мыйзамдарды жана мыйзамдык актыларды иликтеп чыгууга багытталган. АЧТТБ беки-
тилген пландардын/программалардын алкагында жүргүзүлгөн долбоорлорго карата 
колдонулат. АЧТТБ конкреттүү долбоордун айлана-чөйрөгө тийгизген физикалык таа-
сирин баалоо менен байланыштуу болот. СЭБ сунушталган планды же программаны 
ишке ашыруу мамлекет тарабынан кабыл алынган тиешелүү экологиялык максаттарга 
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жетүүгө өбөлгө түзөөрүн же тоскоол болоорун аныктайт. Мындан тышкары, СЭБ план-
даштыруунун алгачкы стадияларында бир нече жеке долбоорлордун кумулятивдүү таа-
сирин да эске алууга жөндөмдүү.

Пландарга/программаларга карата СЭБди эффективдүү жолдо колдонуу иштин бел-
гилүү бир түрүнө эң ылайыктуу келген аймактарды аныктоо, потенциалдык варианттар-
дын санын кыскартуу жана АЧТТБнын жүрүшүндө каралууга тийиш болгон конкреттүү 
көйгөйлөрдү аныктоо аркылуу долбоорлордун кийинки АЧТТБсын оптималдаштырууга 
мүмкүндүк берет. Ошентип, СЭБ АЧТТБнын камтуу масштабын кичирейтип, чектөөгө 
жана чөйрөсүн тагыраак аныктоого мүмкүндүк берет, натыйжада пландаштыруу про-
цесси кыйла эффективдүү жана жалпысынан аз убакытта өткөрүлөт. Аракеттер бири-би-
рин кайталабашы үчүн СЭБдин камтуу чөйрөсүн аныктоодо СЭБ менен АЧТТБнын мил-
деттеринин ортосундагы айырмачылыкты эске алуу керек.

10-МИСАЛ: ИНДОНЕЗИЯ

Индонезиянын 2011–2025-жылдарга карата экономикалык өнүгүүсүн тездетүү жана 
кеңейтүү боюнча Улуттук башкы планынын СЭБи планда каралган көптөгөн иш чара-
лардын айлана-чөйрөгө учурда келтирилип жаткан кысымдын фонундагы потенциалдык 
кумулятивдүү таасирин баалоого багытталган. Мисалга алсак, СЭБдин жүрүшүндө Чоң 
Джакарта аймагында курулуусу болжолдонуп жаткан жаңы ишканалар чыгарган бул-
гоочу заттардын эмиссиясынын жалпы көлөмүнө баа берилген. Изилдөөнүн жыйынтыгы 
план аткарылган күндө углерод монооксиди, азот жана күкүрт оксиддери, ошондой эле 
суспензия бөлүкчөлөрү олуттуу көлөмдөгү кошумча эмиссияга алып келиши, анын ке-
сепетинен абанын катуу булгануусунан ансыз да жапа чеккен райондун көйгөйлөрүн 
мурдагыдан да ашырып, курчутуп жибериши мүмкүн экендигин көрсөттү. Бул тыянак-
тарга таянуунун негизинде, СЭБ кээ бир райондордо планда божомолдонгон өнөр жай 
ишканаларынын санын кыскартууну, кээ бир долбоорлорду эл жыш жайгашкан аймак-
тардан сырткары башка жактарга көчүрүүнү, ошондой эле конкреттүү долбоорлордун 
АЧТТБсын өткөрүү боюнча рекомендацияларды иштеп чыгууну, анын ичинде, абанын 
сапатын моделдөөнү сунуштады.

Маалымат булагы: DHI Water & Environment and Integra Consulting Ltd., 2015
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СЭБ ЭКОЛОГИЯЛЫК ДИПЛОМАТИЯНЫ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ЖАНА ЭЛ 
АРАЛЫК КОНФЛИКТТЕРДИН РИСКИН КЫСКАРТУУГА КӨМӨКТӨШӨТ

СЭБ өлкөлөргө өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын, суу агымдарын 
жана транспорттук маршруттарды биргелешип пайдаланууга, ошондой эле 
трансчекаралык булганууга байланыштуу комплекстүү маселелерди чечүү 
боюнча регионалдык кызматташтык үчүн универсалдуу аянтчаны сунуштайт.

