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АКЦЕНТИ

У

года про асоціацію визначає напрями співпраці України
та ЄС зокрема й у сфері хімічних речовин (ст. 361(h)).
Водночас додатки до неї (у т. ч. Додаток ХХХ) не визначають acquis ЄС щодо яких необхідно наблизити національне законодавство з питань поводження з хімічними речовинами. Насамперед, мова йде про Регламент ЄС 1907/2006
(REACH) та Регламент ЄС 1272/2008 (CLР). Не зважаючи на це,
20 листопада 2019 р. урядовий План заходів з виконання Угоди
про асоціацію доповнено пунктом 17792, яким встановлено завдання з приведення національного законодавства щодо поводження з особливо небезпечними хімічними речовинами у відповідність з правом ЄС, зокрема зі згаданими регламентами.
6 листопада 2020 року на он-лайн зустрічі Міндовкілля, зацікавлених ЦОВВ та ОБСЄ представлено концепцію законопроєкту та обговорено питання реформування законодавства України у сфері
управління хімічною безпекою. Наголошується на необхідності
комплексного та системного реформування законодавства з цього
питання, що передбачає прийняття рамкового закону та підзаконних актів, а також внесення змін до низки чинних законів. Серед

Д

одаток ХХХ Угоди про асоціацію визначив зобов’язання
України та строки їх виконання щодо наближення
національного законодавства до Директиви 2008/56/ЄС
про встановлення рамок діяльності Співтовариства у
сфері екологічної політики щодо морського середовища. Серед
іншого Україна мала розробити морську стратегію, причому виконати це зобов’язання необхідно було до листопада 2018 року. Така
спроба була зроблена ще у 2017 році, коли у квітні Мінприроди
презентувало анотовану структуру проєкту Морської стратегії України та розпочало консультації. Проте цей процес так і не завершився ухваленням відповідної стратегії.
26 листопада 2020 року Міндовкілля оприлюднило для обговорення проєкт Морської природоохоронної стратегії України. Стратегією визначено заходи з досягнення та підтримки доброго екологічного стану морів, запровадження принципів інтегрованого
управління прибережними територіями. Реалізація стратегії про-

іншого передбачається ухвалення:



Закону України «Про хімічну безпеку» – рамкового закону,
який би став законодавчим підґрунтям поводження з
хімічними речовинами;



Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, яким би впроваджувалася європейська система регулювання обігу хімічних речовин у законодавство України;



Технічного регламенту щодо класифікації небезпеки, попереджувального маркування та пакування хімічної продукції.
Авторам проєктів відповідних нормативно-правових актів також
доцільно звернути увагу на те, що 14 жовтня 2020 року Європейська Комісія схвалила Хімічну стратегію сталості, яка визначає основні зміни, що очікуватимуться в ЄС з питань поводження з хімічними речовинами, які стосуватимуться не лише змін та доповнень
acquis, але й впливатимуть на доступ хімічних речовин, вироблених в Україні, на європейський ринок.

водитиметься в п’ять етапів протягом 2021-2036 років (Основні
етапи реалізації стратегії – «дорожня карта» (Додаток 1)). За результатами впровадження стратегії заплановано прийняття низки
важливих документів – програми державного екологічного моніторингу морів, національного плану дій для досягнення та підтримки доброго екологічного стану, планів інтегрованого управління
прибережними зонами, плани управління річковими басейнами.
Деякі моменти пропонованої стратегії уже викликають застереження. Зокрема дотримання часових рамок виконання зобов’язань, визначених Додатком ХХХ (наприклад, строки впровадження
програми екологічного моніторингу морів уже не дотримані).
Одним з критичних питань ефективного впровадження стратегії – є
розуміння та визначення обсягів необхідних ресурсів (фінансових,
матеріально-технічних, людських тощо). Проте стратегія винесена
на обговорення за відсутності такого обґрунтування, хоча посилання на останнє міститься серед додатків до стратегії.
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кошти, які Програма ЄС «Кліматичний пакет для сталої
економіки» запропонує Україні на підтримку розробки
цілісного підходу реструктуризації ключових галузей
економіки в напрямку низьковуглецевої економіки

