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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.
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Осы басылым Еуропалық Одақтың қаржылық қолдауымен төрт әріптес ұйым-ЭЫДҰ, БҰҰ ЕЭК, ЮНЕП және 
ЮНИДО жүзеге асыратын «Шығыс әріптестігі» елдеріндегі экономиканы экологияландыру» (EaP GREEN) 
бағдарламасы шеңберінде дайындалған.

EaP GREEN бағдарламасының жалпы мақсаты Еуропалық Одақтың «Шығыс әріптестігінің» алты еліне — 
Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Молдова Республикасы мен Украинаға – бір жағынан экономика-
лық өсу мен қоршаған ортаның тозуы мен табиғи ресурстардың сарқылуы арасындағы байланысты жоюға 
жәрдемдесу болып табылады. Неғұрлым нақты деңгейде EaP GREEN бағдарламасы:

– өңірлік және халықаралық келісімдерге, сондай-ақ саясаттың тиісті салаларындағы ЕО қолданыстағы заңна-
масына сәйкес болашақ саясатты қалыптастыру үшін мықты құқықтық негіз жасау үшін орнықты тұтыну мен 
өндірісті ұлттық даму жоспарларына, заңнамаға және реттеу жүйесіне интеграциялау;

– экологиялық тұрғыдан тұрақты экономикалық дамуды жоспарлаудың маңызды құралдары ретінде стратегиялық 
экологиялық бағалауды (СЭБ) және қоршаған ортаға әсерді бағалауды (ҚОӘБ) пайдалануды кеңейту;

– экономиканың таңдалған салаларында (өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, тамақ өнімдерін өндіру және 
қайта өңдеу, құрылыс) тұрақты өндіріс және тұтыну әдістерін енгізу есебінен экономиканы экологияландыруға 
жәрдемдесу.

EaP GREEN бағдарламасы үш негізгі бағытқа бөлінген:
– басқару және қаржыландыру құралдары;
– СЭБ және ҚОӘБ: УПП саласындағы саясатты жүзеге асыруды қолдау;
– демонстрациялық жобалар.

EaP GREEN бағдарламасы серіктес елдердің «Шығыс әріптестігі» Варшава саммитінің бірлескен декларациясы 
мен Астанадағы «Еуропа үшін қоршаған орта» министрлердің жетінші конференциясы декларациясының (2011 
ж. қыркүйек) ережелеріне сәйкес экономиканы экологияландыруға ұмтылысын қолдайды. Бағдарламаның мақ-
саттары «Рио + 20» Саммитінің қорытынды құжатында баяндалған келісілген қорытындыларға жауап береді.

EaP GREEN аясындағы БҰҰ ЕЭК қызметі үш негізгі бағытқа бағытталған:
1. СЭБ және қажет болған жағдайда ҚОӘБ саласындағы заңнаманы талдауды қоса алғанда, реттеудің қолданы-

стағы ұлттық жүйелерін және заңнаманы қайта қарау және СЭБ бойынша заңнамалық актілердің жобаларын 
әзірлеу және субөңірлік деңгейде талдау.

2. ЭБҰ-ны ұлттық және қосалқы ұлттық деңгейлерде оқытуды, ұлттық басшылық құжаттарды әзірлеуді, үйлестіру және 
тәжірибе алмасу жөніндегі іс-шараларды жүргізуді, сондай-ақ пилоттық СЭБ ұйымдастыруды қоса алғанда, ҚОӘБ/
СЭҚ рәсімдері саласындағы әлеуетті арттыру.

3. Жоғарыда аталған заңнаманы, оқыту семинарларын, пилоттық жобаларды талдау және саяси диалогқа жәрдем-
десу арқылы әкімшілік әлеуетті нығайту.

Тиісті қызмет БҰҰ ЕЭК Эспо Конвенциясы шеңберіндегі жұмыс жоспарымен байланысты және елдердің СЭБ 
туралы Хаттаманы ратификациялауына және қолдануына жәрдемдесуге арналған.
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ЕСКЕРТУ

Осы жарияланымның мазмұны міндетті түрде БҰҰ ЕЭК, Еуропалық Одақ немесе бағдарламаны іске асыруға 
басқа да қатысушылардың ресми ұстанымын білдірмейді. БҰҰ ЕЭК және EaP GREEN бағдарламасын іске асы-
рудың басқа да қатысушылары осы жарияланымдағы ақпаратты пайдалану мүмкіндігі үшін жауап бермейді.
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КІРІСПЕ

Осы кітапша кеңесшілердің қатысуымен және «Шығыс әріптестігі» елдерін-
де экономиканы экологияландыру» (EaP GREEN) ЕО бағдарламасының 
қаржылық қолдауымен БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының (БҰҰ 
ЕЭК) Стратегиялық экологиялық бағалау туралы хаттаманың (СЭБ туралы 
хаттама) және Шекарааралық тұрғыдан қоршаған ортаға жасалатын әсерді 
бағалау туралы конвенцияның (Эспо конвенциясы) хатшылығымен әзірленді. 
Кітапша Конвенция және Хаттама Бюросының Хаттаманы ратификациялауға 
және іске асыруға ықпал ететін материалдарды дайындау, сондай-ақ СЭБ 
пайдалану артықшылығы туралы үкіметтің, жұртшылық пен басқа да мүдделі 
тараптардың ақпаратқа қол жеткізуді арттыру туралы өтінішіне жауап ретінде 
құрылды.

Кітапша өз СЭБ жүйесін құрумен айналысатын және (немесе) оны жүйелі 
қолданатын мемлекеттік органдарға, жұртшылыққа, сондай-ақ мүдделі тарап-
тарға арналады. Кітапшада СЭБ туралы хаттамаға қосылуға дайындық кезін-
де пайдалы болатын ақпарат пен түсініктемелер берілген.

Кітапшада хаттамаға сәйкес (оның қосымшаларына сілтемелер беріле оты-
рып¹) СЭБ процедураларына сипаттама, СЭБ қолдану артықшылықтары қа-
растырылады және осы процедура туралы қате пікірлерге түсініктеме беріледі. 
Сонымен қатар, мұнда СЭБ пайда болу тарихы туралы ақпаратты және осы 
процедураны пайдалану мысалдарын қамтиды. Түйіндей келе, кітапшада 
Хаттамаға қосылуды жоспарлайтын үкіметтерге қолға алуы тиіс қадамдар 
сипатталған.
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01 СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ ДЕГЕН НЕ?

Адамдардың болашағы, мемлекеттер мен аймақтардың даму стратегиясын ай-
қындайтын билік органдарына байланысты. Дәл осы мемлекеттік жоспарлар, 
бағдарламалар мен заңдар негізінде түрлі салаларда — ауыл шаруашылығы, 
энергетика, өнеркәсіп, жер пайдалану, көлік, өңірлерді дамыту, қалдықтар-
ды және су ресурстарын басқаруда шешімдер қабылданады. Қарапайым 
адамдардың өміріне тікелей әсер ететін шешімдер, әсіресе осы жоспарлар мен 
бағдарламаларға байланысты. Сондықтан, оларды бекіту кезінде адам денса-
улығы мен қоршаған ортаға тигізетін әсерді ескеру өте маңызды. Ол үшін көп-
теген ел жоспарлау процесінде стратегиялық экологиялық бағалау немесе СЭБ 
деп аталатын алдын алу механизмін жүйелі түрде қолданады.

СЭБ — бұл ұсынылатын мемлекеттік даму стратегияларын, қоршаған орта 
мен халық денсаулығы үшін жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру-
дың ықтималды салдарын талдау мен талқылаудың қадамдық процедурасы. 
Мұндай салдардың түрлі аспектілері тиісті билік органдарымен және қоғамда-
стықпен кеңес алу негізінде қарастырылады. Талқылау нәтижелері саясаткер-
лер мен шешім қабылдауға жауапты лауазымды тұлғаларға әр нұсқаның бар-
лық артықшылықтары мен кемшіліктерін таразылай алулары үшін ұсынылады. 
Осылайша, СЭБ-тың арқасында шешім қабылдау ашық және жұртшылықтың 
сенім айтарлықтай артады. Қортындылай келе, СЭБ — бұл үкіметтерге ха-
лықтың денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауға жайлылық беретін, қолайлы 
экономикалық дамудың тиімді нұсқаларын таңдауға негізделген механизм.

СЭБ АНЫҚТАМАСЫ
БҰҰ ЕЭК-тің СЭБ туралы хаттамасы «...ықтимал экологиялық салдарды баға-

лау, оның ішінде экологиялық есептің қамту саласын анықтайды және оны дай-
ындауды, жұртшылықтың қатысуын қамтамасыз етуді және кеңес беруді қоса 
алғанда адам денсаулығымен байланысты, сондай-ақ экологиялық есеп қағи-
далары мен жұртшылықпен кеңес нәтижелерін жоспар немесе бағдарлама-
ларда ескеру» стратегиялық экологиялық бағалаудыда анықтайды (2.6-бап).
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02 БҰҰ ЕЭК СЭБ ТУРАЛЫ ХАТТАМАСЫ ДЕГЕН НЕ?

СЭБ туралы хаттама - осы келісімнің тараптарына айналған елдерде құқықтық 
міндеттемелер мен СЭБ өткізу процедураларының негіздерін айқындайтын 
халықаралық келісім. Хаттамаға БҰҰ-на мүше кез келген ел қосыла алады. 
Құжатта процедуралық және әдіснамалық сипаттағы ережелерді қоса алған-
да, СЭБ-ты жүзеге асыруға қойылатын талаптар тұжырымдалған. СЭБ өткізу 
бойынша пайдалы мәліметтер мен ұсынымдар СЭБ туралы БҰҰ ЕЭК хатта-
масын қолдану бойынша Ақпараттық-анықтамалық нұсқаулық (2011)² және 
СЭБ туралы хаттаманы Іс жүзінде қолдануды қолдау жөніндегі жеңілдетілген 
ақпараттық-анықтамалық нұсқаулық (2012)³ сияқты құжаттарда қамтылған.

Хаттама бойынша келіссөздер 1991 жылы қабылданған Шекарааралық 
тұрғыдан қоршаған ортаға жасалатын әсерді бағалау туралы конвенция-
ның (Эспо конвенциясы) шеңберінде шеңберінде, Конвенцияның қамту ая-
сын кеңейту мақсатында жүргізілгеніне қарамастан, Хаттама жеке құқықтық 
құрал болып табылады. Бұл мемлекет Конвенцияның тарапы болмай-ақ 
Хаттамаға қосыла алатындығын білдіреді. Сонымен қатар, жоспарланған қы-
змет мемлекеттен тыс айтарлықтай теріс ықпалға алып келуі мүмкін болған-
да ғана қолданылатын Конвенциядан айырмашылығы, ең алдымен Хаттама 
салдары мемлекеттің өзінің аумағында ғана болатын, жоспарлар мен 
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бағдарламаларға қолданылады. Сондай-ақ, шекарааралық сипаттағы әсер 
болатын болса болса, Хаттама шекарааралық кеңес беру процедураларын 
да көздейді (10-б.).

