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.)
6.1.1.

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

6.1.1.

Р

Комментарий или вопрос
обоснование / суть изменения

Индикатор
приведен
в
соответствие с ЕМИ. Индикатор
6.1.1. ЕМИ указывает на то, что
природные ценности выявлены.

Возможно стоит добавить перечень
прыродных каштоўнасцей

Предложение
Предлагаемая формулировка
(добавление, изменение, удаление)

6.1.1. На падставе лепшай даступнай
інфармацыі* Арганізацыя ідэнтыфікавала
прыродныя каштоўнасці* на тэрыторыі Адзінкі
кіравання*, а таксама за яе межамі, дзе
прыродныя каштоўнасці* могуць быць
закрануты ў выніку гаспадарчай дзейнасці
Арганізацыі* (АМІ 6.1.1).
Да прыродных каштоўнасцей, у тым ліку
адносяцца:
1. Каштоўнасці асаблівай аховы
ідэнтыфікаваныя на на тэрыторыі Адзінцы
кіравання*, а таксама за яе межамі (згодна з
9.1);
2. Рэдкія віды* і пагражальныя віды*, якія
выяўлены ці наяўнасцць якіх магчыма на на
тэрыторыі Адзінцы кіравання*, а таксама за яе
межамі (згодна з 6.4.1);
3. Рэдкія і тыповыя біятопы і ландшафты (КАА
3) (згодна з ТКП);
4. ААПТ у тым ліку міжнароднага значэння;
4. Пералік каштоўных аб’ектаў
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Комментарии от
экспертов рабочей
группы по разработке
стандартов FSC для
Беларуси

Автор комментария
ФИО, палата (Экол,
Экон, Соц.)
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6.1.1.

Р

6.1.1.

Р

Новый верификатор в соответствии
с индикатором 6.1.1. ЕМИ. Коль
скоро, в индикаторе указывается на
то, что прыродныя каштоўнасці* на
тэрыторыі Адзінцы кіравання*, а
таксама за яе межамі
ідэнтыфікаваныя, першым
верыфікатарам павінен быць ліст
(пералік) ідэнтыфікаваных
прыродных каштоўнасцяў на
тэрыторыі Адзінцы кіравання*, а
таксама за яе межамі
В ЕМИ в пункте ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКОВ СТАНДАРТОВ,
указывается, что разработчики
стандартов должны* определить
наилучшую доступную
информацию*, которую
организация* должна*
использовать для выполнения
индикатора 6.1.1. В верификаторе
6.1.1.1. проекта белорусского
национального станарта (БНС)
указывается только
лесоустроительный проект. Да и в
целом в верификаторах к данному
индикатору (6.1.1.1.- 6.1.1.4.) кроме
лесоустроительного проекта
указаны материалы консультаций с
заинтересованными сторонами и то
только в контексте касаемом
природных ценностей за
пределами единицы управления.
В то же время, в РБ есть ряд
общедоступных баз данных или
иных открытых источников
информации, в которых содержится

біяразнастайнасці і элементаў біятопаў (згодна
з дадаткам);
5. Тыпы водных объектаў, адзначаных ў межах
адзінкі кіравання і параметры необходных для
іх водаахоўных зон (спісак згодна з 6.7.1);
6 іншыя прыродныя каштоўнасці
6.1.1.х. Пералік ідэнтыфікаваных Арганізацыяй
прыродных каштоўнасцей* на тэрыторыі Адзінкі
кіравання*, а таксама за яе межамі, дзе
прыродныя каштоўнасці* могуць быць
закранутыя ў выніку гаспадарчай дзейнасці
Арганізацыі.

6.1.1.х. Прыродныя каштоўнасці* на тэрыторыі
Адзінцы кіравання*, а таксама за яе межамі,
дзе прыродныя каштоўнасці* могуць быць
закрануты ў выніку гаспадарчай дзейнасці
Арганізацыі*, выяўлены з выкарыстаннем
найлепшых і актуальных існуючых навуковых
дадзеных, у тым ліку:
- існуючых баз дадзеных па ахоўваемым
прыродным тэрыторыям (АПТ)
нацыянальнага і міжнароднага значэння
(Прыклады: http://iba.ptushki.org;
http://wab.discomap.eea.europa.eu/webappbui
lder/apps/28/; http://brestnatura.org;
http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1:3101
567211227456;
- існуючых дадзенных апублікаваных у
навуковай літаратуры (Чырвоная кніга,
БОТАНИКА (ИССЛЕДОВАНИЯ), іншыя);
- існуючых баз дадзеных НГА і інш.;
- палявыя даследванні (калі дастатковыя
звесткі ў папярэдніх крыніцах адсутнічаюць.
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6.1.1.

Р

6.1.1.

Р

6.2.1. и 6.2.2

О

6.2.1

Р

много подробной научной
информации о природных
ценностях той или иной территории
(ООПТ, ЛВПЦ, ТВП, места
обитания охраняемых видов и тд.).
Считаю, в соответствии с
требованиями ЕМИ, необходимо
либо в индикаторе 6.1.1., либо в
верификаторе 6.1.1.1. указать
минимальный перечень примеров
«лепшай даступнай інфармацыі*».
Не только выявленные в процессе
лесоустройства прыродныя
каштоўнасці* павінны быць
занесены ў лесаўпарадкавальны
праект*, але ўсе прыродныя
каштоўнасці* выяўлены на
тэрыторыі Адзінцы кіравання.
Верыфікатарам павінны быць не
толькі матэрыялы кансультацый з
закранутымi бакамi* аб наяўнасці
прыродных каштоўнасцяў* побач з
Адзінкай кіравання*, а ле і таксана
на тэрыторыі Адзінцы кіравання.
Общие
замечания
к
верификаторам индикаторов 6.2.1.
и 6.2.2:
В данных индикаторах (6.2.1. и
6.2.2), в соответствии с ЕМИ, речь
идет о оценке воздействия на
природные
ценности.
Предложенные
разработчиками
верификаторы
в
большинстве
своем
касаются
лесоустроительного проекта либо
экологической экспертизы проекта,
либо
порядка
проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий и не отражают сути
указанных выше индикаторов.
Новый верификатор.