БЛІЦ-АНАЛІТИКА

ЗВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЩОДО ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

17

листопада 2020 року Європейський Парламент схвалив Звіт про імплементацію
Угоди про асоціацію. У документі зазначається стан та прогрес виконання зобов’язань, сфери та політики, які потребують ретельної уваги як зі сторони України, так і інституцій ЄС.
У звіті відзначається прогрес, досягнутий Україною у
виконанні зобов’язань, зокрема і в екологічній сфері.
Насамперед, це прийняття державних стратегічних документів (Державної екологічної стратегії до 2030 року,
Національного плану управління відходами до 2030 року)
та законів України (про оцінку впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку), а також законів і підзаконних
актів з питань кліматичної політики України. Водночас
Європейський Парламент звернув увагу на сповільнення
темпів виконання угоди. Так, згідно з даними «Пульс
Угоди» лише 37% завдань Плану заходів КМУ з виконання Угоди про асоціацію виконано у 2019 році (порівняно з
52% у 2018 році). Проте закликає українські установи не
надавати перевагу швидкості законодавчого процесу, а
якості прийнятого законодавства та наголошує на важливості продовження виконання своїх зобов’язань.
Європейський Парламент, відзначаючи прогрес з кліматичних питань, закликав Україну і надалі активізувати
свою участь у боротьбі зі зміною клімату, в реалізації
політики щодо зміни клімату, інтеграції кліматичних питань у всі сфери державної політики, а також збільшення
зусиль щодо виконання національних зобов’язань, пов’язаних з Паризькою угодою. У звіті також окреслюються

питання, які потребують збільшення уваги та зусиль
Україною як в частині прийняття необхідного законодавства (наприклад, законодавства про добробут тварин,
розвиток сталого транспорту), так і його реалізації
(наприклад, пришвидшення реалізації Національного
плану скорочення викидів від великих спалювальних
установок) та впровадженні інших імплементуючих заходів (наприклад, розширення природоохоронних територій, інвестування в екологічно безпечну та сталу туристичну інфраструктуру). Звернута увага і на існуючі негативні
практики, з якими варто боротися Україні та в подальшому не допускати їх. Це: незаконні вирубка лісів та видобуток бурштину, проблеми очищення та утилізації небезпечних сільськогосподарських хімікатів.
У звіті проаналізовані дії інституцій ЄС, які необхідно вжити для подальшого просування цілей і завдань Угоди про
асоціацію, а також напрями подальшої співпраці. Так,
Європейський Парламент рекомендує зосередитись на
обмеженій кількості пріоритетів, на яких слід сфокусувати
політичні зусилля, фінансову підтримку та технічну допомогу з метою ефективного нарощування інституційного
потенціалу, необхідного для забезпечення довгострокового успіху реформ. Тому підтримує посилення галузевої
співпраці між Україною та ЄС у пріоритетних сферах, серед яких і питання зміни клімату. Позитивно відмічені
амбіції України стосовно наближення до Європейського
зеленого курсу, у т. ч. шляхом впровадження відповідних
acquis.

ЦИТАТА МІСЯЦЯ

«Ми розуміємо, що державна політика має спонукати до модернізації економіки так, щоб не стати тягарем для
населення і бізнесу. Зелена трансформація і розвиток підприємництва мають бути синергетичними поняттями.
Важливо, щоб відновлення економіки після пандемії відбувалося з урахуванням цілей сталого розвитку та Зеленого
курсу Європи. І впевнений, Зеленого курсу України».
Роман Абрамовський,
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів

ПОДІЯ МІСЯЦЯ

12 листопада 2020 р.
відбулася установча зустріч Робочої групи з розроблення Рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України.