Хаттама Еуропалық Одақтың СЭБ туралы Директивасына4 ұқсас, алай-
да оның өзіне тән айырмашылықтары бар. Сонымен, қоршаған ортаға әсер 
етумен қатар, Хаттамада халықтың денсаулығына айтарлықтай тиер салда-
рына да назар аударылады Ақпаратқа кіру, шешімдер қабылдау процесі-
не жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бой-
ынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы БҰҰ ЕЭК Конвенциясымен (Орхус 

 Тараптар
 Хаттамаға қол қойған елдер

СЭБ ТУРАЛЫ ХАТТАМАНЫҢ 
ТАРАПТАРЫ

НЕГІЗГІ ФАКТІЛЕР

СЭБ туралы хаттама:
– 2003 ж. Киевте қабылданды;
– 2010 ж. күшіне енді;
– БҰҰ-ға мүше - барлық елдерге қол қоюға ашық;
– 28 тарапты қамтиды (2016 жылғы 30 наурыздағы жағдай бойынша)5.
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конвенциясы) кеңес нәтижесінде, Хаттамаға өзіне маңызды мәселелерді 
талқылауға жұртшылықтың қатысуы туралы ауқымды ережелер енгізілген. 
Бұдан басқа, Хаттама бағдарламалық құжаттар мен нормативтік-құқықтық 
актілерді бағалау мүмкіндігін көздейді.

Хаттама тараптары оны орнықты дамудың негізгі құралдарының бірі деп 
санайды. Хаттаманы іске асыру, елдердің Орнықты даму мақсаттарына қол 
жеткізуіне және 2016 жылдың қаңтарында күшіне енген және алдағы 15 жыл-
да және БҚҚ мүше елдері үшін бағдар болатын «Біздің әлемнің өзгеруі: 2030 
жылға дейінгі кезеңге Орнықты даму саласындағы арналған күн тәртібі» құ-
жатының мақсаттарын орындауға ықпал етеді.
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03 СЭБ ҚАЙ УАҚЫТТА ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ?

СЭБ қайтарылмайтын және қымбатқа алып келетін сәтсіз жоспарлаудың 
нәтижелерінің алдын алу үшін, нақты жобаның қоршаған ортаға әсерін 
бағалаудан (ҚОӘБ) да айтарлықтай ерте кезеңде шешім қабылдау процес-
сінде іске қосылады. Басқа сөзбен айтқанда, ҚОӘБ-ға жататын келешек 
жобалардың негізін салатын, бағдарламаларды әзірлеу және жоспарлау 
кезеңінде СЭБ қолданылады. Сол себепті, СЭБ қоршаған ортаға үшін қауіпті 
салдардың алдын алу үшін, ҚОӘБ көрі айтарлықтай тиімді. Мысалы, ҚОӘБ 
болса нақты жолды салу кезінде пайда болған қоршаған ортаға әсерді тек 
төмендете алса, СЭБ неғұрлым тұрақты көлік саясатын құруға ықпал етеді.

Тәжрибеде СЭБ жоспарлар мен бағдарламаларды әзірлеу процессімен 
бірге (немесе басталғаннан кейін) басталуы керек. Мұндай тәсін жоспар-
лардың немесе бағдарламалардың қортындыларын, оларды әзірлеу кезін-
де СЭБ интеграциялауға мүмкіндік береді, осылайша стратегиялық құжатты 
қабылдау кезінде немесе оны қабылдағанға дейін СЭБ нәтижелерін адек-
ватты түрде ескеруді қамтамасыз етеді.

 Стратегиялық
   экологиялық
   бағалау

 Қоршаған ортаға
  әсерді бағалау

Саясат,
стратегиялар,

заңнама

Жоспарлар мен
бағдарламалар  

(мемлекеттік)

Жобалар 
(мемлекеттік, жеке)

Ұсынылатын

Міндетті
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СЭБ ЖӘНЕ СЭБ ТУРАЛЫ ХАТТАМ АНЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ
СЭБ айтарлықтай дәрежеде мемлекеттік және жергілікті деңгейлердегі стратеги-
ялық жоспарлауға жекелеген жобалар үшін қолданылатын қоршаған ортаға әсерін 
бағалау қағидаттарын тарату есебінен қалыптасты.

Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) 1960 жылдардың аяғында АҚШ-та 
жоспарланған өндірістік қызметтің қоршаған ортаға әсерін болжау және теріс 
әсерді азайту және осы қызметтің оң әсерін күшейту мүмкіндіктерін анықтау үшін 
енгізілді. 1970 жылдары және 1980 жылдардың басында бұл механизм көптеген 
басқа елдерде кеңінен қолданыла бастады. 1980 жылдардың ортасына қарай 
ҚОӘБ жүйелері бүкіл Еуропада қалыптасты. Еуропалық Одақ елдерінде ҚОӘБ 
туралы Еуропалық Комиссияның директивасы (85/337/EEC) қолданыла бастады, 
ал Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия елдерінде6 қоршаған ортаға әсерді 
бағалаудың (ҚОӘБ) және мемлекеттік экологиялық сараптаманың (МЭЭ)7 өзін-
дік жүйелері қалыптасты. 1990 жылдардың басына қарай БҰҰ ЕЭК-тің барлық ел-
дерінде ҚОӘБ сияқты процедуралар қабылданды. Жекелеген елдерден тыс шыға-
тын экологиялық проблемаларды шешу үшін мемлекеттер БҰҰ ЕЭК бастамасымен 
келіссөздер жүргізді және Қоршаған ортаға әсерді бағалау туралы конвенцияны 
(Эспо Конвенциясы) әзірледі. Конвенцияға 1991 жылы Эспода (Финляндия) қол 
қойылып, 1997 жылы күшіне енді. 2016 жылдың басында Конвенцияны 44 мемле-
кет пен Еуропалық одақ ратификациялады.

1970 жылдардың аяғы мен 1980 жылдардың басында әртүрлі елдердің мемлекет-
тік органдары жеке жобалар деңгейінде қолданылатын ҚОӘБ, қоршаған ортаны 
жеткілікті түрде қорғай алмайды деген қорытындыға келді: қоршаған ортаға теріс 
әсер ететін шешімдер (немесе мұндай әсердің алдын алуға қабілетсіз), нақты жо-
балар жасалғанға дейін, жоспарлар мен бағдарламалар деңгейінде қабылдана-
тын Сонымен қатар, ҚОӘБ процедурасы салыстырмалы түрде аз аумаққа қатысты 
қолайсыз салдарлардың шектеулі шеңберін ғана жұмсарта алатын. . Бұл аймақтық 
және аумақтық жоспарлауда қолданылатын әдістерге негізделген СЭБ тұжырымда-
масын жасауға серпін берді.

1990 жылдардың басында СЭБ ережелері Канада, Чехия, Дания, Ұлыбритания 
және АҚШ заңдарына енгізілді. Олар СЭБ-ны «тұрақтылықты бағалау» аясын-
да өткізіледі деп болжанды. 2001 жылы Еуропалық комиссия кейбір экологиялық 
жоспарлар мен бағдарламалардың әсерін бағалау туралы ЕО Директивасын 
(2001/42/EО) қабылдады (СЭБ директивасы деп аталады). Сол кезде Еуропалық 
одақтың мүшелері болған мемлекеттер 2004 жылға дейін өз заңнамаларына СЭБ 
директивасының ережелерін енгізуі керек еді.

СЭБ қатысты халықаралық құқықтық нормалар БҰҰ-ның Қоршаған орта және даму 
жөніндегі конференциясының (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992 ж.) шешімдерінің, 
әсіресе Рио-де-Жанейро декларациясының 4 және 10-қағидаттарының және «ХХІ 
ғасырдың күн тәртібі», сондай-ақ Қоршаған орта және денсаулық сақтау мини-
стрлері деңгейіндегі үшінші конференцияның (Лондон, 1999 ж.) және БҰҰ тұрақты 
даму жөніндегі дүниежүзілік саммитінің (Йоханнесбург, ОАР, 2002 ж.) нәтиже-
лерінің ықпалымен қабылданды. Нәтижесінде Эспо Конвенциясы 2003 жылғы ма-
мырда Еуропалық одақты қоса алғанда, 38 ел Киевте (Украина) қол қойған БҰҰ 
ЕЭК-нің СЭБ туралы хаттамасымен толықтырылды. СЭБ туралы хаттама 2010 
жылы күшіне енді.
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04 СЭБ ҚАНДАЙ ЖОСПАРЛАР, БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН ҚАЖЕТ?

Хаттамаға сәйкес, егер жоспарлар немесе бағдарламалар болашақта ел-
дің заңнамасы бойынша ҚОӘБ жүргізуді талап ететін нақты жобаларды іске 
асыруға рұқсат беруді көздейтін болса, СЭБ үкіметтер қабылдайтын жоспар-
лар немесе бағдарламалар (2.5-бап) және оларға экономиканың он үш ірі 
саласындағы өзгерістер үшін міндетті болып табылады (4.2-бап).

СЭБ басқа салалардағы жоспарларға немесе бағдарламаларға, жер-
гілікті деңгейде шағын аумақтарды пайдалану туралы шешімдер қабылдау 
кезінде, сондай-ақ жоспарларға немесе бағдарламаларға елеусіз өзгері-
стер енгізу кезінде автоматты түрде қолданылмайды. Бұл жағдайда СЭБ өт-
кізу қажеттілігін мемлекеттік органдар анықтайды. Бұл процесс алдын-ала 
бағалау деп аталады (4.4-бап). Егер жоспарды, бағдарламаны іске асыру 
немесе оларға болмашы өзгерістер енгізу қоршаған орта немесе халық ден-
саулығы үшін елеулі салдарлар туғызуы мүмкін болса, СЭБ жүргізу міндетті 
(5.1-бап).

Хаттаманың талаптары оның қол-
данылу аясынан алып тасталған 
жоспарлар мен бағдарламалардың 
екі түріне қолданылмайды:
–  тек қана ұлттық қорғанысқа және 

төтенше жағдайларға байланысты 
жоспарлар мен бағдарламалар 
(4.5-бап);

–  қаржылық және бюджеттік жоспар-
лар мен бағдарламалар (4.5-бап).

СЭБ туралы Хаттаманың талапта-
ры ұлттық және жергілікті деңгейлер-
де мемлекеттік органдар әзірлейтін 
жоспарлар мен бағдарламаларға қол-
данылады. Олар Хаттамаға қосылғанға 
дейін ел қабылдаған қолданыстағы 
стратегиялық құжаттарға жатпайды, 
тек жаңа жоспарлар мен бағдарлама-
лардың жобаларына ғана қатысты.