Пландын же программанын аткарылышы өлкөнүн (Тараптар11) территори-
ясынан тышкары олуттуу экологиялык таасирлердин кесепеттерине алып 
келиши мүмкүн болгон учурларда СЭБ протоколу чек аралаш жана башка 
жабыр тарткан өлкөлөр менен маалымат алмашуунун жана консультация 
жүргүзүүнүн так сүрөттөлгөн жол-жобосун сунуштайт.

Өнүгүү пландарын жана долбоорлорун даярдаган өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн, 
ошондой эле булгоочу заттардын трансчекаралык масштабда таркалышы, жа-
ратылыш ресурстарынын азайышы жарандарына жана территориясына терс 
таасирин тийгизүүсү мүмкүн болгон мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосунда-
гы диалог эл аралык конфликттердин, анын ичинде ресурстарды пайдаланууга 
байланышкан чыр-чатактардын алдын-алууга көмөктөшөт. Ошондуктан, СЭБ 
регионалдык жана глобалдык стабилдүүлүктү камсыз кылууга салым кошот.

Мындан тышкары, СЭБ жүргүзүү процессинде уюштурулган трансчекаралык 
консультациялар өнүгүү планына/стратегиясына киргизилген айрым долбо-
орлордун инвесторлорун мамлекеттик бийлик органдарынын, коомчулуктун 
же сунушталган иштин кесепетине дуушарланган өлкөнүн потенциалдык кар-
шы пикирлеринен коргойт же өлкөнүн сайтынын ишмердүүлүгүнүн кесепетте-
ри таасир этиши мүмкүн. Ошентип, трансчекаралык СЭБ келечекте долбоор-
лорду ишке ашырууда кечигүүлөрдөн жана зыян тартуудан сактайт.

СУРОО 8:

СЭБ Протоколунун тараптарынын бирөөсү башка тарап-
тардын стратегиялык маанидеги программаларды, план-
дарды жана долбоорлорду иштеп чыгуусуна тоскоол боло 
алабы жана саясий же экономикалык кысым көрсөтүү үчүн 
шарт түзө алабы?

ЖООП:
TСЭБ Протоколунда жабыр тарткан тараптардын башка өлкөлөрдүн пландарын/про-
граммаларын иштеп чыгууcуна жана ишке ашыруусуна каршы ветосу каралган эмес. 
Планды/программаны иштеп чыккан өлкөнүн өкмөтү анын аткарылышынатиешелүү 
чечим өз алдынча кабыл алат. Протокол пландалган чечимдер таасир этиши мүмкүн 
болгон өлкөлөр менен консультацияларды жүргүзүүнү гана талап кылат. Мындай көй-
гөйлөрдү биргелешкен аракеттин негизинде чечүү үчүн бул өлкөлөргө өздөрүнүн се-
стенүүсүн айтууга жана планды/программаны иштеп жаткан өкмөт менен маселени 
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талкуулоого мүмкүнчүлүк берилиши керек. Зарыл болгон жагдайда, консультациялар-
дын натыйжасында топтолгон пикирлер жана сунуштар чечим чыгаруу процессинде 
эске алынууга тийиш. Бирок, Протоколго ылайык, алар милдеттендирүүчү күчкө ээ 
эмес.

11-МИСАЛ: ПОЛЬША

2007-жылы Любуш воеводасынын башкаруу органдары Воеводствонун аймактык 
өнүгүү планын — региондорду өнүктүрүү жана жерди пайдалануу планын жаңылоого 
киришти.

Любуш воеводствосу Германия менен чек аралаш жерде жайгашкан. Регион ба-
алуу табигый ландшафттарга, жаратылыш ресурстарына (өзгөчө энергияны алып 
жүрүүчүлөргө), кең токойлорго жана айыл чарба жерлерине ээ. Воеводство Германия 
жана Польшанын башка региондору менен транспорттук каттамдары аркылуу ыңгай-
луу жолдо байланышып турат; анын территориясы аркылуу Одер дарыясы (Европанын 
экологиялык коридору) агып өтөт. Польша планды ишке ашыруу Германиянын айла-
на-чөйрөсүнө жана калкынын ден соолугуна карата олуттуу трансчекаралык кесе-
петтерди алып келерин мойнуна алды. Трансчекаралык СЭБди өткөрүүнүн натый-
жасында, Польша бийлиги Германиянын коомчулугунан 1099 комментарий жана 
эки — Бранденбург жана Саксония — федералдык муниципалитетинен Германиянын 
башка кызыкдар бийлик органдарынын да пикирин камтыган расмий билдирүүлөрдү 
алды. Бекитилген пландын курамына Германиядан келип түшкөн сын-пикирлер менен 
сунуштар кантип эске алынгандыгы жөнүндө кыскача маалымат киргизилди. Германия 
СЭБ документине толугу менен канааттанды, андан башка эч кандай кошумча суроо-
лорду жана комментарийлерди берген жок.

