V Táboře dne 29.11.2001

Vážení přátelé,

v návaznosti na seminář nevládních organizací ke „Kodexu práva životního prostředí“, který proběhl 30. 10. na Zeleném kruhu, se na vás obracím se žádostí o spolupráci při zpracovávání připomínek  k tématickému okruhu „EIA“.  

Na semináři jsme se  dohodli, že ke každému ze zpracovávaných okruhů bude postupně vypracován materiál, dodržující  jednotnou  obecnou strukturu, která  má pro oblast „EIA“ následující podobu:

Posuzování vlivů
zkušenosti se starým zákonem
analýza nového zákona
EIA jako součást rozhodovacích procesů  x  samostatnost procesu EIA
závaznost – nezávaznost
slabiny, nedostatky v přílohách
změnová EIA
(účast veřejnosti)
vztah ke Kodexu (připomínky)
stanovení  zásad procesu EIA
(strategická EIA)

Jako další body navrhuji samostatně rozpracovat:

	11. varianty
	12. mezistátní posuzování 

Stejně jako v případě účasti veřejnosti, rád bych i v tomto okruhu zapracoval zahraniční zkušenosti. Výsledkem by mělo být u každého  bodu navržení nejlepšího dostupného modelu, tak aby EIA splnila svůj účel.
Následuje pár poznámek k některým bodům:

	zkušenosti se starým zákonem 

Zejména bychom si mohli udělat představu o tom, kolik vlastně EIA procedur se ročně doposud vedlo a jaké byli výsledky. Současně přivítám konkrétní ukázky právních i faktických zvěrstv, kterých se příslušné orgány a investoři dopustili.

	analýza nového zákona

Zde zatím nemáme zkušenosti, takže půjde o „akademické“ odhady toho, co může nebo nemůže fungovat. Samozřejmě budeme srovnávat, co je v novém zákoně horší a lepší oproti stávajícímu. 

	EIA jako součást rozhodovacích procesů  x  samostatnost procesu EIA

Měli bychom si udělat představu, kam vlastně má být EIA zařazena, a to  nejen vzhledem k územnímu rozhodnutí. Mám na mysli vztah územního plánu VÚC, územního plánu sídla, koncepční EIA, projektové EIA a územního rozhodování. Zde musíme zkoordinovat s okruhem „environmentální plánování“.

	závaznost – nezávaznost

slabiny, nedostatky v přílohách
Opět mimo jiné porovnání současné a budoucích příloh.
	změnová EIA


	(účast veřejnosti)

Zde musíme zkoordinovat s okruhem „účast veřejnosti“. Jde nám však o účast zejména v procesu EIA. To může zahrnovat zveřejňování, přístup k dokumentům, možnost předem požádat o informování o EIA, povinnosti úřadu vypořádávat připomínky, veřejné projednání, opravné prostředky v procesu EIA, soudní přezkum výsledku EIA.

	vztah ke Kodexu (připomínky)

Jsou samozřejmě hotové v předchozí verzi. Připomínám, že  prozatím zpracovaný návrh věcného záměru z března letošního roku je přístupný na stránkách www.kodexzp.cz. Připomínky EPS k těmto i dalším částem návrhu pak najdete na našich internetových stránkách zde  nebo je na požádání zašleme. Konečné zapracování výsledků práce nevládních organizací k tomuto tématu do výsledných připomínek ke Kodexu jako celku by mělo být úkolem EPS.

	stanovení  zásad procesu EIA

(strategická EIA)
Toto není zrovna moje parketa. Proto velmi prosím, aby se přihlásil někdo, kdo má se strategickým posuzováním zkušenosti.
	
11. varianty
V které části v rámci environmentálního plánování a povolování mají místo územní varianty typu „ne v jižních. ale v severních Čechách“, kdy se mají uplatňovat varianty jiného řešení celého problému (např. návrhy na řešení dopravní situace zkapacitněním železniční dopravy místo dálnicí) a kdy už je prostor jen na menší varianty technologické, kapacitní apod.
	
12. mezistátní posuzování 
Zde platí ještě mnohem více to, co jsem napsal u strategického posuzování.


Na závěr obligátní tři   poznámky  zejména pro ty z vás, kteří se neúčastnili semináře na Zeleném kruhu: 

Zaprvé, smyslem práce na připomínkování Kodexu není jen vytvoření materiálu pro zpracovatele „Kodexu“, ale také zformulování co nejširšího konsensu nevládních organizací o hodnocení  současné právní úpravy v několika významných oblastech a o žádoucí úpravě budoucí. Nepůjde přitom jen o teorii, ale o vytvoření materiálu v nejbližší době využitelného v rámci připomínkování připravovaných právních předpisů (novely zákonů 114/1992 Sb. a 17/1992 Sb., nový stavební zákon)

Zadruhé, práce na vypracování připomínek, případně  aktivní účast v pracovních skupinách, bude placena z prostředků nadace One Europe Foundation. Konkrétní výše odměny bude závislá na množství a významnosti práce; bližší  podmínky budou dohodnuty v rámci následných legislativních schůzek na Zeleném kruhu, případně na této emailové konferenci. 

Zatřetí, tento materiál je opravdu jen mou  „prozatímní představou“ (viz výše) o obsahu výsledného výstupu k tématu „EIA“ v rámci připomínkování návrhu „Kodexu“. Tímto dopisem tedy otevírám debatu a prosím vás o připomínky nejen k tomu, co tento materiál obsahuje a navrhuje, ale i k jeho vlastnímu obsahu. Považuji za nezbytné, abychom se napřed shodli na detailnější struktuře výsledného materiálu, a teprve pak jej začali dávat dohromady.   Rovněž tak je třeba se domluvit, jakým způsobem bude spolupráce v praxi  fungovat (zda pouze po emailu, nebo zda naplánujeme k otázce účastenství speciální pracovní setkání a podobně).

Těm z vás, kteří nemají k dispozici vstupní materiály o projektu, které byly podkladem pro úvodní seminář na Zeleném kruhu a zápis z tohoto semináře, je na požádání obratem pošlu. 

Prosím zájemce, kteří budou chtít na tématu „EIA“ spolupracovat, aby dali vědět nejlépe do 7. 12. 2001 a aby alespoň zhruba načrtli svou představu o tom, jakou formou se mohou a chtějí práce zúčastnit. Pokud do té doby zašlete i jakékoli připomínky a návrhy, bude to jen vítáno. Připomínám, že podle dohody z 30. 10. by měly být materiály zasílané na mailing list  kodex-l@ecn.cz  přístupné všem jeho účastníkům. Pokud se příspěvek týká některé z připomínkovaných oblastí, odlišuje se pomocí klíčového slova v Subjectu (v tomto případě (EIA). 

Těším se na spolupráci.
						Víťa Dohnal