СЭБ КЕЛЕСІ САЛАДАҒЫ 
ЖОСПАРЛАР МЕН 
БАҒДАРЛАМАЛАР ҮШІН 
МІНДЕТТІ:

• Ауыл шаруашалағы
• Орман шаруашылығы
• Балық аулау
• Энергетика
• Өнеркәсіп, тау-кен игеруді 

қоса алғанда
• Көлік
• Аймақтық даму
• Қалдықтарды басқару
• Су шаруашылығы
• Телекоммуникация
• Туризм
• Қала және ауылдық 

жоспарлау
• Жерді пайдалану
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Кейбір елдерде 2010–2012 жж. басталған
СЭБ процедураларының саны

***Қалалық және ауылдық аумақтарды дамыту жоспарлары мен жер пайдалану жоспарларының санаты,
негізінен шағын аумақтарға арналған жер пайдаланудың нақты жоспарларын қамтиды. Алайда, бұл
жоспарлар әртүрлі инвестициялық ұсыныстарды — электр энергиясын өндіру жобаларын, жол құрылысын,
қаланы дамыту жоспарларын, қонақ үй кешендері мен демалыс ауылдарының жобаларын жасауға негіз болады.

1. СҰРАҚ:

СЭБ-ты қолдану тек «жоспар» немесе «бағдарлама» деп 
аталатын құжаттарға ғана қажет пе?

ЖАУАП:
Дамуға байланысты көптеген ресми құжаттарда СЭБ хаттамасы мен Директивасының 
анықтамаларының сипатына тән жоспарлар, бағдарламалар немесе нормативтік-құқықтық 
актілер бар және олар тиісінше, СЭБ-қа жатады. Мұндай құжаттар әртүрлі атауларға 
ие болуы мүмкін: «стратегиялар», «тұжырымдамалар», «ұсыныстар» немесе «шарттар». 
Әрбір жағдайда СЭБ өткізу қажеттілігі құжаттың атауымен емес, оның сипатымен және 
мазмұнымен айқындалады. Хаттама «жоспарлар мен бағдарламалар» термині «...заңна-
малық, регламенттеуші немесе әкімшілік актілерге байланысты талап етілетін, олардағы 
кез келген өзгерістері бар жоспарлар мен бағдарламаларды; және ...басқару органы 
әзірлеуі және/немесе қабылдауы тиіс немесе басқару органы ресми процедураға сәйкес 
парламенттің немесе үкіметтің қабылдауы үшін әзірлеуі тиіс» дегенді білдіреді.

Дерек көз: Стратегиялық экологиялық бағалау туралы хаттаманың орындалуына бірінші шолу 
(2010–2012 жж.)
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1-МЫСАЛ. ТҮРЛІ ЕЛДЕРДЕ СЭБ МӘНІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ЖОСПАРЛАР МЕН 
БАҒДАРЛАМАЛАР

СЭБ МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ ДЕҢГЕЙЛЕРДЕ
Дания: Транспорт министрлігінің жыл сайынғы инвестициялық жоспарлары
Франция: ормандарды басқару жоспарлары (оның ішінде жекеменшік)
Венгрия: инвестицияларды ынталандыру жоспарлары
Польша: қалаларды реконструкциялау жоспарлары
Черногория: қайраңда көмірсутектерді барлау және өндіру бағдарламасы

Дерек көз: проф. Ежи Ендроска (Польша)9

ШЕКАРААРАЛЫҚ СЭБ
Германия: Нохтенде көмір өндірудің салалық жоспары
Финляндия: жоспарланған жаңа атом электр станциясын салуға байланысты 
Ханхикивидің аумақтық даму жоспары
Чехия Республикасы: Либерец аймағы үшін Энергетикалық жоспарлау тұжырымдама-
сын жаңарту

Дерек көз: Стратегиялық экологиялық бағалау туралы хаттаманың орындалуына бірінші шолу 
(2010–2012 жж.)2 
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01.
Қамту саласын анықтау

04.
Шешім қабылдау

05.
Мониторинг

Жоспар немесе бағдарлама Хаттаманың қолданылу 
саласына енетіні анықталғаннан кейін СЭБ басталады. 
СЭБ-тің бірінші кезеңі бағалаудың қамту саласын 
айқындау болып табылады (6- бап). Бұл кезеңнің 
міндеті — қаралып отырған жоспарды немесе 
бағдарламаны іске асыру кезінде, туындауы мүмкін 
қоршаған орта мен халық денсаулығы саласындағы 
мәселелер мен проблемаларды айқындау. СЭБ-та 
қозғалуы тиіс уақытылы жасалған нақты сұрақтар 
тізімді шынында маңызды бағыттарға тоқталуға және 
ресурстарды тиімді жайғастыруға мүмкіндік береді. 
Табиғат қорғау органдарымен және денсаулық сақтау 
органдарымен, сондай-ақ көпшілікпен кеңес алу СЭБ 
қамту саласын анықтаудың қажетті элементі болып 
табылады.

Шешім қабылдаушы билік органдары, барлық алынған 
ұсыныстарды ұстануларынна міндетті емес, бірақ соңғы 
шешім қабылдағанға дейін олар барлық пікірлерді 
қарастыруы қажет. Олар қабылданған шешім туралы, 
жұртшылыққа және қоршаған ортаны қорғау мен 
денсаулық сақтауға жауапты органдарға хабарлауға 
міндетті (11-бап).

Шешім қабылданғаннан кейін Тараптар бекітілген 
жоспар немесе бағдарламаны іске асыру 
салдарларының мониторингі үшін, сондай-ақ 
мониторинг нәтижелерін жалпыға жеткізуге жауапты 
болады (12-бап).

02.
Экологиялық есеп

Қамту саласын анықтау нәтижелерін басшылыққа ала отырып, 
мамандар жоспар немесе бағдарламаны жүзеге асырудың 
қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін ықтимал 
салдарымен танысады және тиянақты сипаттайды. Жиналған 
ақпараттар ұсынылған жоспардың немесе бағдарламаның 
салдарын жұмсарту і шараларды әзірлеу және кері салдарын 
айтарлықтай төмендететін, дамудың баламалы нұсқаларын 
жасау үшін пайдаланылады. СЭБ қорытындылары экологиялық 
есепте сипатталады, оның мазмұнына қойылатын талаптар 
СЭБ туралы хаттамада келтірілген (7-бап). Осылайша, 
жоспарды немесе бағдарламаны мақұлдауды қажет ететін 
мемлекеттік органдар (мысалы, Энергетика министрлігі немесе 
Көлік министрлігі) қоршаған орта мен адам денсаулығына 
ықтимал салдарларды ескере отырып, ең жақсы шешім 
қабылдауға көмектесетін құнды ақпаратқа ие болады.

03.
Кеңестер

Шешім қабылдау үшін, экологиялық есептің 
тұжырымдары қоршаған ортаны қорғауға және 
денсаулық сақтауға жауапты органдармен 
талқылануы тиіс, сондай-ақ жұртшылықтытң пікірі 
анықталады (8 және 9-баптар). Сонымен қатар, егер 
салдардың бір бөлігі көрші елдерге әсер етсе, оларға 
өз пікірлерін білдіруге мүмкіндік берілуі тиіс (10-бап). 
Мұндай өзара іс–қимыл — бүкіл СЭБ процесінің 
ажырамас бөлігі болып табылады, ал оның мақсаты 
барынша толық және нақты нәтиже алу болып 
табылады.

СЭБ жүргізу
қажеттілігін анықтау

Денсаулық
сақтау органдары

Қоршаған ортаны
қорғау органдары

Қоғамдық

Трансшекаралық
серіктестер

05 БҰҰ ЕЭК-нің СЭБ ТУРАЛЫ ХАТТАМАСЫМЕН КӨЗДЕЛГЕН СЭБ 
ПРОЦЕДУРАСЫ НЕДЕН ТҰРАДЫ?
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06 СЭБ ҚОЛДАНУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ҚАНДАЙ?

2 СҰРАҚ:

СЭБ жүргізу қаншалықты күрделі және ауыр?

ЖАУАП:
СЭБ — бұл ұзақ және күрделі ғылыми зерттеу емес, халық денсаулығы мен қоршаған 
орта үшін жоспарлар мен бағдарламаларды жүзеге асырудың ықтимал қауіптілігін 
анықтау есебінен стратегиялық жоспарлау сапасын арттыруға арналған практикалық 
құрал. СЭБ барлық ықтимал салдарларды нақты зерттеуді білдірмейді, бірақ әзірле-
ушілерге жоспардың немесе бағдарламаның бірнеше маңызды аспектілеріне назар ау-
даруға мүмкіндік береді, олар ең ауыр салдармен байланысты болуы мүмкін. Бұл тәсіл 
уақыт пен қаражатты үнемдеуге мүмкіндік бере отырып, СЭБ-тың экономикалық тиімділі-
гін арттырады. Мемлекетте СЭБ қолдану бойынша практикалық тәжірибе жинақталуына 
қарай, ол жинақталған білім көлеміне және оны өткізуге жауапты органдардың мүмкін-
діктеріне сәйкес біртіндеп күрделене түсуі мүмкін.

2-МЫСАЛ: ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫ ЖОСПАРЛАУ КЕЗІНДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
ТҮСІНІКТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУҒА СЭБ-ТІҢ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

Болгарияда СЭБ қорытындысы бойынша 2011–2020 жылдарға арналған жаңартылатын 
энергия көздері (ЖЭК) саласындағы ұлттық іс-қимыл жоспарының жобасына белгілі бір 
аудандарда ЖЭК саласындағы жобаларды іске асыруға кейбір шектеулер мен тыйым 
салулар енгізілді.

Сол сияқты, Данияда СЭБ процедурасы қоршаған орта тұрғындары үшін қолайсыздық 
тудыратын жоғары шу деңгейіне байланысты жел электр станцияларын орналастыруға 
арналған алаңдардың бірінен бас тартуға алып келді.

Венгрияда СЭБ тұжырымдарына сүйене отырып, билік жоспарда қарастырылған құрылыс 
жобаларын жүзеге асыруға алып келуі мүмкін қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алу 
үшін Пилишсенткерест ауылын дамыту жоспарының жобасын толығымен қабылдамады.

СЭБ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ

СЭБ ұсынылған даму нұсқаларын іске асыру, қоршаған орта мен адамдар-
дың денсаулығы үшін қандай елеулі салдарға алып келуі мүмкін екенін 
анықтауға мүмкіндік береді. Ол жоспарлауға жауапты органдарға теріс 
салдарды жеңілдету жөнінде ұсыныстар береді және дамудың баламалы 
нұсқаларын қарастыруға себепші болады. Осы ақпаратпен жоспарлау ор-
гандары қайтымсыз және ауыр зардаптарды жеңілдетеді немесе алдын ала-
ды және қорғалатын аумақтарды, табиғи объектілердің түрлерінің маңызды 
мекендейтін жерлерін және биоәртүрлілікті сақтау үшін басқа да құнды та-
биғи объектілерді қорғай алады.
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Нидерландыда СЭБ нәтижесінде құбырларды дамытудың мемлекеттік стратегиясының 
жобасына түзетулер енгізілді: құбырлардың кейбір бағыттары экологиялық қауіпсіздік 
тұрғысынан қайта қаралды немесе алынып тасталды.