Маалымат булагы: БУУ ЕЭК маалымат баракчасы. Жергиликтүү деңгээлде территориялык өнүгүүнү план-
даштыруу, Любуш воеводствосу (Польша) Германия менен чектеш (Бранденбург жана Саксония)12
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СЭБ ТАРМАКТАР АРАЛЫК КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН КАГЫЛЫШУУСУН 
АЛДЫН-АЛУУГА МҮМКҮНДҮК БЕРЕТ

СЭБ өлкөнүн экономикасынын ар кандай тармактарын өнүктүрүү планда-
рынын ортосундагы потенциалдык конфликттердин алдын-алууга жардам 
берет. Пландаштыруунун алгачкы стадиясында СЭБ сунушталган пландын/
программанын башка пландар/программалар менен болгон байланышын 
талдап чыгууга жана тармактар аралык кызыкчылыктардын кагылышуусун 
болтурбоо үчүн альтернативдүү чечимдерди сунуштоого мүмкүндүк берет.

СЭБ КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮНӨ КАРАТА АДАПТАЦИЯЛАНУУНУН 
КУРАЛЫ КАТАРЫ

СЭБ климаттын тийгизген таасирин басаңдатуу жана климаттын өзгөрүшүнө 
карата адаптациялануу үчүн эффективдүү курал боло алат. СЭБ пландашты-
руу процессинде климатка таасир этүүчү факторлорду эсепке алуу үчүн уни-
калдуу мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Бул жагынан алганда, СЭБ регионалдык 
өнүктүрүү, шаардык жана айылдык райондорду өнүктүрүү жана жерди пай-
далануу менен байланышкан өнүгүү пландарын түзүүдө өзгөчө пайдалуу13.

12-МИСАЛ: НОРВЕГИЯ

Норвегиянын Суу жана энергетика башкармалыгы деңиздеги шамал электр станция-
ларын куруу үчүн СЭБ жүргүздү. СЭБдин негизги милдети - бул алдын-ала аныкталган 
15 зонанын кайсынысын иштетүүгө лицензия алуу үчүн тандоо керек экендигин чечүү 
максатында өлкөнүн өкмөтүнө эң толук маалыматты берүү. СЭБ пландаштырылган объ-
ектилердин айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин комплекстүү түрдө баалоого, ишкер-
лердин жана коомчулуктун кызыкчылыктарын анализдеп көрүүгө жана тандалган 15 
акваториянын ар биринин берилген тапшырмаларга ылайыктуулугунун техникалык-э-
кономикалык негиздемесине негизделген. Башкармалык сунуштаган беш участокто тең 
түбүнө орнотулган жана сүзүп жүрүүчү шамал турбиналарын колдонууга мүмкүнчүлүк 
берет. Бул участоктор жакшы техникалык-экономикалык шарттарынын, 2025-жыл-
га чейин ишке киргизүү боюнча реалдуу перспективасынын, ошондой эле каралып 
жаткан башка участокторго салыштырганда терс таасирлерге азыраак дуушарлануу-
сунун негизинде тандалып алынган. Буга кошумча, тандалып алынган зоналарда балык 
чарбасы жана мунай-газ өндүрүү өнөр жайы, эс алуу жана туризм сыяктуу ар кандай 
учурдагы же потенциалдуу пайдалануучулардын деңиз ресурстарын пайдалануусу ме-
нен байланышкан кызыкчылыктарынын кагылышы анча байкалбайт.

