Белорусский национальный стандарт FSC версия 1-0, проект 1-2 (от 14.02.2019 г.)

Приложение 3 к Исх. 02-02.19 от 15.02.2019
Форма для сбора комментариев по проекту стандарта FSC-STD-BY-V1-2-2019

ФОРМА ДЛЯ СБОРА КОММЕНТАРИЕВ ПО ПРОЕКТУ 1-2 НОВОГО
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА FSC®, ВЕРСИЯ 1-2
Окончание срока сбора комментариев: 16 апреля 2019 г.

Данная форма для сбора официальных комментариев является частью 60дневного периода публичных консультаций по 2-му проекту нового
Белорусского национального стандарта FSC, версия 1-0, проект 1-2 (от
14.02.2019 г.). Период консультаций начинается 15 февраля 2019 г. и
закончится 16 апреля 2019 г.
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Таблица для комментариев
Тема и
локализация в
стандарте
(например, номер
индикатора, стр.)
9.2.1.

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

Комментарий или вопрос
обоснование / суть изменения

Индикатор 9.2.1. в предложенной
версии
2
Белорусского
национального
стандарта
не
соответствует ЕМИ 9.2.1. ЕМИ 9.2.1.
говорит об угрозах ВПЦ*. В
предложенной
версии
2
национального
стандарта,
при
объединении ЕМИ 9.2.1., 9.2.2.,
9.2.4., смысл данных индикаторов
полностью
теряется.
Верификаторы, предложенные в
версии
2
Белорусского
национального стандарта, не дают
возможности
проверить
выполнение требований данного
индикатора, так как охранные
документы (паспорта, Положение
об охраняемых территориях) не
содержат информации о возможных
угрозах ВПЦ.

Предложение
Предлагаемая формулировка
(добавление, изменение, удаление)

Предложения по всему критерию и
верификаторам ниже.
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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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Индикатор приведен в соответствие
с ЕМИ, а также в соответствие с
критерием 9.2. В ЕМИ индикатор
9.2.1. указывает, что угрозы ВПЦ*
определены с использованием
наилучшей
доступной
информации*.
То
есть
четко
указывается на необходимость
определения угроз для ВПЦ. В
предложенной
версии
национального
стандарта,
при
объединении ЕМИ 9.2.1., 9.2.2.,
9.2.4., смысл индикатора ЕМИ 9.2.1
теряется.
Предлагается
дополнительный,
новый верификатор для критерия
9.2.1.

9.2.1. Пагрозы Каштоўнасцям асаблівай
аховы* вызначаны з улікам лепшай даступнай
інфармацыі*.

Р

Предлагается
дополнительный,
новый верификатор для критерия
9.2.1.

9.2.1.

Р

Предлагается
дополнительный,
новый верификатор для критерия
9.2.1.

9.2.2.

Р

Критерий приведен в соответствие
с ЕМИ. ЕМИ 9.2.2. «Management
strategies and actions are developed
to maintain and/or enhance the
identified High Conservation Values*
and to maintain associated High
Conservation Value Areas* prior to
implementing potentially harmful
management activities» указывает

х) Для вызначэння магчымых пагроз
Каштоўнасцям асаблівай аховы*, якія
вызначаны на тэрыторыі Адзінкі кіравання*,
выкарыстаны матэрыялы планаў кіравання
ахоўваемых пріродных тэррыторый, калі
датычыцца.
х) Для вызначэння магчымых пагроз
Каштоўнасцям асаблівай аховы*, якія
вызначаны на тэрыторыі Адзінкі кіравання*,
выкарыстаны матэрыялы апісання
прыродаахоўных тэррыторый міжнароднай
значнасці, інфармацыя аб якіх знаходзіца ў
свабодным доступе (гл. Дадатак Стратэгія для
падтрымання каштоўнасцей асаблівай аховы) .
9.2.2. Планы/Стратэгіі па падтрымцы і/альбо
паляпшэнню вызначаных Каштоўнасцей
асаблівай аховы*, падрыхтаваныя з улікам
вызначаных пагроз (гл. 9.2.1.) да пачатку
рэалізацыі патэнцыйна небяспечных
мерапрыемстваў.