Румыниядағы СЭБ нәтижелері бойынша қолданыстағы «Натура-2000» желісінің ерек-
ше қорғалатын аумағын қорғау үшін, жағалау аумақтарын қорғаудың және қалпына 
келтірудің бас жоспарына өзгерістер енгізілді.

Дерек көз: Стратегиялық экологиялық бағалау туралы хаттаманың орындалуына бірінші шолу 
(2010–2012 жж.)8

3 СҰРАҚ:

СЭБ тек бай елдерге тән элиталық және қымбат құрал екен-
дігі рас па?

ЖАУАП:

СЭБ өткізу шығындары қамту саласына және талдаудың күрделілік деңгейіне байла-
нысты, олар өз кезегінде бағалау қажет жоспардың немесе бағдарламаның масшта-
бымен, қаралатын нұсқалардың санымен, сондай-ақ нақты жағдайда пайдаланылатын 
СЭБ әдістемесіменанықталады. . СЭБ туралы Хаттама барлық елдер үшін бірыңғай әді-
стемені ұсынбайды. Хаттама Тараптарының өздерінің кадрлық, техникалық және ғылы-
ми әлеуетінің деңгейіне және экономикалық жағдайларына сәйкес келетін СЭБ өткізу 
әдістерін дербес таңдауға мүмкіндігі бар. Осылайша, егер мемлекет жоспар немесе 
бағдарлама жасай алса, онда ол осы құжаттың СЭБ да өткізе алады.

Еуропалық одақта жүргізілген зерттеу деректеріне сәйкес, СЭБ жүргізудің орташа 
шығындары жоспардың немесе бағдарламаның өзін әзірлеу үшін қажетті қаражаттың 
5-тен 10 пайызға дейін құрайды. Бұл ретте СЭБқа жұмсалатын шығындар жоспарды 
немесе бағдарламаны іске асыруға (яғни, құжатта көзделген барлық іс-шаралар мен 
жобаларды жүзеге асыруға) жұмсалатын шығындармен салыстырғанда шамалы. Егер 
СЭБ жүргізу қымбат модельдеуді немесе деректерді күрделі өңдеуді талап етпесе, 
онда негізгі шығындар негізінен көптеген елдерде жоспарлау органдарының штаттық 
қызметкерлері болып табылатын СЭБ мамандарының еңбегіне ақы төлеуге байланы-
сты болады. Тәжірибе көрсеткендей, муниципалды деңгейдегі шағын СЭБ-ны өткізу 
үшін 30 адам-күн жеткілікті. Орташа күрделілік деңгейіндегі СЭБ 50 – 100 адам-күнді 
қажет етуі мүмкін, ал күрделі және ауқымды СЭБ талдауға болатын ақпарат көлеміне 
байланысты 150-ден 300-ге дейін адам-күнді қажет етеді.

Дерек көз: Еуропалық комиссия. ҚОӘБ: шығындар мен кірістер9

СЭБ ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАНЫ 
ЭКОЛОГИЯЛАНДЫРУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ

СЭБ жоспарлау органдарына табиғатты қорғау мәселелерін (биоәртүр-
лілікті қорғау, энергия тиімділігін арттыру немесе климатқа әсерді азайту си-
яқты) экономикалық мақсаттарға қол жеткізумен байланыстыруға мүмкіндік 
береді. Сонымен, СЭБ дамудың әртүрлі нұсқаларын таңдау мүмкіндігі және 
экожүйелердің көтеруші қабілеті шегінде одан әрі экономикалық дамудың 
ең тиімді шешімдерін іздеу арқылы экономиканы экологияландыруға ықпал 
етеді.
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САВОЛ 4:

СЭБ жоспарлау процесін баяулатады ма?

ЖАУАП:
Жоспарлау процесінің жеке кезеңдері СЭБ-тың белгілі бір кезеңдерімен қисынды түр-
де байланысады. Сондықтан, СЭБ-ды жоспарлау процесіне біріктіру осы процестерді 
дәйекті жүргізуге қарағанда тиімдірек. Біріктірілген тәсіл уақытты үнемдеуге және қо-
сымша шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Жоспарды әзірлеушілер және СЭБ-ты 
жүзеге асыратындар, мысалы, деректер беру туралы сұрау салулар жіберу кезінде, 
мемлекеттік органдармен және жұртшылықпен кеңестер ұйымдастыру кезінде, құ-
жаттардың жобаларын рецензиялау кезінде немесе оларға пікірлер жинау кезінде 
күш-жігерін біріктіре алады. Олар бір-бірін өз жұмысының аралық нәтижелері тура-
лы хабардар ете алады және жоспарды немесе бағдарламаны әзірлеу барысында 
СЭБ тұжырымдарын жедел ескеретіндей етіп, бірлескен жұмыс процесін ұйымдастыра 
алады. Тәжірибе көрсеткендей, егер жоспарлау процесі шамамен 1–2 жылға созыл-
са, СЭБ интеграциясы жоспарды немесе бағдарламаны әзірлеуде кідірістерге алып 
келмейді.

Дерек көз: БҰҰ ЕЭК-тің СЭБ туралы Хаттамасын қолдану бойынша ақпараттық-анықтамалық нұсқаулық 
(2011)10

3-МЫСАЛ: МОЛДОВА РЕСПУБЛИКАСЫ

Оргеев (Орхей) қаласын дамытудың бас жоспарының СЭБ әзірлеушілерге негізгі эко-
логиялық мәселелерді анықтауға және қоршаған ортаның жай-күйі туралы қосымша 
мәліметтер алуға мүмкіндік берді. Сондай-ақ, СЭБ шеңберінде жүргізіліп жатқан ша-
руашылық қызмет және даму мүмкіндіктері туралы деректерді құнды табиғи аумақтар-
дың, өзен алаптарының және табиғат қорғау аймақтарының шекаралары туралы 

СЭБ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЖОСПАРЛАУ МЕН ӘЗІРЛЕУ САПАСЫН 
АРТТЫРУҒА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ

Әдетте, СЭБ бағдарламаларды жоспарлау мен әзірлеу процестерінің жалпы 
сапасын жақсартады, өйткені ол олардың басымдықтарын нақты анықтайды, 
талдаудың қатаңдығына ықпал етеді және көптеген жағдайларда қоршаған 
ортаға қолайлы ғана емес, сонымен қатар экономикалық тұрғыдан да тиімді 
болатын балама нұсқаларды қарастыруға мүмкіндік береді. СЭБ жоспарлар 
мен бағдарламаларды жасаушыларды, дамудың ең тұрақты нұсқасын таңдау 
үшін, салдары мен мүмкіндіктерінің барлық спектрін қарастыруға шақырады.

СЭБ қолданудың бұл салдары жоспарлау процедуралары заңнамалық түрде 
ресімделмеген және бірыңғай логиканы ұстанбайтын елдер үшін аса өзекті. 
Мұндай елдерде жақсы құрылымдалған СЭБ процедурасын енгізу жоспар-
лау процесін тұтастай жүйелеуге және ұйымдастыруға, сайып келгенде, оның 
тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
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Жоспарды немесе
бағдарламаны дайындау

Жоспар немесе бағдарламаны СЭБ
қатар жүргізу

Жоспар немесе бағдарламаның жобасы
әзірленгеннен кейін жүргізілетін СЭБ

(ретроспективту СЭБ)

Жоспардың немесе бағдарламаның
қамту саласын анықтау

Экологиялық есептің қамту
саласын анықтау

СЭБ қажеттілігін анықтау

Жоспарды немесе бағдарламаны
дайындау 

Аналитикалық жұмыстар
Баламаларды дайындау

және т.б.

Экологиялық баяндаманы дайындау
Аналитикалық жұмыстар
Баламаларды дайындауға шығындар 
Зиянды салдардың алдын алу, жұмсарту
немесе төмендету бойынша
шаралар қолдану

Жоспарды немесе бағдарламаға
қатысты шешім қабылдау

Жобаны немесе бағдарламаны іске
асыру аспектілерін экологиялық
жариялайтын (халықтың денсаулығымен
байланысты), шешім қабылдауды
қолдауға арналған материалдар

Жоспар немесе бағдарламаны
іске асырудың жалпы мониторингі

Жоспар немесе бағдарламаны іске
асырудың салдарына экологиялық
(халықтың денсаулығымен байланысты)
мониторинг

Уақыт

Жоспардың немесе бағдарламаның
қамту саласын анықтау

Жоспардың немесе бағдарламаның
қамту саласын анықтау

Аналитикалық жұмыстар
Баламаларды дайындау

және т.б.

Жоспарды немесе
бағдарлама жобасы

бойынша кеңестер 

Экологиялық есептің қамту
саласын анықтау

СЭБ қажеттілігін анықтау

Экологиялық баяндаманы дайындау
Аналитикалық жұмыстар 
Баламаларды дайындауға шығындар
Зиянды салдардың алдын алу,
жұмсарту немесе төмендету бойынша
шаралар қолдану

Экологиялық аспектілерді қоса алғандағы
(адам денсаулығына байланысты) жоспар
немесе бағдарлама бойынша кеңес

Жоспар немесе бағдарлама
жобасы шешім  қабылдау

Жоспар немесе бағдарламаны
іске асырудың жалпы мониторингі

 

Жобаны немесе бағдарламаны іске асыру
аспектілерін экологиялық жариялайтын
халықтың денсаулығымен байланысты),
шешім қабылдауды қолдауға арналған 
материалдар

Мониторинги оқибатҳои экологии 
(ва оқибатҳое, ки ба саломатии аҳолӣ 
робита доранд) амалисозии нақша ё
барномаи қабулшуда

СЭБ процессі Жоспарды немесе
бағдарламаны дайындау

Уақыт

СЭБ процессі

Жоспардың немесе бағдарламаның жобасы
және экологиялық баяндама бойынша

біріккен кеңестер
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ақпаратпен, сондай-ақ ауа мен судың ластануы туралы деректермен үйлестіретін ке-
шенді карталар әзірленді. Осы ақпараттың арқасында Қаланы дамытудың бас жоспа-
рының экологиялық бөлімінің сапасы едәуір артты. Бұдан басқа, СЭБ жол желісін 
оңтайландыруға, қалдықтарды басқарудың дәлме-дәл жүйесін енгізу қажеттілігін не-
гіздеуге және қалдықтармен жұмыс істеу бойынша объектілерді орналастыруға бол-
майтын учаскелерді айқындауға мүмкіндік берді. Экологиялық есептің қорытындысы-
на сүйене отырып, қала әкімшілігі бұдан былай мемлекеттік және мемлекеттік емес 
қаржыландыру көздеріне жолдарды және қала қалдықтарын басқару жүйесін жақсар-
туға қажетті қаражат бөлу туралы негізделген сұраулармен жүгіне алады.

СЭБ процесінде деректердегі олқылықтарды анықтау статистикалық деректерді жинау 
және қорыту әдістерін жергілікті деңгейде де, ел ауқымында да жетілдіруге ықпал етті. 
Нәтижесінде, шу деңгейі және жақын маңдағы қала аумақтарына тас өндіру жұмыста-
рының әсері туралы деректер СЭБ-ға қол жетімді болды.