Маалымат булагы: Деңиз изилдөөлөрүн жүргүзүү институту, Норвегия
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СЭБ ЖУМУШ ОРУНДАРЫН ТҮЗӨТ ЖАНА ЖУМУШСУЗДУКТУ 
АЗАЙТУУГА ЖАРДАМ БЕРЕТ

СЭБ системасын кабыл алуу жана ишке ашыруу мамлекеттик органдарда 
да, жеке сектордо да айлана-чөйрөнү жана ден соолукту коргоо чөйрөсүн-
дө иштей турган адистер менен эксперттер үчүн жумуш орундарын түзөт. 
Көпчүлүк учурларда өлкө айлана-чөйрөгө жана ден-соолукка тийгизген та-
асирине баа берүү боюнча жетиштүү тажрыйбага ээ болот. Анткен менен, 
СЭБди практикалык ишке ашыруу үчүн өлкөлөргө СЭБ процесстерин кантип 
уюштуруу жана ар бир конкреттүү сектор үчүн кандай аналитикалык кара-
жаттарды колдонуу жаатында түшүнүккө ээ болгон адистер керек.

Протоколдун алкагында БУУнун ЕЭК Секретариаты Протоколго көбүрөөк 
Тараптардын кошулушун көздөп, өздөрүнүн улуттук СЭБ системаларын 
түзүүсүнө жана ишке ашыруусуна жардам берүү үчүн өлкөлөргө мыйзамдык 
консультацияларды жана техникалык колдоо көрсөтүүнү максат кылат. СЭБ 
потенциалын түзүүнүн эң жакшы жолу аны практикада колдонуу болуп сана-
лат: Бул максатта окуу мүмкүнчүлүктөрү катары пилоттук СЭБ жана окутуу 
курстары уюштурулат. Негизги максаттуу топтордун катарына мамлекеттик 
бийлик органдары, экологиялык мекемелер, эксперттер жана СЭБди ишке 
ашырууга катышкандардын бардыгы кирет.

13-МИСАЛ: НИДЕРЛАНДЫ

Суу ресурстары Нидерландиянын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө ар дайым 
маанилүү роль ойноп келген, анткени калкынын 50 пайызы жашаган өлкөнүн болжол 
менен 25 пайыздик территориясы деңиз деңгээлинен төмөн жайгашкан. Нидерландыда 
2010-жылдын башынан бери жүзөгө ашырылып келе жаткан «Дарыя үчүн мейкиндик» 
аттуу программасы Рейн дарыясынын бассейнинде жашаган эки миллион тургунду 
климаттын өзгөрүшүнүн кесепетинен улам суунун деңгээли көтөрүлүшүнөн коргоого 
багытталган. Программа төмөнкү чаралардын системасын камтыйт: жакынкы он жыл-
дыктарда Рейн дарыясынын эркин агымы үчүн кошумча мейкиндикти гана камсыздап, 
дарыяны суу ташкындарынан гана коргобостон, дарыянын бассейниндеги айлана-чөй-
рөнүн сапатын жакшыртмакчы жана экологиялык коридор катары дарыянын маанисин 
бекемдемекчи. «Дарыя үчүн мейкиндик» аттуу СЭБ программасы төмөнкүлөрдү атка-
рууга, б.а.:

– 30га жакын долбоорду ишке ашыруу үчүн альтернативдик участокторду табууга;
– чечимдердин ар кандай варианттарынын артыкчылыктары менен кемчиликтерин 

салыштырууга;
– Программаны ишке ашыруу учурунда кызыкчылыктары жабыркаган адамдар жана 

уюмдар менен талкуу жүргүзүүнүн негизинде артыкчылыктуу варианттарын тандоого;
– компромисттик чечимдерди табуу үчүн кызыкдар тараптарга маалымат жеткирүүгө ... 

мүмкүндүк берди.

СЭБ климаттын өзгөрүшүнө ар кандай адаптация варианттарынын социалдык-эконо-
микалык мүмкүнчүлүктөрүн жана чыгымдарын аныктоого комплекстүү ыкмасын көр-
сөттү жана чечимдерди кабыл алууга бардык кызыкдар тараптардын катышуусу үчүн 
шарттарды түздү, бул келечектеги долбоорлорго, айрыкча, жашоочулар көчүп келиши 
күтүлүп жаткан аймактарда коомчулуктун колдоо көрсөтүүсүнө салым кошууга тийиш.

Маалымат булагы: «Дарыя үчүн мейкиндик» программасы, Нидерланды14
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07 ӨЛКӨ СЭБ жөнүндөгү ПРОТОКОЛГО КАНТИП КОШУЛА 
АЛАТ?