6.1.1.1. Выяўлены на тэрыторыі Адзінцы
кіравання прыродныя каштоўнасці* занесены ў
лесаўпарадкавальны праект* і адлюстраваны ў
таксацыйным апісанні на ўзроўне выдзела.

6.1.1.3. Матэрыялы кансультацый с
закранутымi бакамi* аб наяўнасці прыродных
каштоўнасцяў* на тэрыторыі Адзінцы
кіравання* і побач з Адзінкай кіравання* там,
дзе яны могуць быць закрануты ў выніку
гаспадарчай дзейнасці Арганізацыі*
Необходимо привести верификаторы в
соответствие с индикаторами. Предложения и
дополнении см.ниже.

6.2.1.х. Матэрыялы ацэнкі ўздзеяння
лесакарыстання і іншых запраектаваных
мерапрыемстваў на ідэнтыфікаваныя згодна з
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6.2.1

Р

Верификатр
переформулирован
приведен
в
соответствие
с
индикатором.

6.2.1.3.

Р

Верификатр
переформулирован
приведен
в
соответствие
с
индикатором.

6.2.2.

Р

Формулировка
индикатора
приведен в соответствие с ЕМИ.
Индикатор 6.2.2. ЕМИ говорит об
оценке воздействия на природные
ценности, а не на окружающую
среду.

6.2.2.

Р

Новый верификатор.

6.2.2.

Р

Новый верификатор.

6.3.2

Р

Коль скоро в индикаторе первой
версии БНС (6.3.2.) говорится о
распрацаваных
мерах
па
прадухілені
і/альбо
мінімізацыі
адмоўнага ўплыву на прыродныя
каштоўнасці,
то
верификаторы
должны отражать суть данного
индикатора.
То
есть
первый
верификатор (или хотя бы один из
них)
должен
указывать
на
необходимость
наличия
распрацаваных мер па прадухіленю

6.1.1 прыродныя каштоўнасці*
6.2.1.х. Лесаўпарадкавальны праект*
утрымлівае інфармацыю аб магчымым
сучасным і будучым уплыве лесакарыстання і
іншых запраектаваных мерапрыемстваў на
прыродныя каштоўнасці* на тэрыторыі адзінкі
кіравання*
6.2.1.3. Існуе працэдура ацэнкі ўздзеяння на
навакольнае асяроддзе* будаўнічай дзейнасці
(напрыклад будаўніцтва лесагаспадарчых
дарог, гадавальнікаў і інш.), якая мае
парушальны эфект для прыроднага асяроддзя
на Адзінкі кіравання,
6.2.2. Ацэнка ўздзеяння на прыродныя
каштоўнасці* вызначае і ацэньвае наступствы
да пачатку гаспадарчай дзейнасці, якая мае
парушальны эфект для прыроднага
асяроддзя(АМІ 6.2.2 прыняты)
6.2.2.х. Існуе працэдура ацэнкі ўздзеяння
лесагаспадарчай дзейнасці
на прыродныя
каштоўнасці*
да
пачатку
гаспадарчай
дзейнасці.
6.2.2.х.
Адказныя
супрацоўнікі
(галоўны
ляснічы,
кіраўнікі
аддзелаў,
ляснічыя,
працаўнікі
лясніцтваў)
павінны*
ведаць
працэдуру ацэнкі ўздзеяння лесагаспадарчай
дзейнасці на прыродныя каштоўнасці*
6.3.2.х Існуе працэдура з распрацаванымі
мерамі па прадухілені і/альбо мінімізацыі
адмоўнага уплыву на прыродныя каштоўнасці*
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і/альбо
мінімізацыі
адмоўнага
ўплыву на прыродныя каштоўнасці.
Предложена
формулировка
верификатора.
Верификатор
приведен
в
соответствие с индиктором 6.3.2.
проекта БНС

6.3.2.1.

Р

6.3.2.2.

Рр

Верификатор
приведен
в
соответствие с индиктором 6.3.2.
проекта БНС

6.3.3.

Р

Новый верификатор для індікатора
6.3.3.

6.3.2.1. Аналіз лесасечных білетах сведчыць аб
выкананні распрацаваных мераў па прадухілені
і/альбо мінімізацыі адмоўнага уплыву на
прыродныя каштоўнасці*.
6.3.2.2. Палявыя праверкі сведчыць аб
выкананні распрацаваных мераў па прадухілені
і/альбо мінімізацыі адмоўнага уплыву на
прыродныя каштоўнасці*.
6.3.3.х. Існуе аператыўная працэдура дзеянняў
накіраваная на прадухіленне выўленнага
адмоўнага ўплыву гаспадарчай дзейнасці на
прыродныя каштоўнасці* дзеля прадухілення
далейшга
іх
пашкоджання,
а
таксама
выпраўлення альбо змякчэння* негатыўных
наступстваў

Дополнительные комментарии или предложения

Красным шрифтом выделены изменения и дополнения.
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