Дерек көз: Молдова Республикасының Қоршаған орта министрлігі
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5 СҰРАҚ:

СЭБ қолданған кезде жоспарлау органдарынан табиғат 
қорғау органдарына шешім қабылдау жөніндегі өкілеттіктер 
ауысады ма?

ЖАУАП:
Жоқ, ауыспайды. СЭБ туралы хаттама СЭБ-қа жататын жоспарлар мен бағдарла-
малардың түрлерін айқындайды және табиғат қорғау органдарымен және денсаулық 
сақтау органдарымен міндетті кеңестерді көздейді. СЭБ процесінде нақты рөлдер мен 
міндеттерді әртүрлі мемлекеттік органдар арасында бөлу мемлекет үкіметіне тапсы-
рылған. Хаттаманың тараптары болып табылатын көптеген елдерде СЭБ өткізу не-
месе ұйымдастыру үшін негізгі жауапкершілікті жоспарлаудың тиісті органдары, ал 
қоршаған ортаны және халықтың денсаулығын қорғауға жауапты органдар, әдетте, 
көмекші және (немесе) консультациялық функцияларды орындайды. Сондай-ақ, олар 
СЭБ құжаттамасының сапасын бағалайды және жоспарлау органдарына ұсыныстар 
жасайды, бірақ жоспар немесе бағдарлама бойынша түпкілікті шешімдер қабылдауға 
араласпайды.

4-МЫСАЛ: ХОРВАТИЯ

Пожега-Славония жупаниясының аумақтық жоспарына СЭБ 2014 жылы жүзеге асы-
рылды. Экологиялық есепті дайындау екі айға, ал табиғатты қорғау органдары және 
денсаулық сақтау органдарымен және жұртшылықпен келесі кеңестер тағы төрт айға 
созылды. СЭБ орындаушылары жоспарды әзірлеушілермен де, сонымен қатар жоспар-
лау органдарымен де жақсы жұмыс қатынастарын орнатты, олар СЭБ сарапшыла-
рына қажетті ақпаратты беруге дайын екендіктерін білдірді. Қоршаған ортаға және 
халықтың денсаулығына ықтимал әсерді бағалау үшін геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) 
технологиялары пайдаланылды. СЭБ орындаушылар тобы санитарлық-қорғау ай-
мақтарының, жайылма алқаптарының, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, ауыл 
шаруашылығы алқаптарының, бағалы ландшафттардың және т.б. болуын қамтитын жер 
пайдалануға шектеулер енгізу үшін критерийлер әзірледі. Бұл критерийлер бағалау 
негізіне алынды. Қандай да бір қызметті жүзеге асыру көзделген орынға байланысты 
(белгіленген шектеулері бар аймақтың ішінде немесе сыртында, осындай аймақтың 
жанында) қолайсыз әсерді жеңілдету жөніндегі шаралар ұсынылды. Осыдан кейін СЭБ 

СЭБ АЙТАРЛЫҚТАЙ ТИІМДІ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ

СЭБ жоспарлар мен бағдарламаларды әзірлеушілерге түпкілікті шешім 
қабылданғанға дейін, яғни шешім нұсқаларын таңдау мүмкіндігі болғанша, 
олардың қоршаған орта мен халық денсаулығы үшін ықтимал салдарын еске-
руге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, СЭБ шешуді талап ететін мәселелерді әрі 
қарай, шешім қабылдаудың әртүрлі кезеңдері мен деңгейлерінде ескеруге 
мүмкіндік береді. Жоспарлау кезеңінде сапалы және жүйелі шешім қабылдау 
жоспарларды іске асыру кезеңінде қабылданған шешімдер мен дауларды 
қайта қарау туралы өтініштердің санын азайтады. Шешім қабылдаудың бұл 
әдісі уақытты үнемдейді, сондықтан экономикалық тұрғыдан біршама тиімді.
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нәтижелерін жоспар әзірлеушілермен және жоспарлау органдарымен талқылау үшін 
бірнеше кездесулер ұйымдастырылды. Ұсынылған шаралардың көпшілігі жоспардың 
соңғы нұсқасына енгізілді. Қазіргі уақытта нақты жобалар шектеулерсіз аймақтар үшін 
ғана әзірленуде.

Дерек көз: Иван Сарич, Dvocut Ecro Ltd. (сұхбат)

5-МЫСАЛ: ЧЕХИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

«2007–2014 жылдары Чехия Республикасындағы кәсіпкерлік және инновациялар» 
іс-қимыл бағдарламасының СЭБ шеңберінде қоршаған ортаға және халықтың денсау-
лығына әсер ету мониторингінің жалпы кестесі ұсынылды. Кесте қоршаған орта мен ха-
лықтың денсаулығына байланысты 18 нақты критерийлерді қамтыды, олар бағдарлама 
аясында қаржыландыру алу үшін жобаларды бағалау және іріктеу кезінде қолданылуы 
тиіс еді. Қоршаған орта министрлігі шығарған СЭБ қорытынды құжаты осы критерий-
лерді жобаларды іріктеу мен бағалаудың жалпы жүйесіне қосуды ұсынды. Алайда, 
бағдарлама жобасын дайындауға және оны кейіннен іске асыруға жауапты Өнеркәсіп 
және сауда министрлігі оның көзқарасы бойынша бағдарлама шеңберінде қаржылан-
дыруға жататын жобалар үшін неғұрлым өзекті болып табылатын критерийлерді ғана 
пайдаланды. СЭБ ұсыныстары толық көлемде қабылданбағанмен, олар Өнеркәсіп 
және сауда министрлігіне бағдарламаның экологиялық және халық денсаулығымен 
байланысты компоненттерін күшейтуге көмектесті. Бағдарлама бойынша қаржылан-
дырылатын барлық жобалар СЭБ процесінде мұқият әзірленген критерийлерге сәйкес 
келді.

Дерек көз: Integra Consulting LTD
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СЭБ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ САПАСЫНЫҢ АРТУЫНА СЕПТІГІН ТИГІЗЕДІ

СЭБ жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу кезінде ашықтықты арттыру 
есебінен тиімді мемлекеттік басқаруды дамытуға және шешімдер қабылда-
удың ресми механизмдеріне көпшіліктің сенімін нығайтуға ықпал етеді. СЭБ 
негізгі орталық және жергілікті жоспарлау органдары, іскер топтар мен аза-
маттық қоғам арасындағы консультациялар мен өзара іс-әрекеттердің нақты 
процедурасын көздейді. Осылайша, СЭБ экономиканы экологияландыруға 
бағытталған біршама негізді және қоғамдық қолдауға ие шешімдерді қабыл-
дауға ықпал етеді. Сонымен қатар, СЭБ кәсіпкерлік қызмет үшін қолайлы кли-
матқа ықпал етеді.

6 СҰРАҚ:

СЭБ — бұл қалың жұртшылық үшін қызығушылық тудырмай-
тын, мемлекеттік басқару құралы ма?

ЖАУАП:
Жұртшылықтың қатысуы СЭБ-тың орталық элементтерінің бірі болып табылады. Белгілі 
бір ақпаратқа қол жеткізу құқығынан басқа, СЭБ туралы хаттама көпшіліктің СЭБ-ты 
қамту саласын анықтауға және экологиялық есеп жобасын талқылауға қатысу құқығын 
көздейді. Процестің тиімділігін арттыру үшін, Хаттама жоспарлау органдарынан ар-
найы дайындығы жоқ адамдардың кең аудиториясына арналған ұсынылған жоспардың 
немесе бағдарламаның қысқаша мазмұнын дайындауды талап етеді. Түсінуді жеңілде-
ту үшін, ол жоспарланған қызмет, ұсынылған нұсқалар және олардың әрқайсысының 
ықтимал салдары туралы ақпаратты қол жетімді түрде ұсынады. СЭБ туралы хаттамаға 
сәйкес жұртшылықтың қатысуы туралы ережелер мемлекет заңнамасына енгізілуі тиіс.

НАМУНАИ 6: СЛОВАКИЯ

2000 жылы қабылданған Словакияның Энергетикалық саясатының СЭБ, осы құжатты 
әзірлеудің бастапқы кезеңінде басталды. Экономика министрлігі коммерциялық емес 
ұйымдардың пікірлерін алу үшін ұсынылған энергетикалық саясаттың қысқаша шолуын, 
ал кейінірек парламентте талқылау үшін, тағы бір құжат дайындады. Энергетикалық са-
ясат жобасының толық мәтіні ресми сайтта жарияланды және мемлекеттік мекемелер-
де танысуға қол жетімді болды. «Экономика жаңалықтарында» жоба туралы және оған 
пікірлер мен ескертулерді қабылдау туралы ресми хабарландыру жарияланды. СЭБ 
қамту саласы бойынша талқылау және пікір білдіру мерзімі екі айды құрады. Барлығы 
400-ден астам пікір алынды.

Дерек көз: Қоғамның стратегиялық экологиялық бағалауға қатысуын ұйымдастыру туралы ұсыныстар. БҰҰ 
ЕЭК, 2014
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7- МЫСАЛ: ИСПАНИЯ

Испанияның ауылдық жерлерін тұрақты дамыту бағдарламасын әзірлеуде жұртшылықтың 
қатысуы нәтижесінде әзірлеушілер бағдарламаны жақсарту бойынша 700-ге жуық пікір-
лер мен 1200-ге жуық ұсыныстар алды. Алынған ұсыныстардың шамамен 46 пайызы 
СЭБ бағдарламасы және ауылдың даму стратегиясындағы іс-шараларға қатысты бол-
ды; осы ұсыныстардың 85 пайызын әзірлеушілер қабылдады. Олар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар үшін ағынды суларды міндетті түрде тазартуды, бірқатар экологиялық 
талаптарды міндетті түрде орындаумен жергілікті және аймақтық деңгейлерде шешім қа-
былдауға жұртшылықтың қатысуына кепілдік берді.

Дерек көз: Қоғамның стратегиялық экологиялық бағалауға қатысуын ұйымдастыру туралы ұсыныстар. 
ЕЭК ООН, 2014
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СЭБ ҚЫМБАТҚА ТҮСЕТІН ҚАТЕЛІКТЕРДІҢ АЛДЫН АЛУҒА МҮМКІНДІК 
БЕРЕДІ

СЭБ экологиялық тұрақсыз даму нұсқалары туралы уақтылы ескерту мүмкін-
дігін береді. Бұл елдерге қоршаған орта мен халық денсаулығы үшін, дамудың 
ықтимал салдарын ескермейтін жоспарлаудан туындаған қымбатқа түсетін 
қателіктердің алдын алуға көмектеседі. Осылайша, СЭБ-ты жүргізу залалды 
қымбат өтеуге немесе салынған объектілерді ауыстыру немесе қайта жаңарту 
сияқты қателіктерді түзетуге жұмсалатын шығындардың ықтималдығын азайта-
ды. Сайып келгенде, СЭБ уақыт пен қаражатты үнемдеуге ықпал етеді.