Протокол БУУга мүчө болгон бардык мамлекеттер үчүн ачык. Мындан тыш-
кары, Протоколго кошулуу үчүн мамлекет Эспо Конвенциясына катышууга 
милдеттүү эмес.

Протоколду ишке ашырууга даярдануу үчүн өлкөнүн өкмөтү мыйзам чы-
гаруу жана мыйзамдарды жөнгө салуу тармагында зарыл болгон чараларды 
кабыл алышы керек жана Протоколдун жоболорунун так жана ачык-айкын 
системанын алкагында колдонулушун камсыз кылуу боюнча башка чаралар-
ды көрүүгө тийиш.

Протоколдун катышуучусу болуу үчүн Протоколго кол койгон мамлекет 
аталган Протоколду ратификациялоо, кабыл алуу же бекитүү жөнүндөгү доку-
ментти Протоколдун Депозитарийи болгон БУУнун Башкы катчысына жөнөтөт. 
Башка учурларда Депозитарийге Протоколго кошулуу жөнүндөгү документ 
жөнөтүлүшү керек. БУУ ЕЭКтин мүчөсү экендигине карабастан, Протоколго 
кошулуу тартиби БУУнун мүчө-өлкөлөрүнүн баары үчүн бирдей.

СУРОО 9:

Өлкөлөр үчүн СЭБ жөнүндөгү Протоколго кошулбастан 
туруп, СЭБ системасын түзүү ыңгайлуубу?

ЖООП:
Протоколго кошулбастан, өзүнүн СЭБ системасын түзгөн күндө өлкө аталган эл аралык 
механизмге катышуунун көптөгөн артыкчылыктарынын пайдасын көрүү мүмкүнчүлүгүн 
колдон чыгарып жиберет. СЭБ жөнүндөгү Протокол бирдиктүү укуктук жана органи-
зациялык системаны түзөт, анын алкагында катышкан тараптары жана көмөкчү ор-
гандары бири-бирине колдоо көрсөтүп, айлана-чөйрөнү жана калктын ден соолугун 
коргоо жаатындагы кызыкчылыктары үчүн биргеликте иш алып барышат. Протоколдун 
жетектөөчү жана башкаруу органдарынын жыйындары тараптардын ортосундагы кы-
зматташуу, ошондой эле маалымат жана тажрыйба алмашуу үчүн платформаны түзөт. 
Протоколдун аткарылышы боюнча тараптардын үзгүлтүксүз негизде түзүлгөн отчетто-
ру пайдалуу маалымдама материалдар болуп саналат. Протоколдун жумушчу орган-
дары консультациялык кызматтарды көрсөтүшөт, ал эми Протоколдун аткарылышы же 
башка тараптын Протокол боюнча милдеттенмелеринин аткарылышы боюнча жардам 
алуу үчүн Аткаруу комитетине кайрылса болот.

Протоколдун алкагында түзүлгөн жумушчу пландар да СЭБди колдонуу боюнча пи-
лоттук долбоорлор же окуу курстары сыяктуу ар кандай программалар жана уюмдар 
тарабынан каржылануучу иш чараларга катышуунун эсебинен потенциалды жогору-
латуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат. 

Протокол натыйжалуу экенин далилдөө БУУ ЕЭКтин топтолгон билимине жана тажрый-
басына негизделет. СЭБ процедурасынын биргелешкен стандарттары өнөктөш-өл-
көлөрдүн ортосунда маалымат жана тажрыйба алмашуу үчүн бирдиктүү эффективдүү 
системаны түзөт. Мындай ишенимдүү система инвестиция үчүн жагымдуу шарттарды 
түзөт жана эл аралык стандарттарга ылайык келген СЭБ көп учурларда эл аралык 
финансы институттарынан кредиттерди же гранттарды алуунун шарты болуп саналат.
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Аткаруу комитети Бюро

Өтүнүчтөр боюнча комиссия
(туруктуу эмес)

Секретариат

колдоо көрсөтөт

Конвенциянын катышуу 
тараптарынын жыйыны (ТЖ)

Протоколдун тараптарынын 
жыйыны катары иш алып 
барган Конвенциянын 
катышуучу тараптарынын 
жыйыны (ТЖ/ТЖ)

