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У ВИПУСКУ
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі черговий випуск «Довкілля і клімат:
інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за
грудень 2017 року.
У грудні активізувалася правотворча діяльність інституцій ЄС. Зокрема, визначені
пріоритети розвитку законодавства ЄС на 2018-2019 роки, досягнуто домовленості із
законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами, реформування внутрішнього
ринку електроенергії, використання відновлюваних джерел енергії.
Європейська Комісія представила дев’ятий звіт із виконання Директиви про очистку
міських стічних вод, а Європейське агентство з навколишнього середовища
оприлюднило оновлений звіт про прогрес у впровадженні відновлюваної енергетики
в Європі. Рада ЄС схвалила висновки щодо екологічних інновацій та їхньої важливості
у переході до циркулярної економіки.
У грудні завершується головування Естонії у Раді ЄС, тому громадськість опублікувала
свою оцінку екологічного зрізу цього головування. Опубліковано результати
спеціального видання Євробарометру з опитування думки європейців щодо їхнього
ставлення до довкілля та екологічних проблем. Відбулися комітетські слухання з
виконання Лісової стратегії ЄС.
У кліматичній сфері досягнуто домовленості між інституціями ЄС щодо обліку викидів
від землекористування, змін у землекористуванні та в секторі лісового господарства, а
також щодо ключових законодавчих пропозицій зі скорочення викидів парникових
газів, енергетичної ефективності будівель, системи управління Енергетичним Союзом.
В експрес-матеріалі про інституції та джерела права ЄС коротко інформуємо про
Європейський центральний банк та рішення Європейського Суду Правосуддя.
І, на завершення, бажаємо щасливого і продуктивного Нового 2018 року та веселих
різдвяних свят.

Цей огляд було підготовлено в рамках проекту "Сприяння європейським реформам у сфері довкілля і зміни клімату в Україні" за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/ ).
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» та Експертно-дорадчого центру
«Правова аналітика» і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
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ДОВКІЛЛЯ
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС НА 2018-2019 РОКИ
#ЕкологічнеПраво, #Пріоритети
У грудні 2017 року Рада ЄС, Європейський Парламент та Європейська Комісія схвалили
спільну декларацію*, яка визначила законодавчі пріоритети ЄС на 2018-2019 роки.
Законодавчі ініціативи стосуються підвищення захисту безпеки громадян,
реформування і розвитку міграційної політики у дусі відповідальності та єднання,
надання нового поштовху у створенні робочих місць, збільшенні інвестицій,
покращенні управління відходами в циркулярній економіці, подальшого розвитку
демократичної легітимності на рівні ЄС тощо.
Законодавчі пріоритети ЄС стосуватимуться і досягнення амбітних цілей
Енергетичного Союзу та кліматичної політики, зокрема, шляхом імплементації вимог
Паризької угоди, включаючи законодавство з екологічно чистих видів енергії.
* У квітні 2016 року Рада ЄС, Європейський Парламент та Європейська Комісія підписали угоду
щодо покращення правотворчої діяльності ЄС. Згідно з нею вказані інституції щорічно
визначають законодавчі пріоритети у спільній декларації. Перша спільна декларація укладена
щодо пріоритетів правотворчості ЄС на 2017 рік.

Джерело: Рада ЄС

ДОСЯГНУТО ПОПЕРЕДНЮ ЗГОДУ З ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ПРО
ВІДХОДИ
#Відходи, #ПравоЄС
Рада ЄС та Європейський Парламент досягнули попередньої згоди стосовно чотирьох
законодавчих пропозицій в управлінні та поводженні з відходами. Пропозиції
передбачають обов’язкові завдання зі зменшення утворення відходів та оновлення
законодавства, забезпечення кращого контролю, заохочення повторного
використання товарів та покращення переробки відходів у всіх країнах ЄС.
Погоджені зміни стосуються:


чіткого визначення понять у сфері поводження з відходами,



нових обов’язкових завдань на рівні ЄС зі зменшення утворення відходів, які
мають бути досягнуті до 2025, 2030 та 2035 років. Завдання охоплюють сферу
повторного використання муніципальних відходів і відходів упакування,
включаючи спеціальні завдання для різних матеріалів упакування,



встановлення суворіших методів та правил обрахунку прогресу у досягненні
передбачених завдань,



підвищення вимог до сортування відходів, посилення впровадження ієрархії
поводження з відходами за допомогою економічних інструментів і додаткових
заходів у запобіганні накопичення відходів,
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встановлення мінімальних вимог до схем розширеної відповідальності
виробників. Згідно з цими схемами виробники є відповідальними за збір
вживаних товарів, їх сортування та вжиття інших заходів з їх повторного
використання, встановлюються грошові внески, розмір яких визначатиметься
вартістю поводження з відходами.