8-МЫСАЛ: ӘЗЕРБАЙЖАН

СЭБ процедурасы Әзербайжан Республикасында Баламалы және жаңартылатын 
энергия көздерін пайдаланудың 2015 – 2020 жылдарға арналған ұлттық стратегиясы-
ның жобасына қолданылды. Тұтастай алғанда, стратегия салыстырмалы түрде жалпы 
сипатқа ие және ықтимал жобалардың немесе объектілерді орналастыру орындары-
ның сипатын нақтыламай, ЖЭК саласындағы негізгі басымдықтарды ғана айқындайды. 
Соған қарамастан, СЭБ барысында белгілі бір жобаларды жүзеге асыру қажет емес 
аудандар анықталды, өйткені олар жыл құстардың қайту жолдарына теріс әсер етуі не-
месе жағалау суларындағы осал су айдындарына зиян келтіруі мүмкін еді. Осылайша, 
ЖЭК саласындағы одан әрі жоспарлау және нақты жобаларды әзірлеу, қоршаған 
орта үшін елеулі қолайсыз салдар қаупі жоқ аудандарға шоғырлана алады.

Дерек көз: Әзербайжан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі

9-МЫСАЛ: АРАЛ ТЕҢІЗІ

Арал теңізінің қасіреті — қоршаған орта, адамдардың өмір салты мен олардың денса-
улығы үшін ықтимал салдарды ескермей жоспар мен бағдарламаларды әзірлеу неге 
алып келуі мүмкін екендігінің айқын мысалы. Осыдан бірнеше онжылдық бұрын Арал 
теңізі флора мен фаунасы бай, балық аулау және халқы көп әлемдегі дамыған төртін-
ші көл болды. Бүгінде бұл тасталған пестицидтермен, тыңайтқыштармен және басқа да 
химикаттармен ластанған, тасталған суару инфрақұрылымының қалдықтары мен тот 
басқан кемелері бар адамдар тастап кеткен жерге айналды. Өткен ғасырдың 60-шы 
жылдарының басында Кеңес үкіметі Арал теңізін қоректендіретін екі өзеннің суын — 
оңтүстігінде Амудария мен Шығыста Сырдария — күріш пен басқа да дәнді дақылдар, 
қауын мен мақта өсіру үшін шөлдерді суару туралы шешім қабылдады. Нәтижесінде 
Арал теңізінің балық аулау саласы, оның гүлдену кезеңінде 40 мыңға жуық адам жұмыс 
істеді және кейбір бағалаулар бойынша Кеңес Одағында жалпы балық аулаудың алты-
дан бір бөлігі толығымен жойылды, ал құрғақ теңіз жағасындағы бұрынғы балық аулау 
ауылдары кеме зираттарына айналды. СЭБ жоспарланған қызметтің экологиялық сал-
дарын бағалау және дамудың балама нұсқаларын ұсыну арқылы жоспарлаудың осын-
дай қателерін болдырмауға мүмкіндік береді.
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Міндетті

Ұсынылаты

СЭБ бойынша
хаттама

Эспо
Конвенциясы

 Стратегиялық экологиялық
   бағалау
- жоспарды/бағдарла маны
   әзірлеуге жауапты мемлекеттік
   органдар орындайды

 Қоршаған ортаға
   әсерді бағалау  
- инфрақұрылымдық жобалар
   мен даму жобаларына жауапты
   жеке тұлғалар, жеке компаниялар
   немесе мемлекеттік органдар орындайды

Саясат,
стратегиялар,
заңнамаларар

Жоспарлар мен
бағдарламалар

(мемлекеттік)

Жобалар
(мемлекеттік және жекеменшік)

СЭБ ҚОӘБ ПРОЦЕСТЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРАДЫ

Әзірленетін жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру, алып келуі мүм-
кін қоршаған орта мен халық денсаулығы үшін проблемаларды стратегиялық 
деңгейде анықтау, жобалар деңгейінде қоршаған ортаға әсерді бағалауды 
(ҚОӘБ) оңтайландыруға ықпал етуі мүмкін. Нақты жобаларды қарастыру 
кезінде күрделі болатын салдарларды қамту және бағалауды, СЭБ шең-
берінде талдауға болады. Атап айтқанда, СЭБ жоспарланған дамудың еле-
улі кумулятивтік (жиынтық) салдарының мүмкіндігін уақтылы анықтай алады. 
Сонымен, СЭБ, олардың әрқайсысы жеке-жеке ҚОӘБ жүргізу үшін жеткілікті 
үлкен болмайтын, бірнеше шағын жоспарланған жобалардың жиынтық сал-
дарын ескеруге мүмкіндік береді.

7 СҰРАҚ:

СЭБ ҚОӘБ шеңберінде жүргізілетін жұмыстардың қайтала-
нуына алып келеме?

ЖАУАП:

ҚОӘБ және СЭБ — қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін экономикалық даму-
дың кез келген ықтимал кері салдарын болдырмау үшін пайдаланылатын экологиялық 
бағалау тетіктері. Сонымен қатар, олар бір-бірінен қолданылатын қызмет түрі бойын-
ша да, қамту саласы бойынша да айтарлықтай ерекшеленеді.

СЭБ ҚОӘБ-ге қарағанда шешім қабылдау процесінің әлдеқайда ертерек кезеңдерінде 
жүзеге асырылады және оның объектісі мемлекеттік жоспарлар мен бағдарламалар, 
сондай-ақ заңнамалық және заңға тәуелді актілер болып табылады. ҚОӘБ бекітілген 
жоспарлар мен бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылатын жобалар үшін қол-
данылады. ҚОӘБ нақты бір жобаның қоршаған орта жағдайына физикалық әсерімен 
байланысты. СЭБ ұсынылған жоспарды немесе бағдарламаны іске асыру мемлекет 
қабылдаған қоршаған орта саласындағы тиісті мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ете 
ме немесе кедергі келтіре ме, соны айқындайды. Сонымен қатар, СЭБ жоспарлаудың 
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алғашқы кезеңдерінде бірнеше жеке жобалардың жиынтық әсерін ескеруге қабілетті.

Жоспарлар мен бағдарламаларға қатысты СЭБ-ды тиімді қолдану қызметтің белгілі бір 
түріне неғұрлым сәйкес келетін аумақтарды анықтау, ықтимал нұсқалар санын қысқар-
ту және ҚОӘБ барысында қаралуы тиіс нақты проблемаларды айқындау есебінен 
кейінгі ҚОӘБ жобаларын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Осылайша, СЭБ ҚОӘБ 
көлемін тарылтуға және нақты анықтауға мүмкіндік береді, бұл жоспарлау процесін 
тұтастай тиімді және аз уақытты қажет етеді. Күш-жігердің қайталануын болдырмау 
үшін СЭБ-дың қамту саласын айқындау кезінде СЭБ мен ҚОӘБ міндеттерінің айыр-
машылығы ескерілуі тиіс.

10-МЫСАЛ: ИНДОНЕЗИЯ

Индонезияның Экономикалық дамуын жеделдету мен кеңейтудің 2011–2025 жылдарға 
арналған ұлттық бас жоспарын СЭБ қоршаған ортаға қазіргі жүктеме аясында жоспар-
да қарастырылған көптеген іс-шаралардың ықтимал кумулятивтік әсерін бағалауға 
бағытталған болатын. Мысалы, СЭБ барысында Үлкен Джакарта ауданында салынуы 
жоспарланған жаңа кәсіпорындардың ластаушы заттар шығарындыларының жалпы 
көлемі бағаланды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жоспарды жүзеге асыру көмір-
тегі тотығының, азот және күкірт оксидтерінің, сондай-ақ аспалы бөлшектердің едәуір 
көлемінің қосымша шығарындыларына алып келеді, бұл онсызда ауаның қатты ласта-
нуынан зардап шегіп отырған аймақтың проблемаларын одан сайын ушықтыруы мүм-
кін. Осы тұжырымдарға сүйене отырып, СЭБ кейбір аудандардағы жоспарланған өнер-
кәсіптік кәсіпорындардың санын азайтуға, кейбір жобаларды халық тығыз орналасқан 
аудандардан тыс жерлерге көшіруге және мысалы, ауа сапасын модельдеуді қамтитын 
нақты жобаларды ҚОӘБ бойынша ұсыныстар жасауға кеңес берді.

Дерек көз: DHI Water & Environment and Integra Consulting Ltd., 2015
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СЭБ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДИПЛОМАТИЯНЫҢ ДАМУЫНА ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ДАУ-ДАМАЙЛАР ТӘУЕКЕЛІНІҢ ТӨМЕНДЕУІНЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ

СЭБ мемлекеттерге ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, су ағындары мен 
көлік жолдарын бірлесіп пайдалануға, сондай-ақ шекарааралық ластануға 
қатысты күрделі мәселелер бойынша өңірлік ынтымақтастық үшін әмбебап 
платформа ұсынады.

Жоспарды немесе бағдарламаны жүзеге асыру мемлекет аумағынан тыс жер-
лерде (шығу Тарабы) елеулі экологиялық салдарға алып келуі мүмкін жағдай-
ларда, СЭБ туралы хаттама шекара маңындағы және басқа да қозғалған ел-
дермен ақпарат алмасудың және консультациялардың нақты процедурасын 
көздейді. Даму жоспарлары мен жобаларын әзірлейтін елдердің үкіметтері 
және азаматтары мен территориялары ластаушы заттардың шекарааралық 
ауысуынан немесе табиғи ресурстардың сарқылуынан туындаған теріс әсерін 
тигізуі мүмкін елдердің үкіметтері арасындағы диалог халықаралық, оның 
ішінде ресурстарды пайдалануға байланысты дау-дамайлардың алдын алуға 
ықпал етеді. Сондықтан, СЭБ аймақтық және жаһандық тұрақтылықты қамта-
масыз етуге үлес қоса алады.

Сонымен қатар, СЭБ процесіндегі шекарааралық консультациялар даму 
жоспарына немесе стратегиясына кіретін жекелеген жобалардың инвестор-
ларын мемлекеттік органдар, қоғамдастық тарапынан ықтимал кейінгі қар-
сылықтардан немесе мемлекеттің осы объектісі қызметінің ықтимал зардапта-
рынан қорғайды. Осылайша, шекараарлық СЭБ жобаларды алдағы уақытта 
жүзеге асыру кезінде кідірістер мен залалдарды болдырмауға мүмкіндік береді.

8 СҰРАҚ:

СЭБ туралы хаттама Тараптарының бірі басқа тараптарға 
маңызды стратегиялық мәні бар бағдарламаларды, жоспар-
лар мен жобаларды әзірлеуге кедергі келтіруі және саяси 
немесе экономикалық қысым үшін жағдай жасауы мүмкін 
бе?

