Белорусский национальный стандарт FSC версия 1-0, проект 1-0 (от 29.09.2017 г.)

Приложение 3 к Исх. От 02.10.2017
Форма для сбора комментариев по проекту стандарта FSC-STD-BY-V1-0-2017 версия 1-0

ФОРМА ДЛЯ СБОРА КОММЕНТАРИЕВ ПО ПРОЕКТУ 1-0 НОВОГО
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА FSC, ВЕРСИЯ 1-0
Окончание срока сбора комментариев: 2 декабря 2017 г.

Данная форма для сбора официальных комментариев является частью 60дневного периода публичных консультаций по 1-му проекту нового
Белорусского национального стандарта FSC, версия 1-0, проект 1-0 (от
29.09.2017 г.). Период консультаций начинается 03 октября 2017 г. и
закончится 02 декабря 2017 г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ КОММЕНТАРИЕВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В случае возникновения каких-либо комментариев, предложений или замечаний,
касающихся как технической, так и содержательной части стандарта, просим заполнить
нижеприлагаемую таблицу и предоставить ее любым из удобных вам способов в адрес
Координатора рабочей группы по разработке стандартов FSC для Беларуси Максима
Ермохина (тел. +375 29 5788068) yermaxim@yahoo.com, с копией Национальному
представителю-координатору проектов FSC в Беларуси Льву Федоровичу (тел. +375 29
5586708) fedorovich.lev@yandex.by. Мы искренне надеемся, что ваш опыт и знания
помогут нам создать документ, который в равной степени будет отражать интересы всех
заинтересованных сторон в общем деле экологически ответственного, социально
выгодного и экономически жизнеспособного управления лесами в Республике Беларусь.
Все представленные комментарии и предложения будут рассмотрены Национальной
рабочей группой по добровольной сертификации. Результаты рассмотрения будут
доступны в публичном отчете после окончания публичного комментирования 1-го проекта
стандарта.
По всем возникающим вопросам просим обращаться:
Координатор рабочей группы по разработке стандартов FSC для Беларуси
Максим Ермохин (тел. +375 29 5788068) yermaxim@yahoo.com
Национальный представитель-координатор проектов FSC в Беларуси
Лев Федорович (тел. +375 29 5586708) fedorovich.lev@yandex.by
С уважением,
Федорович Лев,
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ФИО

Абрамчук А.В./Винчевский А.Е.
Общественная организация «Ахова птушак
Бацькаўшчыны»
Должность

Член Центрального Совета/Директор
Контактный телефон

+375292391613/+375296178217
e-mail

egreta113@mail.ru/a.vintchevski@gmail.com
Почтовый адрес

Таблица для комментариев
Тема и
локализация в
стандарте
(например, номер
индикатора, стр.)
6.5.1.

Тип
комментария
О = Общий;
Т=
Технический;
Р = Редакция
Р

6.5.1.1.

Р

6.5.1.

Р

6.5.1.

Р

Комментарий или вопрос
обоснование / суть изменения

Уточнена
индикатора

формулировка

Само
по
себе
наличие
лесоустроительного проекта ни как
не может свидетельствовать о
выполнении
требования
индикатора 6.5.1. Предлагается
новая
формулировка
верификатора.
Критерий ЕМИ и первой версии
проекта национального стандарта
указывает на то, что «лепшая
даступная
інфармацыя
ўжываецца».
Предложенные
верификаторы требуют наличие
информации и не акцентируют
внимания на ее использовании как

Предложение
Предлагаемая формулировка
(добавление, изменение, удаление)

6.5.1. Лепшая даступная інфармацыя* (з
улікам Дадатку Г) ўжываецца для выяўлення
прыродных экасістэм*, якія існуюць альбо
могуць існаваць у прыродных умовах на
тэрыторыі Адзінкі кіравання* ў натуральным ці
блізкім да натуральнага стане (АМІ 6.5.1
прыняты).
6.5.1.1. Аналіз матэрыялаў
лесаўпарадкавальнага праекта падцьвярджае,
што да рэпрэзентатыўных участкаў аднесены
тыповыя для адзінкі кіравання прыродныя
экасістэмы захаваныя у натуральным ці блізкім
да натуральнага стане.
6.5.1.2. Матэрыялы аб наяўнасці на тэррыторыі
адзінкі кіравання рэдкіх і тыповых для
тэррыторыі Беларусі біятопаў (катыгорыя КАА
3) выкарыстаны для падрыхтоўкі пераліку
рэпрэзентатыўных участкаў*.
6.5.1.3. Матэрыялы планаў кіравання для
ахоўваемых прыродных тэрыторый (калі
датычыцца) выкарыстаны для падрыхтоўкі
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Комментарии от
экспертов рабочей
группы по разработке
стандартов FSC для
Беларуси

Автор комментария
ФИО, палата (Экол,
Экон, Соц.)