АЧТТБ жана СЭБ боюнча 
жумушчу топтор

Эспо Конвенциясынын организациялык структурасы

Эгерде өлкө иш жүзүндө Протоколдун талаптарына жооп берген улуттук СЭБ систе-
масын түзсө, бирок ошол эле учурда Протоколдун катышуучусу болбосо, анда ал 
Протоколдун алкагында добуш берүү укугуна ээ эмес жана Протокол сунуштай тур-
ган мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана албайт. Протоколго кошулуу менен өлкө СЭБдин 
эл аралык деңгээлдеги стандарттарын тааный тургандыгын, ошондой эле экологиялык 
демократияга жана жакшы башкарууга тиешелүү принциптерине колдоо көрсөтөөрүн 
билдирет.

СЭБ жөнүндөгү Протокол жалпысынан ЕБнын тиешелүү мыйзамдарына ылайыкташты-
рылган. Ошондуктан, Протоколдун жоболоруна ылайык келген мыйзамдардын колдо 
болушу Европа Биримдиги менен Ассоциациялык Келишимге кол койгон же кол коюуга 
ниеттенген өлкөлөргө ЕБдин талаптарынын аткарылышын камсыздоодо жардам берет.
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СУРОО 10:

Протоколдун жоболорун аткаруу үчүн Чыгыш Европа, 
Кавказ жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн пландарга жана 
программаларга АЧТТБ жана Мамлекеттик экологиялык 
экспертиза (МЭЭ) механизмдерине негизделген экология-
лык баалоо системасын жайылтуусу эле жетиштүү болобу?

ЖООП:
АЧТТБ/МЭЭ традициялык системалары СЭБдин эл аралык стандарттарына жетиштүү 
даражада жооп бербейт, ошондуктан СЭБ жөнүндөгү Протоколдун талаптарын эф-
фективдүү жолдо жүзөгө ашырууга мүмкүндүк түзө албайт. АЧТТБ/МЭЭ системалары 
менен Протоколдун жоболоруна негизделген СЭБ системасынын ортосунда принци-
пиалдуу айырмачылыктар бар. АЧТТБ/ МЭЭ системаларынын алкагында өткөрүлчү 
экологиялык баалоо өлкөдө колдонулуп жаткан экология тармагындагы улуттук тех-
никалык стандарттарды сактоого багытталган, ал эми стандарттар менен так жөнгө 
салынбаган маселелер баалоонун максаттарына тиешеси жок. СЭБ системасынын 
алкагында өткөрүлчү экологиялык баалоо эскертүүчү мүнөзгө гана ээ болот да, ар кан-
дай олуттуу таасирлерге (алар улуттук экологиялык стандарттардын курамына кирги-
зилбесе дагы) анализ жүргүзүүнү, ошондой эле жагымсыз таасирлерин басаңдатуу 
боюнча альтернативдүү варианттарга тиешелүү чечимдерди жана чараларды иштеп 
чыгууну талап кылат. Мындан тышкары, пландар менен программаларга экологиялык 
баа берүү АЧТТБ/МЭЭ системасында пландарга жана программаларга экологиялык 
баалоо айлана-чөйрөнү коргоо органдары тарабынан ишке ашырылат, ал эми СЭБ 
тиешелүү планды же программаны иштеп чыгууга жооптуу тармактык органдар тара-
бынан жүргүзүлөт.

Булак: БУУ ЕЭК: БУУ ЕЭК Протоколуна ылайык стратегиялык экологиялык баалоо (СЭБ) жол-жобосун 
колдонуу үчүн укуктук жана институционалдык структураларды реформалоо боюнча практикалык колдонмо 
(2016)
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СЭБ АЧТТБ/МЭЭ*

Ооба Алдын-ала баалоо Жок

Ооба Камтуу чөйрөсүн аныктоо Жок

Ооба Экологиялык отчет Жок

Ооба Коомчулуктун катышуусу Ооба

Ооба Экология жана 
саламаттыкты 
сактоо органдары 
менен өткөрүлгөн 
консультациялар 

Ооба
План же программа 
долбоорунун негизинде 
гана

Ооба Трансчекаралык 
консультациялар 

Жок 
МЭЭ же экология 
жана саламаттыкты 
сактоо органдарынын 
жактыруусу

Ооба Консультациялардын 
жыйынтыктарын жана 
экологиялык докладдын 
рекомендацияларын 
Пландын же 
Программанын акыркы 
вариантында эсепке алуу