Джерело: Рада ЄС

ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ З РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
#ЕкологічнеПраво, #ВнутрішнійРинокЕлектроенергіїЄС
18 грудня Рада ЄС погодила свою позицію щодо регламенту про встановлення
внутрішнього ринку електроенергії в ЄС. Регламент є однією із законодавчих
пропозицій пакету з чистої енергетики і основою реформування ринку електроенергії
в ЄС. Він переглядає правила і принципи забезпечення ефективного,
конкурентоспроможного ринку електроенергії з метою посилення його гнучкості,
декарбонізації та інновацій.
Рада ЄС вважає, що нові правила повинні забезпечити умови торгівлі електроенергією
з метою її наближення до реальних часових рамок, що дозволить підвищити частку
відновлюваної продукції в енергетичних системах. Оновлення передбачають
встановлення європейської системи розподілу операторів і посилення ролі
регіональних координаторів з безпеки, визначивши їхню географічну сферу діяльності
та конкретні завдання.
Джерело: Рада ЄС

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС З ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
#ЕкологічнеПраво, #ВідновлювальнаЕнергетика

18 грудня Рада ЄС схвалила свою позицію стосовно змін законодавства, що
сприятимуть використанню відновлювальних джерел енергії в ЄС. Зміни
стосуватимуться біоенергетики, електроенергетики, транспорту, питань опалювання
та охолодження, у т. ч. прав і обов’язків споживачів.
Рада ЄС наполягає на спрощенні процедури повідомлення при встановленні
малопотужних установок, визначенні чітких прав та обов’язків для споживачів, що
встановлюватимуть відновлювані джерела енергії для власного споживання. З питань
опалення та охолодження Рада ЄС вважає, що держави-члени ЄС мають запровадити
заходи для щорічного 1% зростання частки відновлюваних джерел енергії, а у
транспортному секторі до 2030 року частка відновлюваних джерел повинна становити
14%.
Джерело: Рада ЄС
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ОНОВЛЕНО ЗВІТ ПРО ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В ЄС
#ВідновлюванаЕнергетика, #Звіт
Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило оновлений звіт
про прогрес у впровадженні відновлюваної енергетики в Європі, що базується на
статистичних даних за 2015 рік та прогнозованих даних за 2016 рік. Згідно з його
висновками, ЄС та більшість його держав-членів виконують заходи з впровадження
відновлюваних джерел енергії, спостерігається відповідний прогрес, проте темпи
реформ сповільнилися в останні два роки.
Спільним завданням для держав-членів ЄС є досягнення 20% частки відновлюваної
енергетики у кінцевому енергоспоживанні до 2030 року. Частка джерел відновлюваної
енергії загалом в ЄС зросла від 16,1% у 2014 році до 16,7% у 2015 році й очікується ріст
до 16,9% у 2016 році. Проте ця частка різниться усередині самого ЄС – від 30% в
Австрії, Данії, Фінляндії, Латвії та Швеції до менше 9% в Бельгії, Люксембурзі, Мальті,
Нідерландах.
Джерело: Європейське агентство з навколишнього середовища

ЗВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВИ ПРО ОЧИСТКУ
МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД
#МіськіСтічніВоди, #Директива, #Звіт
14 грудня Європейська Комісія схвалила 9-ий звіт щодо імплементації Директиви
91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод. Звіт стосується періоду до кінця 2014 року.
Він охопив понад 23 000 міських поселень та 600 млн еквіваленту чисельності
населення.
Згідно зі звітом ступінь відповідності держав-членів вимогам директиви залишається
високим – 95% стічних вод зібрано та 89% очищено. У той же час існують прогалини у
належній імплементації директиви. Так, щодо 11 млн еквіваленту чисельності
населення міські стічні води не зібрані, а щодо 41 млн належним чином не очищені. Це
свідчить про існування регіонів, де належна інфраструктура не побудована або
потребує покращення. Не зважаючи на значні інвестиції від Структурного фонду ЄС
(близько 10 млрд євро спрямовуються на розвиток інфраструктури з очищення міських
стічних вод), питання фінансування та планування залишаються викликами у
належному впровадженні директиви.
Джерело: Європейська Комісія

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ПЕРЕХОДІ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ
#Екоіновації, #Висновки, #ЦиркулярнаЕкономіка

18 грудня Рада ЄС схвалила висновки щодо екологічних інновацій та їхньої важливості
у переході до циркулярної економіки. Рада зазначила, що екологічні інновації – це
інновації у будь-якій формі, що мають на меті утвердження сталого розвитку,
зменшення негативного впливу на довкілля, посилення стійкості до екологічного
навантаження або досягнення більш ефективного та відповідального використання
природних ресурсів. У висновках наголошено на необхідності приділяти більше уваги
4
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екоінноваціям у товарній політиці, включаючи інформування про екологічні та
пов’язані зі здоров’ям характеристики продуктів, ролі прозорості та цифрових
інструментів, важливості місцевих дій та поінформованості населення на місцях,
стимулювання інновацій.
Джерело: Рада ЄС

ОЦІНКА ГРОМАДСЬКІСТЮ ГОЛОВУВАННЯ ЕСТОНІЇ У РАДІ ЄС: ЕКОЛОГІЧНИЙ
ЗРІЗ
#Громадськість, #Оцінювання
У грудні громадськість опублікувала свою оцінку екологічного зрізу головування Естонії
у Раді ЄС*. Згідно з оцінюванням міністр Естонії з довкілля (який головував останні
шість місяців у Раді ЄС) виконав заходи у просуванні екологічної демократії та
попередження забруднення хімічними речовинами, але не досягнув належних
результатів у питаннях зміни клімату та сталого рибальства.
Окрім того, Європейське екологічне бюро оприлюднило «10 зелених тестів» для
представника Болгарії, яка головуватиме наступною у Раді ЄС. Серед них – врахування
у бюджетному плануванні ЄС вимог Паризької угоди та Порядку денного сталого
розвитку до 2030 р.
* Оцінювання проводить Європейське екологічне бюро разом із BirdLife-Європа та Seas at Risk,
воно відбувається кожних шість місяців, у зв’язку з ротацією головування держав-членів у Раді ЄС.
Оцінювання стосується держави-члена, головування якої завершується, і ґрунтується на «10
зелених тестах», визначених перед її головуванням. Оцінювання враховує докладені зусилля та
досягнуті результати, а також бере до уваги заходи, виконані під час головування державоючленом.

Джерело: Європейське екологічне бюро

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН ЄС ЩОДО ЇХНЬОГО СТАВЛЕННЯ ДО
ДОВКІЛЛЯ
#Євробарометр, #Опитування, #ГромадськаДумка
Опубліковано результати спеціального видання Євробарометру з опитування думки
європейців щодо їхнього ставлення до довкілля та екологічних проблем, проведеного
серед громадян 28 держав-членів ЄС у вересні-жовтні 2017 р. Попередні опитування
проводилися у 2007, 2011 та 2014 роках.
Найбільшу стурбованість у громадян викликають зміна клімату, забруднення повітря та
зростання кількості відходів. 87% опитаних визнають власну відповідальність за
зменшення забруднення, а 2/3 вважають, що мешканці мають докладати більше
зусиль у захисті довкілля. Поширеними індивідуальними діями громадян у захисті
довкілля є сортування сміття (65%), купівля місцевих товарів (43%), заощадження
використання енергії (35%).
Водночас, переважна більшість респондентів (94%) вважають, що найбільші
підприємства-забруднювачі мають нести первинну відповідальність за відшкодування
шкоди, заподіяної довкіллю. У тій чи іншій мірі мешканці підтримали необхідність
впровадження широкого кола заходів, зокрема: збільшення штрафів до порушників,
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встановлення жорстких та чітких правил, матеріальне стимулювання та покращення
інформування і навчання, що сприятиме виробленню та усталенню “зеленої”
поведінки споживачів.
Джерело: Європейська Комісія

КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛІСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЄС
#КомітетськіСлухання, #ЛісоваСтратегіяЄС
4 грудня відбулися слухання, організовані спільно Парламентським комітетом з
довкілля, охорони здоров’я та харчової безпеки, Парламентським комітетом з
сільського господарства та сільського розвитку, Парламентським комітетом з
промисловості, досліджень та енергетики, щодо оцінки прогресу імплементації Лісової
стратегії ЄС. Спільні слухання є також платформою для щорічного діалогу між
Європейським Парламентом і Європейською Комісією з імплементації вказаної
стратегії. Під час слухань обговорювалися проблеми управління лісовим
господарством в ЄС, політики розвитку сільських територій, ролі лісового сектору в
біоекономіці, взаємозв’язку лісів зі сталістю ландшафтів.
Джерело: Парламентський комітет з довкілля, охорони здоров’я та харчової безпеки
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ЗМІНА КЛІМАТУ

ДОСЯГНУТО ДОМОВЛЕНОСТІ З ОБЛІКУ ВИКИДІВ ВІД ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ,
ЗМІН У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ ТА В СЕКТОРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
#ЗмінаКлімату, #ОблікВикидівПарниковихГазів, #СкороченняВикидів,
14 грудня 2017 року Європейський Парламент і Рада ЄС досягли попередньої
домовленості
обліку викидів від землекористування, змін у землекористуванні
та в секторі лісового господарства. Управління в цих секторах є складовою політики
ЄС, спрямованої на перехід ЄС до сучасної зеленої економіки. Для цього необхідні
зміни, які вимагатимуть внеску від усіх секторів економіки. Стимулювання
сприятливого для клімату землекористування та лісового господарства позитивно
впливатиме на постійне зростання та продуктивність сільських громад, які
забезпечують важливі послуги та економічні вигоди. Стале управління сектором
землекористування може забезпечити постачання відновлюваних джерел енергії та
матеріалів, гарантуючи, що ЄС залишатиметься світовим лідером на цих ринках.
Джерело: Європейська Комісія

ДОМОВЛЕНІСТЬ ЩОДО КЛЮЧОВИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗІ
СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
#ЗмінаКлімату, # СкороченняВикидів
21 грудня 2017 року Європейський Парламент і Рада ЄС досягли попередньої
домовленості щодо ключової законодавчої пропозиції з реалізації цільової мети ЄС у
сфері боротьби зі зміною клімату до 2030 року. Домовленість передбачає зменшення
викидів у транспортній сфері, у будівлях, у сфері відходів та в секторі сільського
господарства згідно з кліматичною метою ЄС, яка полягає у скороченні викидів
щонайменше на 40% до 2030 року у порівнянні з 1990 роком.
Досягнення домовленостей з цих питань, разом з останніми рішеннями щодо реформи
системи торгівлі викидами ЄС та обліку викидів в секторі землекористування, змін у
землекористуванні та секторі сільського господарства, впливає на досягнення завдань
кліматичної політики ЄС до 2030 року.
Джерело: Європейська Комісія

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ
#ЗмінаКлімату, #Енергоефективність
19 грудня 2017 року досягнута попередня домовленість стосовно переглянутої
Директиви щодо енергетичної ефективності будівель. Директива сприяє
енергоефективності та енергозбереженню у будівельному секторі. Існуючі правила
оновлено з врахуванням останніх технологічних розробок.

