Що дає нам асоціація з ЄС?
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Законодавство ЄС
Україна зобов’язалася наблизити своє національне
законодавство до декількох директив Європейського Союзу з питань управління довкіллям та інтеграції
екологічних питань в інші галузеві політики держави.
Ці директиви ще називають горизонтальними або
наскрізними, оскільки вони стосуються усіх питань

охорони довкілля, запроваджують механізми попередження та запобігання заподіяння шкоди довкіллю, а також належної поінформованості громадськості про стан довкілля, врахування її думки при ухваленні рішень, що стосуються довкілля, та доступу
до правосуддя з екологічних питань.

Що має імплементувати Україна?
Директива № 2011/92/ЄС про
оцінку впливу окремих державних і
приватних проектів на навколишнє
середовище (кодифікація)

Директива № 2003/4/ЄC
про доступ громадськості
до екологічної інформації

Директива № 2001/42/ЄC про оцінку
впливу окремих планів та програм на
навколишнє середовище

Директива № 2003/35/ЄC про
забезпечення участі громадськості у
підготовці окремих планів та програм,
що стосуються навколишнього
середовища

Ситуація і законодавство в Україні
Для впровадження європейських інструментів охорони та збереження довкілля Парламент України
прийняв два ключових закони – про оцінку впливу
на довкілля (2017 р.) та про стратегічну екологічну
оцінку (2018 р.), а уряд України затвердив підзаконні акти щодо проведення громадських слухань,
передачі документації для надання висновку та фінансування оцінки впливу на довкілля. Практична
реалізація механізму оцінки впливу на довкілля в
Україні розпочалася у грудні 2017 року, а стратегічної екологічної оцінки – із жовтня 2018 року.

Корисним для громадян є Єдиний реєстр з оцінки
впливу на довкілля, який розпочав роботу з кінця
2017 року. В реєстрі можна знайти інформацію про
те, яка господарська діяльність буде проводитись
неподалік вашого дому чи яке підприємство розпочне свою роботу у вашому містечку. Ви можете
дізнатись про вплив такої діяльності на довкілля,
про можливість взяти участь у громадських слуханнях та про їх результати. У майбутньому має запрацювати загальнодержавна автоматизована система
«Відкрите довкілля», де можна буде знайти різноманітну екологічну інформацію у зручному для користування форматі.

Участь громадськості в ОВД
(Україна)*
ОВД в Україні: мовою цифр*
2365 – справ зареєстровано в
Єдиному реєстрі з ОВД
490 – видано висновків з ОВД
* Інформація станом на 19.02.2019
Джерело: Мінприроди України

2589 – повідомлень про плановану
діяльність
334 – зауважень громадськості
до планованої діяльності
1319 – звітів з ОВД
159 – зауважень громадськості
до звітів з ОВД
* Інформація станом на 14.05.2019
Джерело: SaveEcoBot

Що дає імплементація законодавства ЄС?
Забезпечує охорону життя та здоров’я людини і
довкілля, збереження біорізноманіття
Запобігає та зводить до мінімуму заподіяння
шкоди довкіллю від господарської діяльності,
процесів планування та прийняття рішення
Привертає увагу до екологічних проблем та
заохочує населення висловлювати свої думки
щодо їх вирішення на місцевому і національному рівнях

Дає можливість проводити консультації з громадськістю для з’ясування та врахування її думок під час прийняття рішень, які можуть суттєво вплинути на довкілля
Забезпечує прозорість та відкритість процесу
прийняття екологічно важливих рішень
Гарантує доступ до повної, достовірної інформації про стан довкілля, збір, оприлюднення та
розповсюдження органами державної влади
екологічної інформації
Забезпечує доступ до суду та інших процедур
оскарження законності рішень, дій чи бездіяльності в екологічній сфері

Як СЕО впливає на зміст планів чи програм в Європейському Союзі, 2016
Кількість
державчленів
ЄС

Держави-члени ЄС

Нові спеціальні екологічні дані

5

Бельгія, Естонія, Іспанія, Латвія, Польща

Інтегрування думки громадськості

3

Естонія, Італія, Фінляндія

Додано заходи моніторингу

8

Бельгія, Італія, Кіпр, Литва, Польща, Румунія, Словенія, Хорватія

Змінено розмір/розташування

9

Бельгія, Данія, Ірландія, Латвія, Люксембург, Німеччина, Польща,
Словаччина, Швеція

Додано екологічний акцент

11

Бельгія, Греція, Данія, Ірландія, Кіпр, Нідерланди, Португалія,
Румунія, Угорщина, Хорватія, Чехія

Додано альтернативи

11

Бельгія, Естонія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Литва, Нідерланди, Румунія,
Словенія, Угорщина, Швеція

Додано заходи пом’якшення/
компенсації

12

Австрія, Данія, Італія, Іспанія, Кіпр, Литва, Люксембург, Німеччина,
Польща, Словенія, Угорщина, Хорватія

Що я можу зробити вже зараз?
Бути проактивним, цікавитися екологічними питаннями та проблемами, зокрема тими, які
виникають у місці вашого проживання
Брати участь у консультаціях, зокрема громадських слуханнях, які проводяться у рамках оцінки
впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки
Об’єднуватися з іншими громадянами для охорони довкілля та відстоювання своїх інтересів
Моніторити впровадження процедур ОВД та СЕО на місцевому рівні та загалом в Україні
Контролювати як органи державної влади та місцевого самоврядування дотримуються та виконують
вимоги законодавства щодо доступу до екологічної інформації, участі громадськості в прийнятті
екологічно важливих рішень

Завантажуйте на www.rac.org.ua

Охорона
природи

Безпека
поводження
з ГМО

Якість води
та управління
водними
ресурсами

Управління
довкіллям

Протидія зміні
клімату
та захист
озонового
шару

Якість
атмосферного
повітря

Попередження
промислового
забруднення

Управління
відходами
та ресурсами

Завантажити цю та
інші брошури можна
за посиланням

Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона
довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту
«Громадська синергія», під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства УкраїнаЄС. Її зміст є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» і не
обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