Проект белорусского национального стандарта FSC-STD-BY-V1-0-2017 версия 1-0

6.5.1.

Р

6.5.1.

Р

6.5

Р

6.5.2.

Р

6.5.2.1.

Р

6.5.2.2.

Р

указано
в
индикаторе
ЕМИ.
Предлагается
дополнительные,
новые
верификаторы
для
индикатора 6.5.1

Уточнена нумерация, с учетом
добавленых
верификаторов,
уточнена
формулировка
верификатора
В
соответствии
с
ЕМИ
(ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКОВ СТАНДАРТОВ),
разработчики стандартов должны*
определить методы выделения
репрезентативных участков*.
В
представленной
версии
стандарта
данные
методы/критерии не определены.
Предлагаем утвердить данные
критерии в виде приложения к
национальному стандарту.
Уточненный перевод, индикатор
приведен в соответствие с ЕМИ.
Значение слова “ахоўваюцца” (рус.
охраняются)
не
тождественно
значению слова «сохранены» (бел.
«захаваныя» В ЕМИ указывается
что участки сохранены.
Уточнена
формулировка
верификатора

Уточнена
верификатора

формулировка

пераліку рэпрэзентатыўных участкаў*.
6.5.1.4. Існуючыя ў свабоднм доступе базы
дадзеных па ахоўваемым прыродным
тэрыторыям нацыянальнага і міжнароднага
значэння выкарыстаны для падрыхтоўкі
пераліку рэпрэзентатыўных участкаў*.
(Прыклады:
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbuilder
/apps/28/; http://brestnatura.org;
http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:3320183
82053274
6.5.1.5. Абгрунтаваныя прапановы
зацікаўленых бакоў выкарыстаны для
падрыхтоўкі пераліку рэпрэзентатыўных
участкаў*.
ДАДАТАК
Г.
Крытэрыi
вызначэння
Рэпрэзентатыўных
участкаў
(гл.
Дополнительные
комментарии
или
предложения

6.5.2. Рэпрэзентатыўныя ўчасткі* прыродных
экасістэм*, там дзе яны існуюць, захаваныя ў
натуральным стане (АМІ 6.5.2 прыняты)

6.5.2.1. Пералік рэпрэзентатыўных участкаў*
захоўваецца ў Арганізацыі* і яе структурных
адзінках (лясніцтвах), а таксама размешчаны
на на інтэрнэт-старонке агранізацыі і
адлюстраваны ў таксацыйным апісанні.
6.5.2.2. Рэпрэзентатыўныя ўчасткі*
адлюстраваны на планах лесанасаджэнняў
(альбо іншых картаграфічных матэрыялах),
якія захоўваюцца ў Арганізацыі* і яе
3 of 5

Проект белорусского национального стандарта FSC-STD-BY-V1-0-2017 версия 1-0

6.5.2.3.

Р

Уточнена
верификатора

формулировка

6.5.2.4.

Р

Уточнена
верификатора

формулировка

6.5.2.6.

Р

Уточнена
верификатора

формулировка

6.5.2.

Р

Предлагается
дополнительный,
новый
верификатор
для
индикатора 6.5.2.

6.5.3.1.

Р

Уточнена
верификатора

6.5.4.2.

Р

Уточнен перевод терминов на бел.
мову.