7

ДОВКІЛЛЯ І КЛІМАТ: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики та права ЄС

Важливе значення має реконструкція у будівельному секторі ЄС протягом найближчих
кількох років для підвищення рівня енергоефективності. Нова спрощена система
стосується швидкості, якості та ефективності реконструкції будівель, з довгостроковою
метою щодо декарбонізації будівель. Від держав-членів вимагається розроблення
довгострокових стратегій реконструкцій, в яких увага зосереджуватиметься на
інвестиціях у реконструкцію енергоефективних та декарбонізованих будівельних
фондів до 2050 року.
Як результат, енергоспоживання у будівлях ЄС, яке на сьогодні становить 40%
загального енергоспоживання, зменшиться, що сприятиме досягненню цілей
енергетичної ефективності ЄС на 2020 та 2030 роки.
Джерело: Рада ЄС

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ СОЮЗОМ
#ЕнергетичнийСоюз, #ЕнергетичнаПолітика, #КліматичнаПолітика
18 грудня 2017 року Рада ЄС схвалила загальний підхід з регулювання системи
управління Енергетичним Союзом, яка об’єднує кліматичне та енергетичне планування
в єдину систему.
Регулювання встановлює механізми співпраці та контролю для забезпечення
виконання цілей і завдань кліматичної та енергетичної політики ЄС до 2030 року,
зокрема, стосовно використання відновлюваних джерел енергії, енергоефективності,
взаємозв’язків та викидів парникових газів. Нові правила, перш за все, забезпечать
довгострокову узгодженість політики та стабільність у кліматичному та енергетичному
секторах, забезпечать впевненість інвесторам та покращать координацію між
державами-членами.
Джерело: Рада ЄС
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КОРИСНО ЗНАТИ

Європейський центральний банк
#ЄвропейськіІнституції
Європейський центральний банк – головний банк Єврозони.
Єврозона – зона, де в обігу перебуває валюта євро. Європейський
центральний банк разом з національними центральними банками
складають Європейську систему центральних банків (ЄСЦБ). Вони
проводять монетарну політику ЄС. Головною метою ЄСЦБ є
підтримання цінової стабільності. Лише Європейський центральний
банк може давати доз-віл на емісію євро. Банк є незалежним у
здійсненні своїх повноважень та в управлінні своїми фінансами. Банк,
серед іншого, радить національним державам та наддержавним
органам з питань монетарної оцінки ухвалення законів та інших
правових норм Європейського Союзу, а також висловлює свою думку
щодо грошової та цінової політики.

Найвищий орган Європейського центрального банку – Керівна рада,
до складу якої входять члени Правління Європейського центрального
банку та керівники національних центральних банків держав-членів,
валютою яких є євро. Лише громадяни держав-членів можуть бути
членами Правління. Рішення Керівної ради потребують простої
більшості голосів, кожний член ради має лише один голос. Штабквартина Європейського центрального банку – Франкфурт
(Німеччина).
Рішення Європейського Суду Правосуддя
#ДжерелаПраваЄС
Рішення Європейського Суду Правосуддя теж можуть бути джерелами
права ЄС. Суд забезпечує дотримання законності при тлумаченні та
застосуванні установчих договорів ЄС, тому ті частини судових
рішень, що тлумачать положення установчих договорів, мають
особливе значення і стають джерелами права. Практика показує, що
часто рішення суду беруться за основу нормативно-правових актів чи
навіть за основу окремих положень установчих договорів. У судових
рішеннях, що стосуються охорони довкілля, розглядаються питання
застосування та імплементації тієї чи іншої директиви, уточняються
або даються визначення певних термінів і їх застосування,
розмежовуються
повноваження
між
державами-членами
та
Європейських Союзом з конкретних питань та ін.
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ТЕМА МІСЯЦЯ
ҐРУНТИ
#Ґрунти

Ґрунти є ключовим, головним чином невідновлюваним та
комплексним природним багатством, яке все частіше зазнає
негативного впливу від діяльності людини. Основними
загрозами негативного впливу на ґрунти є: замулювання,
забруднення, ерозія, втрата запасів органічних речовин,
підвищення кислотності, затвердіння, опустелювання,
затоплення, зсуви, втрата біорізноманіття, засолення. Тому
виникла потреба в комплексному врахуванні чинників, які
впливають на стан ґрунтів, та належному врегулюванні
охорони ґрунтів як на рівні ЄС, так і на рівні його держав-членів.