9.2.1.

Р

9.2.1.

Р

9.2.1.

х) Для кожнага тыпу Каштоўнасцяў асаблівай
аховы*, якія вызначаны на тэрыторыі Адзінкі
кіравання*, з улікам лепшай даступнай
інфармацыі* і ўжывання падыходу папярэдняй
засцярогі*, акрэслены магчымыя пагрозы.
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на необходимость разработки
стратегии по поддержанию или
улучшению ВПЦ с учетом
выявленных угроз до начана
потенциально опасных действий. В
предложенной версии 2
национального стандарта, при
объединении ЕМИ 9.2.1., 9.2.2.,
9.2.4., ни в одном из индикаторов
(версия 2 национального
стандарта) не указывается на
необходимость разработки
стратегии с учетом угроз.
Предлагается новый верификатор
для критерия 9.2.2.

9.2.2.

Р

х) Апрацаваная Стратэгія ці План па
падтрымцы і/альбо паляпшэнню вызначаных
Каштоўнасцяў асаблівай аховы* утрымлівае
мерапрыемствы, накіраваныя на выключэнне
альбо мінімізацыю вызначаных у адпаведнасці
з 9.2.1. магчымых пагроз, для кожнага участка
КАА.
х) План арганізацыі і развіцця лясной
гаспадаркі і гаспадарчыя мерапрыемствы
распрацаваны з улікам Стратэгіі ці Плану па
падтрымцы і/альбо паляпшэнню вызначаных
Каштоўнасцяў асаблівай аховы*.

9.2.2.

Р

Предлагается новый верификатор
для критерия 9.2.2.

9.2.3.

Р

Предлагается новый критерий в
соответствии с ЕМИ (9.2.6.)

9.2.3 Мерапрыемствы па падтрымцы і/альбо
паляпшэнню вызначаных Каштоўнасцяў
асаблівай аховы* павінны быць эффектыўнымі
(АМІ 9.2.6 адаптаваныя).

9.2.3.

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.2.3. (в соответствии с
ЕМИ 9.2.6.).

х) Плошча Каштоўнасцяў асаблівай аховы* не
павінна памяншацца ў выніку гаспадарчай
дзейнасці.
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9.2.3.

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.2.3. (в соответствии с
ЕМИ 9.2.6).

х) Стан Каштоўнасцяў асаблівай аховы* не
павіннен пагаршацца ў выніку гаспадарчай
дзейнасці.

9.2.3.

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.2.3. (в соответствии с
ЕМИ 9.2.6).

х) Кансультацыі з зацікаўленнымі і закранутымі
бакамі падцьвярждаюць, што стан
Каштоўнасцяў асаблівай аховы* не
памяншаецца і не пагаршацца ў выніку
гаспадарчай дзейнасці.

9.2.3.

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.2.3. (в соответствии с
ЕМИ 9.2.6).

9.2.3.

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.2.3. (в соответствии с
ЕМИ 9.2.6).

х) Прызначаныя гаспадарчыя мерапрыемствы
на тэрыторыях з Каштоўнасцямі асаблівай
аховы*, якія ахоўваюцца згодна з
патрабаваннямі нацыянальнага заканадаўства,
адпавядаюць патрабаванням нацыянальнага
прыродаахоўнага заканадаўства, а таксама
рэкамендацыям па вядзенню гаспадаркі на
тэрыторыях міжнароднай значнасці.
х) Абмежаванні вядзення гаспадарчай
дзейнасці павінны адпавядаць сучасным
нарматывам і рэкамендацыям па ахове
Каштоўнасцей асаблівай аховы

9.3.1

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.3.1.

х) Вынікі штогадовага маніторынгу
Каштоўнасцей асаблівай аховы* сведчаць аб
тым, што плошча і стан Каштоўнасцей
асаблівай аховы* не памяншаецца і не
пагаршаецца.

9.3.1

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.3.1.

х) Вынікі рэалізаваных прапанаваных для
аховы Каштоўнасцей асаблівай аховы*
мерапрыемстваў*, калі датычыцца, сведчаць
аб тым, што плошча і стан Каштоўнасцей
асаблівай аховы* не памяншаецца і не
пагаршаецца
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9.3.1

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.3.1.