ЖАУАП:
СЭБ туралы хаттама мүдделі тараптарға басқа мемлекеттердің жоспарлары мен 
бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге асыруға вето құқығын беруді көздемейді. 
Жоспарды немесе бағдарламаны әзірлеген елдің үкіметі оларды жүзеге асыру туралы 
дербес шешім қабылдайды. Хаттама жоспарланған шешімдер әсер етуі мүмкін елдер-
мен консультациялар жүргізуді ғана талап етеді. Бұл елдерге өз алаңдаушылықтарын 
білдіруге және осы алаңдаушылықтарды бірлесіп жою үшін жоспар немесе бағдарла-
ма әзірлейтін үкіметпен талқылауға мүмкіндік берілуі қажет. Қажет болған жағдайда 
консультациялар нәтижесінде айтылған пікірлер мен ұсыныстар назарға алынуы және 
шешімдер қабылдау процесінде ескерілуі тиіс. Бұл ретте, хаттамаға сәйкес олардың 
міндетті күші болмайды.
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11-МЫСАЛ: ПОЛЬША 

2007 жылы Любуш воеводствосының басқару органдары воеводствоның Аумақтық 
даму жоспарын — өңірлік даму және жер пайдалану жоспарын жаңартуға кірісті.

Любуш воеводствосы Германиямен шекарада орналасқан. Аймақта құнды табиғи 
ландшафттар, табиғи ресурстардың қорлары (әсіресе энергия көздері), алып орман-
дар мен ауылшаруашылық жерлер бар. Воеводство Германиямен және Польшаның 
басқа да аймақтарымен көлік жолдарымен ыңғайлы байланысқан; оның аумағы 
арқылы Одер өзені ағып жатыр (еуропалық экологиялық дәліз).

Польша жоспарды жүзеге асыру Германия аумағындағы қоршаған орта мен халық 
денсаулығы үшін елеулі шекарааралық салдарға алып келуі мүмкін екенін мойында-
ды. Шекарааралық СЭБ жүргізу нәтижесінде Польшаның уәкілетті органдары неміс 
қауымдастығынан 1099 ескерту және Бранденбург пен Саксония федералды жер-
лерінің екі ресми мәлімдемесін алды, оның ішінде муниципалитеттер мен Германияның 
басқа да мүдделі органдарының пікірлері болды. Бекітілген жоспардың құрамына 
Германиядан алынған ескертулер мен ұсыныстарды есепке алудың қысқаша сипатта-
масы енгізілді. Германия СЭБ құжаттамасына толығымен қанағаттанып, ешқандай қо-
сымша сұрақтар мен ескертулер ұсынған жоқ.

Дерек көз: БҰҰ ЕЭК ақпараттық парағы. Аумақтық дамуды жергілікті деңгейде жоспарлау, Германиямен 
шекараласатын (Бранденбург және Саксония) Любуш воеводствосы (Польша)
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СЭБ САЛААРАЛЫҚ МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН БОЛДЫРМАУҒА 
МҮМКІНДІК БЕРЕДІ

СЭБ ел экономикасының түрлі салаларын дамыту жоспарлары арасындағы 
ықтимал қақтығыстардың алдын алуға ықпал етуі мүмкін. Жоспарлаудың 
алғашқы кезеңдерінде СЭБ ұсынылған жоспардың немесе бағдарламаның 
басқа жоспарлармен немесе бағдарламалармен арақатынасын талдауға 
және салааралық мүдделер қақтығысын болдырмауға мүмкіндік беретін ұқ-
сас шешімдерді ұсынуға мүмкіндік береді.

СЭБ КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ БЕЙІМДЕЛУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

СЭБ климатқа әсер етуді азайтудың және оның өзгеруіне бейімделудің 
тиімді құралы бола алады. СЭБ жоспарлау процесінде климатқа әсер ететін 
факторларды ескеруге ерекше мүмкіндік береді. Осыған байланысты СЭБ 
аймақтық даму, қалалық және ауылдық жерлерді дамыту, сондай-ақ жерді 
пайдалануға қатысты жоспарды әзірлеу кезінде пайдалы.

12-МЫСАЛ: НОРВЕГИЯ

Норвегиялық Су ресурстары және энергетика басқармасы теңіз жел электр станция-
ларын салу үшін СЭБ өткізді. СЭБ-тың негізгі міндеті – мемлекет үкіметіне алдын-ала 
анықталған 15 аймақтың қайсысын оларды пайдалану үшін лицензия алуға өтініш беру 
туралы шешім қабылдау үшін неғұрлым толық ақпарат беру болатын. СЭБ жоспар-
ланған объектілердің қоршаған ортаға әсерін нақты бағалауға, кәсіпкерлер мен жұрт-
шылықтың мүдделерін талдауға және таңдалған 15 акваторияның әрқайсысының қой-
ылған міндеттерге жарамдылығын техникалық-экономикалық негіздемеге негізделген 
болатын. Басқару ұсынған бес бөлім түбіне бекітуге және қалқымалы жел турбинала-
рын пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл учаскелер жақсы техникалық және экономика-
лық жағдайлар, қуаттарды 2025 жылға дейін пайдалануға берудің нақты перспектива-
сы және қарастырылған басқа учаскелерге қарағанда қолайсыз әсерге аздап ұшырауы 
негізінде таңдалды. Сонымен қатар, таңдалған аймақтарда балық аулау және мұнай — 
газ өнеркәсібі, рекреациялық қызмет және туризм сияқты әртүрлі қолданыстағы немесе 
әлеуетті пайдаланушылардың теңіз ресурстарын пайдалануына байланысты мүдделер 
қақтығысы әлсіз байқалады.

Дерек көз: Теңіз зерттеулерінің институты, Норвегия

13-МЫСАЛ: НИДЕРЛАНДЫ
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СЭБ ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫН ЖАСАЙДЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ 
АЗАЙТУҒА КӨМЕКТЕСЕДІ

СЭБ жүйесін қабылдау және енгізу қоршаған ортаны қорғау және денсаулық 
сақтау мамандары мен мемлекеттік басқаруда да, жеке секторда да сарапшылар 
үшін жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Көп жағдайда елдің қоршаған ор-
таға әсері мен денсаулықты бағалауды жүргізу үшін жеткілікті сараптамасы бар. 
Алайда, СЭБ практикалық жүзеге асыру үшін елдерге СЭБ процестерін қалай ұй-
ымдастыру керектігін және әрбір нақты сектор үшін қандай аналитикалық құрал-
дарды пайдалану керектігін білетін мамандар қажет.

Хаттама шеңберінде БҰҰ ЕЭК хатшылығы Хаттамаға көбірек Тараптарды қосу мақ-
сатында елдерге өздерінің ұлттық СЭБ жүйелерін құруға және енгізуге көмектесу 
үшін заңнамалық кеңестер мен техникалық қолдау көрсетуге ұмтылады. СЭБ әле-
уетін арттырудың ең жақсы құралы оны іс жүзінде қолдану болып табылады: Осы 
мақсатта оқу мүмкіндіктері ретінде пилоттық СЭБ және оқыту курстары ұйымда-
стырылады. Негізгі мақсатты топтар — мемлекеттік органдар, қоршаған ортаны 
қорғау институттары, сарапшылар және СЭБ енгізуге қатысатын кез келген адам.

Нидерландының әлеуметтік-экономикалық дамуында су шаруашылығы әрдайым 
маңызды рөл атқарды, өйткені халықтың 50 пайызы тұратын ел аумағының шамамен 
25 пайызы теңіз деңгейінен төмен. Нидерландыда 2010 жылдың басынан бастап жү-
зеге асырылған «Өзен кеңістігі» мемлекеттік бағдарламасы Рейн өзені бассейнінің екі 
миллион тұрғынын климаттың өзгеруіне байланысты су деңгейінің көтерілуінен қорға-
уға бағытталған. Бағдарлама келесі онжылдықта Рейн өзенінің еркін ағымы үшін қо-
сымша кеңістікті ғана емес, су тасқынынан қорғауды, сонымен қатар өзен алаптарын-
дағы қоршаған ортаның сапасын жақсартуды және өзеннің экологиялық дәліз ретіндегі 
маңыздылығын нығайтуды қамтамасыз етуге арналған шаралар жүйесін қамтиды. 
«Өзен кеңістігі» бағдарламасын:

– 30-ға жуық жобаны жүзеге асыру үшін баламалы учаскелерді табуға;
– әр түрлі шешімдердің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыруға;
– Бағдарламаны іске асыру барысында мүдделері қозғалған адамдармен және ұй-

ымдармен оларды талқылау негізінде қолайлы нұсқаларды таңдауға;
– мүдделі тараптарға ымыралы шешімдерді іздеу үшін ақпарат беруге септігін тигізді.

СЭБ климаттың өзгеруіне бейімделудің әртүрлі нұсқаларының әлеуметтік-экономика-
лық мүмкіндіктері мен шығындарын анықтаудың кешенді тәсілін көрсетті және барлық 
мүдделі тараптардың шешім қабылдауға қатысуы үшін жағдай жасады, бұл болашақ 
жобаларға, әсіресе тұрғындарды көшіру болжанатын аудандарға қоғамдық қолдау 
көрсетуі тиіс.

Дерек көз: «Өзен кеңістігі» нидерландтық бағдарламасы14
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07 МЕМЛЕКЕТ СЭБ ТУРАЛЫ ХАТТАМАҒА ҚАЛАЙ ҚОСЫЛА 
АЛАДЫ?

Хаттама БҰҰ–ға мүше барлық мемлекеттер үшін ашық. Бұл ретте Хаттамаға 
қосылу үшін мемлекет Эспо конвенциясының тарапы болуы міндетті емес.

Хаттаманы орындауға дайындалу үшін, мемлекет үкіметі заңдар мен рет-
теу саласында қажетті шаралар қабылдауға және Хаттама ережелерінің 
нақты айқындалған және ашық жүйе шеңберінде қолданылуын қамтамасыз 
ету үшін басқа да іс-шаралар жүргізуі тиіс.

Хаттаманың тарапы болу үшін, Хаттамаға қол қойған мемлекет оны ра-
тификациялау, қабылдау немесе мақұлдау туралы құжатты Хаттаманың 
Депозитарийіне — БҰҰ Бас хатшысына жібереді. Басқа жағдайларда 
Депозитарийге Хаттамаға қосылу туралы құжат жіберілуі тиіс. Қосылу рәсімі 
БҰҰ ЕЭК мүшелері болып табылатындығына қарамастан, БҰҰ-ның барлық 
мүшелері үшін бірдей.

9 СҰРАҚ:

Мемлекеттерге СЭБ туралы хаттамаға қосылмай, СЭБ жүй-
есін қалыптастыруы ыңғайлы ма?