формулировка

структурных адзінках (лясніцтвах), а таксама
размешчаны на на інтэрнэт-старонке
агранізацыі.
6.5.2.3. У межах рэпрэзентатыўных участкаў
адсутнічаюць запраектаваныя мерапрыемствы,
якія могуць прывесці да страты натуральнага
стану* рэпрэзентатыўных участкаў*.
6.5.2.4. Праверка дакументацыі, а таксама
палявыя праверкі пацвярджаюць, што
праведзеныя мерапрыемствы не прывялі да
страты натуральнага стану*
рэпрэзентатыўных ўчасткаў*.
6.5.2.6. Існуе працэдура па выяўлення і
ўнясенні змен у спіс рэпрэзентатыўных
участкаў* з улікам меркаванняў зацікаўленых
бакоў*, а таксама дадатку Г.
6.5.2.7 Праверка дакументацыі пацьвярджае
што змены ў рэпрэзентатыўных участках не
прывлі да памяншэння іх плошчы, альбо якасці
(узросту і/ці натуральнасці стану).
6.5.3.1. Плошча рэпрэзентатыўных участкаў*
і/альбо ўчасткаў, аднаўляемых* да больш
натуральнага стану* павінна* быць
прапарцыйна агульнай плошчы адпаведнага
тыпу расліннасці і тыпу леса ці лясных
фармацый, калі гэта магчыма
6.5.4.2.
Рэпрэзентатыўныя
ўчасткі*
ў
спалучэнні з іншымі ахоўнымі тэрыторыямі
(прыродаахоўныя
і
водаахоўныя
лясы)*
займаюць не менш 10% плошчы Адзінкі
кіравання*

Дополнительные комментарии или предложения
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Красным шрифтом выделены изменения и дополнения.
ДАДАТАК Г. Крытэрыi вызначэння рэпрэзентатыўных участкаў*
1. Рэпрэзентатыўныя ўчасткі* павінны з’яўляцца натуральнымі экасістэмамі і вызначацца найперш сярод стараўзроставых лясоў натуральнага паходжання
(насаджэнні штучнага паходжання магчыма адносіць да рэпрэзэнтатыўных участкаў*, толькі калі плошча стараўзроставых лясоў і лясоў натуральнага
паходжання складае менш за 5% ад паверхні плошчы адзінкі кіравання*.
2. Сярод рэпрэзентатыўных участкаў* павінны таксама быць прадстаўлены адпаведныя не лясныя (балоты, вадаёмы, лугі і інш.) натуральныя экасістэмы
існуючыя ў межах адзінкі кіравання*.
3. Плошча рэпрэзентатыўных участкаў* павінна быць прапарцыйна агульнай плошчы адпаведнага тыпу расліннасці і лясным фармацыям ці тыпам леса, калі
гэта магчыма.
4. Асобныя рэпрэзентатыўныя ўчасткі*, для выканання сваіх функцый, павінны быць дастаткова вялікімі па плошчы. Аптымальная плошча павінна быць ня
менш за 10 га, акрамя выпадкаў калі рэпрэзентатыўныя ўчасткі* прадстаўлены вельмі рэдкімі экасістэмамі. Пад час вызначэння рэпрэзентатыўных ўчасткаў*
перавагу неабходна аддаваць спалучэнню вялікіх массіваў (плошчай больш за 100 га) і невялікіх участкаў (плошчай ад 10 га).
5. Па мыгчымасці неабходна забяспечваць сувязь паміж асобнымі массівамі рэпрэзентатыўных участкаў*.
6 Да рэпрэзентатыўных ўчасткаў*, магчыма і мэтазгодна адносіць: рэдкія і тыповых для тэррыторыі Беларусі біятопы, месцы абітання ахоўваемых відаў для
якіх неабходны рэжэм аховы блізкі да запаведнага (совы, буйныя драпеўныя птушкі, дзятлы і інш), некаторыя катэгорыіі КАА.
7. Пад час выбару рэпрэзентатыўных ўчасткаў* неабходна пазбягаць выпадкаў, калі да іх адносяцца лясы паблізу аўтамабільных дарог міжнароднага і
рэспубліканскага значэння, рэкрэацыйных зон, населенных пунктаў, ліній электраперадач высокай магутнасці;
8. Рэпрэзентатыўныя ўчасткі* павінны захоўвацца ў натуральным стане назаўсёды, а не толькі на рэвізійны перыяд. Недапушчальным з’яўляецца замена
рэпрэзентатыўных участкаў* пад час чарговага лесаўпарадкавання, за выключэннем выпадкаў калі яны не адпавядаюць акрэсленым вышэй крытэрыям, альбо
цалкам і беззваротна страцілі свае ўласцівасці.
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