Право ЄС комплексно та всеохоплююче не регулює усі загрози негативного
впливу на ґрунти, не всі держави-члени ЄС мають спеціальне законодавство,
спрямоване на охорону ґрунтів.
Охорона ґрунтів не є об’єктом всеохоплюючого і комплексного правового
регулювання в ЄС. Існуюче законодавство ЄС у сфері сільського господарства, води,
відходів, хімічних речовин, запобігання промисловому забруднення тощо, містить
окремі положення, спрямовані на охорону ґрунтів. Проте це законодавство має інші
цілі та завдання, сферу дії, що не дозволяє належним чином забезпечити адекватний
рівень охорони ґрунтів в ЄС.
На національному рівні ситуація щодо правового регулювання охорони ґрунтів
різниться від країни до країни ЄС. Незначна частина держав має спеціальне
законодавство, присвячене охороні ґрунтів, а чинне законодавство охоплює окремі
питання, наприклад, захист ґрунтів від опустелювання.
6-а Програма дій у сфері довкілля закликала інституції ЄС до розроблення стратегії,
спрямованої на охорону ґрунтів. 7-а Програма дій у сфері довкілля визнає деградацію
ґрунтів серйозним викликом та встановлює, що до 2020 року ґрунти в ЄС будуть
адекватно захищеними.
Схвалення Європейською Комісією стратегії із захисту ґрунтів є першим кроком у
розвитку необхідної політики в ЄС.

У 2002 році Європейська Комісія започаткувала новий підхід до розвитку екологічного
права ЄС. Вона розпочала роботу над сімома тематичними стратегіями, серед яких і
стратегія з охорони ґрунтів. Стратегія розроблялася з метою врахування усіх загроз
негативного впливу на ґрунти та створення спільної правової основи щодо їх
охорони.
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Розроблення, ухвалення та виконання стратегії базувалося на чотирьох стовпах.

22 вересня 2006 року Європейська Комісія схвалила Тематичну стратегію з охорони
ґрунтів. Вона включала низку документів:
— Комюніке Європейської Комісії щодо Тематичної стратегії з охорони ґрунтів, в якому
встановлювалася узагальнена модель правового регулювання охорони ґрунтів,
обґрунтовувалася необхідність підвищення рівня їх охорони як на європейському, так і
національному рівнях, окреслювалися заходи, які необхідно застосувати для охорони
ґрунтів,

— законодавчі пропозиції у формі Рамкової директиви з охорони ґрунтів, які
передбачали превентивні й оперативні заходи з охорони ґрунтів,
— Оцінку впливу Тематичної стратегії з охорони ґрунтів, в якій проаналізовано
екологічний, соціальний та економічний вплив стратегії на охорону ґрунтів,
— Резюме оцінки впливу Тематичної стратегії з охорони ґрунтів.
Рамкова директива з охорони ґрунтів мала б стати наріжним актом з
імплементації політики ЄС щодо належного захисту ґрунтів.
Передбачалось, що прийняття законодавчих пропозицій Європейської Комісії у формі
Рамкової директиви з охорони ґрунтів стало б першим правовим інструментом на
європейському рівні, спеціально присвяченим охороні ґрунтів та попередженню їх
використання у несталий спосіб. Кожна держава-член мала виявити проблемні сфери у
використанні ґрунтів та схвалити національні програми заходів із покращення стану
ґрунтів.
13 лютого 2012 року Європейська Комісія оприлюднила звіт про впровадження
Тематичної стратегії з охорони ґрунтів та свою діяльність у виконанні чотирьох основ
стратегії. У звіті вона підкреслила, що Рада з довкілля
(відповідальна за питання охорони довкілля та інші екологічні
питання у Раді ЄС) заблокувала подальший поступ у розгляді та
прийнятті директиви. Тому Комісія звернулася до Європейського
Парламенту, Ради ЄС, Європейського економічного і соціального
комітету та Комітету Регіонів надати їхнє бачення охорони ґрунтів
в ЄС. З результатами такого розгляду можна ознайомитися тут.
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Розгляд законодавчої ініціативи затягувався, ефективні заходи не приймалися, тому у
травні 2014 року Європейська Комісія відкликала свою законодавчу ініціативу щодо
ухвалення Рамкової директиви з охорони ґрунтів. Сьогодні в ЄС так і не схвалено
окремого спеціального акту, спрямованого на комплексну та всеохоплюючу охорону
ґрунтів.
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