ЖАУАП:

Хаттамаға қосылмай, СЭБ-тың өз жүйесін құра отырып, мемлекет осы халықаралық 
механизмге қатысудың көптеген артықшылықтарын пайдалану мүмкіндігін жіберіп ала-
ды. СЭБ туралы хаттама бірыңғай құқықтық және ұйымдастыру жүйесін жасайды, соның 
шеңберінде оның тараптары мен қосалқы органдары бір-біріне қолдау көрсетеді және 
қоршаған ортаны және халықтың денсаулығын қорғау мүддесі үшін бірге әрекет етеді. 
Хаттаманың басқарушы және жетекші органдарының кеңестері тараптар арасындағы 
ынтымақтастық және ақпарат пен тәжірибе алмасуға арналған платформаны құрай-
ды. Хаттаманың орындалуы туралы тараптардың тұрақты есептілігі пайдалы анықтама-
лық материалдарды қалыптастырады. Хаттаманың жұмыс органдары консультациялық 
қызметтер көрсетеді, ал жүзеге асыру жөніндегі Комитетке Хаттаманы сақтау неме-
се Хаттамаға сәйкес екінші тараптың міндеттемелерін орындау мәселелері бойынша 
көмек сұрап жүгінуге болады. Хаттама шеңберіндегі жұмыс жоспарлары түрлі бағдар-
ламалар мен ұйымдар қаржыландыратын іс-шараларға, мысалы, пилоттық жобаларға 
немесе СЭБ қолдану жөніндегі оқу курстарына қатысу есебінен әлеуетті арттыруға 
мүмкіндік береді.

Хаттама өзінің тиімділігін көрсеткен БҰҰ ЕЭК-тің жинақталған білімі мен тәжірибесіне 
негізделген. СЭБ-тың бірлескен стандарт процедуралары серіктес елдер арасында 
ақпарат пен тәжірибе алмасудың бірыңғай тиімді жүйесін құрайды. Мұндай сенімді 
жүйе инвестициялар үшін қолайлы жағдайлар жасайды және СЭБ халықаралық стан-
дарттарына сәйкестігі көбінесе халықаралық қаржы ұйымдарынан кредиттер немесе 
гранттар алудың қажетті шарты болып табылады.

Егер мемлекет іс жүзінде Хаттаманың талаптарына сәйкес келетін, бірақ бұл ретте 
келісімнің тарапы болып табылмайтын СЭБ ұлттық жүйесін құрған жағдайда, оның 
Хаттама шеңберінде дауыс беру құқығы болмайды және ол ұсынатын мүмкіндіктерді 
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Іске асыру бойынша
комитет

Бюро

Сурау боынша комиссия
(тұрақсыз)

Хатшылық

Қолдау көрсетеді

Конвенция Тараптарының 
Кеңесі (ТК)

Хаттама Тараптарының Кеңесі 
ретінде қызмет ететін, Конвенция 
Тараптарының Кеңесі (ТК/ТК)

ҚОӘБ және СЭБ
жұмыс тобы

Эспо конвенциясының ұйымдастырушылық құрылымы

пайдалана алмайды. Хаттамаға қосыла отырып, мемлекет өзінің танылған халықара-
лық СЭБ стандарттарына бейілділігін, сондай-ақ олармен байланысты экологиялық 
демократия және тиісті басқару қағидаттарын қолдайтынын көрсетеді.

СЭБ туралы хаттама жалпы ЕО-ның тиісті заңнамасына сәйкес келеді. Сондықтан 
Хаттаманың ережелеріне сәйкес келетін заңнаманың болуы Еуропалық одақпен 
Ассоциация туралы келісімге қол қойған немесе қол қоюға ниет білдірген елдерге, бір 
мезгілде ЕО талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге көмектеседі.
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10 СҰРАҚ:

Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия елдеріне 
Хаттаманың ережелеріне сәйкес болуы үшін, жоспарлар 
мен бағдарламаларға ҚОӘБ және мемлекеттік экологиялық 
сараптама (МЭС) механизмдеріне негізделген қолданы-
стағы экологиялық бағалау жүйелерінің қолданысын тарату 
жеткілікті ме?

ЖАУАП:
ҚОӘБ / МЭС дәстүрлі жүйелері СЭБ халықаралық стандарттарына жеткілікті түрде 
сәйкес келмейді және СЭБ туралы хаттаманың талаптарын тиімді орындауға мүмкіндік 
бермейді. ҚОӘБ/МЭС жүйелері мен Хаттама ережелеріне негізделген СЭБ жүйесі 
арасында түбегейлі айырмашылықтар бар. ҚОӘБ/МЭС жүйесі шеңберіндегі экологи-
ялық бағалау қоршаған орта саласындағы елдегі қолданыстағы мемлекеттік техника-
лық стандарттарға сәйкес болуға бағытталған, ал стандарттармен нақты реттелмей-
тін мәселелер бағалау міндеттеріне жатпайды. СЭБ жүйесі шеңберіндегі экологиялық 
бағалау алдын алу сипатында болады және кез келген елеулі зардаптарды талдауды 
(тіпті олар қоршаған орта саласындағы мемлекеттік стандарттарға енгізілмеген болса 
да), сондай-ақ шешімдердің баламалы нұсқаларын және қолайсыз әсерді жеңілдету 
шараларын әзірлеуді талап етеді. Сонымен қатар, ҚОӘБ/МЭС жүйесіндегі жоспар-
лар мен бағдарламаларды экологиялық бағалауды табиғатты қорғау органдары атқа-
рады, ал СЭБ-ды тиісті жоспарды немесе бағдарламаны әзірлеуге жауапты салалық 
органдар жүзеге асырады.

Дереккөз: БҰҰ ЕЭК хаттамасына сәйкес стратегиялық экологиялық бағалау (SEA) рәсімін қолдануға қатысты 
құқықтық және институционалдық құрылымдарды реформалау бойынша практикалық нұсқаулық (2016)
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СЭБ ҚОӘБ/МЭС*

Иә Алдын ала бағалау Жоқ

Иә Қамту саласын анықтау Жоқ

Иә Экологиялық есеп Жоқ

Иә Жұртшылықтың қатысуы Иә

Иә Табиғат қорғау 
органдарымен және 
денсаулық сақтау 
органдарымен кеңестер

Иә
Тек жоспар немесе 
бағдарлама жобасы 
негізінде

Иә Шекарааралық 
консультациялар

Жоқ 
МЭС немесе табиғатты 
қорғау органдары 
мен денсаулық сақтау 
органдарының мақұлдауы

Иә Жоспардың немесе 
бағдарламаның 
түпкілікті нұсқасында 
консультациялар мен 
экологиялық баяндама 
ұсынымдарының 
нәтижелерін есепке алу

Жоқ

Иә Мониторинг Жоқ

*МЭС — Мемлекеттік экологиялық сараптама
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1 Шекарааралық тұрғыдан қоршаған ортаға жасалатын әсерді бағалау туралы конвенцияға 
Стратегиялық экологиялық бақылау туралы хаттама. Біріккен ұлттар Ұйымы. Келісімдер сериясы, 
XXVII т., № 34028. Хаттама мәтіні: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/
legaltexts/protocolenglish.pdf сілтемесі бойынша қолжетімді Мәтін орыс тілінде: https://www.unece.
org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolrussian.pdf

2 http://www.unece.org/index.php?id=27379 сілтемесі бойынша қолжетімді
3 http://www.unece.org/index.php?id=30823 сілтемесі бойынша қолжетімді
4 2001 жылғы 27 маусымдағы Еуропалық Парламент пен Кеңестің кейбір экологиялық жоспарлар 

мен бағдарламалардың салдарын бағалау туралы 2001/42/EC директивасы.
5 Хаттаманы ратификациялау мәртебесі туралы өзекті ақпарат https://treaties.un.org/Pages/

ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-b&chapter=27&lang=en сілтеме бойынша 
қолжетімді

6 Шығыс Еуропа мемлекеттері — Беларусь, Молдова Республикасы, Ресей Федерация 
және Украина; Кавказ мемлекеттері — Армения, Әзербайжан және Грузия; Орталық Азия 
мемлекеттері — Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан.

7 ҚОӘБ — бұл «қоршаған ортаға әсерді бағалау» дегенді білдіретін абревиатура. Кеңес 
заманында қалыптасқан ҚОӘБ дәстүрлі жүйесі қолданылатын Шығыс Еуропаның, Кавказдың және 
Орталық Азияның кейбір елдерінде ол Эспо Конвенциясында көзделген ҚОӘБ процедурасынан 
тұжырымдамалық және рәсімдік жағынан ерекшеленеді (бұл туралы қосымша ақпарат 10-сұрақтың 
жауабында келтірілген). http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/Publications/2015/ECE 
сілтемесі бойынша қолжетімді. MP.EIA.SEA._REVTA_TYPO3_ENG.pdf

8 http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-reports/eiacosts-benefit-en.htm 
сілтемесі бойынша қолжетімді

9 http://www.unece.org/index.php?id=27379 сілтемесі бойынша қолжетімді
10 «Шығу тарапы» Хаттаманың тараптарын немесе тарабын білдіреді, оның/олардың 

юрисдикциясында жоспар немесе бағдарлама әзірлеу жоспарланған.
11 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/mop6/2_Fact_ Sheet_Study_Case_

on_SEA_long_version.pdf сілтемесі бойынша қолжетімді
12 Стратегиялық экологиялық бақылау туралы хаттаманың Тарабы ретінде әрекет ететін, 

Шекарааралық тұрғыдан қоршаған ортаға жасалатын әсерді бағалау туралы конвенция 
Тараптарының Бірінші Кеңесі, Женева, 20–23 маусым 2011 ж.

13 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/eia/sea/ece.mp.eia. 
sea.2011.L.3.e.pdf сілтемесі бойынша қолжетімді

14 https://www.ruimtevoorderivier.nl/english/ сілтемесі бойынша қолжетімді (12/02/2016 қол жетімді)
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Қысқартулар 

EaP: Еуропалық одақтың «Шығыс әріптестігі»
EaP GREEN: «Шығыс әріптестігі» мемлекеттерінде экономиканы экологияландыру» 
бағдарламасы
ЖЭК: Жаңартылған энергия көздері
ШӘ: Еуропалық одақтың «Шығыс әріптестігі»
ГАЖ: Геоақпараттық жүйе
МЭС: Мемлекеттік экологиялық сараптама
ЕО: Еуропалық одақ
БҰҰ ЕЭК: БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы
Эспо конвенциясы: Шекарааралық тұрғыдан қоршаған ортаға жасалатын әсерді баға-
лау туралы
Конвенция ҚОЭБ: Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия мемлекеттерінде тараған 
«Қоршаған ортаға әсерді бағалау»
БҰҰ: Біріккен Ұлттар Ұйымы
ЭЫДҰ: Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
СЭБ: Стратегиялық экологиялық бағалау
ТТӨ: Тұрақты тұтыну және өндіріс
ЮНЕП: БҰҰ қоршаған орта жөнінен бағдарламасы
ЮНИДО: Өндірістік даму бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы



Қосымша ақпарат алу үшін Эспо конвенциясы және СЭБ 
туралы хаттама бойынша БҰҰ ЕЭК хатшылығына жүгініңіз:
Эспо конвенциясы және СЭБ туралы хаттама бойынша 
БҰҰ ЕЭК хатшылығы
Телефон: +41 22 917 1723
Факс: +41 22 917 0107
E-mail: eia.conv@unece.org
Сайт: www.unece.org/env/eia
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