х) Для асабліва ахоўваемых тэрыторый –
аб’ектаў маніторынгу Нацыянальнай сістэмы
маніторынгу навакольнага асяроддзя – вынікі
маніторынгу

9.3.1

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.3.1.

х) Палявыя праверкі сведчаць аб тым, што
плошча і стан Каштоўнасцей асаблівай аховы*
не памяншаецца і не пагаршаецца

9.3.1

Р

Предлагается новый верификатор к
критерию 9.3.1.

х) Матэрыялы кансультацыі з зацікаўленымі
бакамі сведчаць аб тым, што плошча і стан
Каштоўнасцей асаблівай аховы* не
памяншаецца і не пагаршаецца

9.3.2.

Р

Предлагается вернуться к версии индикатора,
приведенной в первой редакции Белорусского
национального стандарта:
9.3.2. У выпадку, калі экспертамі і
зацікаўленымі бакамі* выяўлена, што
дзейнасць Арганізацыі* пагражае
Каштоўнасцям асаблівай аховы*, гэтая
дзейнасць перапыняецца неадкладна і
аднаўляецца* толькі пасля прыняцця
эфектыўных мераў па аднаўленню* і
захаванню Каштоўнасцей асаблівай аховы*
(згодна з 9.2). (АМІ 9.3.3 адаптаваны). Данный
вариант полностью отражает ЕМИ.

9.3.2.

Р

Индикатор 9.3.2. приведен в
соответствие с ЕМИ. В индикаторе
ЕМИ указывается, что “The
strategies and actions prevent
damage and avoid risks to High
Conservation Values*, even when the
scientific information is incomplete or
inconclusive, and when the
vulnerability and sensitivity of High
Conservation Values* are uncertain”.
Формулировка, приведенная во 2
версии Белорусского
национального стандарта,
“прымаюцца меры па мінімізацыі
негатыўнага ўплыву”, не
обеспечивают выполнение
требований индикатора.
Предлагается дополнительный
верификатор к критерию 9.3.2.

9.3.2.

Р

Предлагается
дополнительный
верификатор к критерию 9.3.2.

х) Кансультацыі з зацікаўленымі бакамі* і
экспертамі падцвярджаюць, што арганізацыя
прыймае неабходныя эфектыўныя меры па
карэктэроўцы рэжыму вядзення лясной
гаспадаркі з мэтай аднаўлення і захавання

х) Кансультацыі з зацікаўленымі бакамі* і
экспертамі
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9.3.3.

Р

Предлагается вернутся к первой
редакции нового дополнительного
критерия, приведенной в версии 1
Белорусского
национального
стандарта.

9.3.3.

Р

9.3.3.

Р

Предлагается
дополнительный
верификатор к критерию 9.3.3
Предлагается
дополнительный
верификатор к критерию 9.3.3.

Каштоўнасцей асаблівай аховы*, у тым ліку
прапанаваныя абмежаванні.
9.3.3. У выпадку, калі ў межах Адзінкі
кіравання* выяўлены новыя Каштоўнасці
асаблівай аховы*, рэжым вядзення лясной
гаспадаркі карэктуецца згодна з прынятымі
абмежаваннямі. Дзейнасць, якая пагражае
стану Каштоўнасцей асаблівай аховы*,
перапыняецца да прыняцця эфектыўных мераў
па аднаўленню* і захаванню Каштоўнасцей
асаблівай аховы*. (новы індыкатар)
х) Працэдура выяўлення новых Каштоўнасцей
асаблівай аховы*
х) Кансультацыі з зацікаўленымі бакамі* і
экспертамі падцвярджаюць, што арганізацыя
прыймае неабходныя эфектыўныя меры па
карэктэроўцы
рэжыму
вядзення
лясной
гаспадаркі з мэтай аднаўлення і захавання
Каштоўнасцей асаблівай аховы*, у тым ліку
прапанаваныя абмежаванні

Дополнительные комментарии или предложения
Предлагаемые изменения и дополнения выделены красным.

7 of 7