Жок

Ооба Мониторинг Жок

*МЭЭ — Мамлекеттик экологиялык экспертиза
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1 Трансчекаралык контекстте айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо жөнүндөгү Конвенция 
Стратегиялык экологиялык баалоо жөнүндөгү Протокол. Бириккен Улуттар Уюму. Келишимдер 
сериясы, т. XXVII, № 34028. Протоколдун тексти шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf 
Текст орус тилинде: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/
protocolrussian.pdf

2 Шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: http://www.unece.org/index.php?id=27379
3 Шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: http://www.unece.org/index.php?id=30823
4 Директива 2001/42/EБ Европа Парламенти жана Кеңеши 27-июнь 2001-ж. Айрым пландардын/

программалардын айлана-чөйрөгө тийгизген кесепеттерине баалоо жөнүндөгү директивасы
5 Протоколду ратификациялоо статусуна тиешелүү актуалдуу маалымат 

шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-b&chapter=27&lang=en

6 Чыгыш Европа өлкөлөрү — Беларусь, Молдова Республикасы, Россия Федерациясы жана 
Украина; Кавказ өлкөлөрү — Армения, Азербайжан жана Грузия; Борбордук Азия өлкөлөрү — 
Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Туркмөнстан, Өзбекстан.

7 АЧТТБ — бул экологиялык таасирди баалоонун аббревиатурасы. Чыгыш Европанын, Кавказдын 
жана Борбордук Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө колдонулат. Совет доорунда калыптанган 
АЧТТБнын традициялык системасы, бул концептуалдык жана Эспо Конвенциясына ылайык, АЧТТБ 
процедурасынан процедуралык жактан айырмаланат (Бул тууралуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн 
10-суроонун жообун караңыз)

8 Шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/
Publications/2015/ECE.MP.EIA.SEA._REVTA_TYPO3_ENG.pdf

9 Шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-
reports/eiacosts-benefit-en.htm

10 Шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: http://www.unece.org/index.php?id=27379
11 «Келип чыккан өлкөсү» юрисдикциясынын астында пландын же программанын иштелип чыгуусу 

күтүлүп жаткан Протоколдун тарабын же тараптарын билдирет.
12 Шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/

mop6/2_Fact_Sheet_Study_Case_on_SEA_long_version.pdf
13 Стратегиялык экологиялык баалоо жөнүндөгү Протоколдун тараптарынын жыйыны катары кызмат 

кылган Трансчекаралык контекстте Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо жөнүндөгү 
Конвенциянын тараптарынын биринчи жыйыны, Женева, 20–23 июнь 2011-ж. Шилтеме боюнча 
жетүү мүмкүн: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/eia/sea/ece.mp.eia.
sea.2011.L.3.e.pdf

14 Шилтеме боюнча жетүү мүмкүн: https://www.ruimtevoorderivier.nl/english/ (12/02/2016)
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Кыскартуулар

EaP: Европалык Биримдиктин «Чыгыш өнөктөштүгү»
EaP GREEN: «Чыгыш өнөктөштүк» өлкөлөрүнүн экономикасын жашылдандыруу (экологи-
зациялоо) программасы
ЖЭБ: Жаңылануучу энергия булактары
ЧӨ: Европалык Биримдиктин «Чыгыш өнөктөштүгү»
ГИС: Географиялык-информациялык система
МЭЭ: Мамлекеттик экологиялык экспертиза
ЕБ: Европа Биримдиги
БУУ ЕЭК: БУУнун Европалык экономикалык комиссиясы
Эспо Конвенциясы: Трансчекаралык контекстте айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин 
баалоо жөнүндөгү Конвенция
АЧТТБ: Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбордук Азия өлкөлөрүндө таралган «Айлана-
чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо»
БУУ: Бириккен Улуттар Уюму
ЭКӨУ: Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму
СЭБ: Стратегиялык экологиялык баалоо
ТКӨ: Туруктуу керектөө жана өндүрүш
ЮНЕП: БУУнун Айлана-чөйрө боюнча программасы
ЮНИДО: Өнөр жайлык өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму
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БУУнун Европалык экономикалык комиссиясынын
Информациялык кызматы 

БУУнун Улуттар двореци
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