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30 червня — 6 липня 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

3 липня 2014 року у парламенті зареєстровано Проект Закону України про внесення змін до Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо розширення прав Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад у частині використання коштів фондів охорони 
навколишнього природного середовища) (реєстр. № 4241а). Законопроект розширює права Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад у частині використання коштів фондів охорони 
навколишнього природного середовища шляхом наділення таких суб’єктів повноваженнями встано-
влювати додаткові природоохоронні заходи порівняно з переліком природоохоронних заходів, який 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 
 Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51629.  
 
4 липня 2014 року зареєстровано Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо впорядкування питання розробки корисних копалин місцевого значення 
(реєстр. № 4250а).  
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51648. 
 

ВІДБУЛАСЬ П’ЯТА НАРАДА СТОРІН ОРГУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 

30 червня – 2 липня 2014 року відбулася чергова Нарада Сторін Оргуської конвенції (м. Маастрихт, 
Нідерланди). Сторони конвенції прийняли низку важливих рішень з метою подальшого просування 
принципів екологічної демократії в Європі та світі. У високому сегменті Наради сторін взяв участь мі-
ністр екології та природних ресурсів України А.Мохник. Серед іншого, Нарада сторін прийняла рішен-
ня щодо недотримання Україною своїх зобов’язань за конвенцією та вимогою щодо вжиття невідкла-
дних заходів для виправлення ситуації. Окрім урядових делегацій, у роботі Наради сторін взяло 
участь понад 60 представників громадських та міжнародних організацій.  
Джерело: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»  

 

 

 

СТАВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙЦІВ ДО ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ 

Переважна більшість європейців вважає, що ефективніше використання ресурсів матиме позитивний 
вплив на якість життя (86%), економічне зростання (80%) і зайнятість (78%). 78% європейців вважають, 
що їхні країни виробляють надто багато відходів. Такі та інші дані можна знайти в останньому дослі-
дженні «Ставлення європейців до управління відходами та ефективності ресурсів», яке оприлюднила 
Європейська Комісія 30 червня 2014 року.  
Джерело: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_388_en.pdf  
 

Україна 

Щоб отримувати огляди, надішліть  листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua   
Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/dijalnist/weekly/archive/   
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НОВІ ЦІЛІ ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ 

2 липня  2014 року Європейська Комісія оприлюднила Комюніке «На шляху до циркулярної економіки: 
безвідходна програма для Європи», прийняте з метою встановити спільні рамки ЄС для сприяння цир-
кулярній економіці. Перехід до циркулярної економіки означає сприяння повторному використанню 
матеріалів; створення робочих місць і економічне зростання; демонстрація, як нові бізнес-моделі, 
еко-дизайн та промисловий симбіоз можуть рухатись в напрямку безвідходного виробництва; змен-
шення викидів парникових газів та оцінку впливу. Комісія також зробила законодавчі пропозиції що-
до перегляду цілей щодо повторного використання та зменшення відходів в ЄС. Пропозиція, серед 
іншого, передбачає збільшення повторного використання муніципальних відходів до 70% до 2030 ро-
ку, зменшення утворення харчових відходів на 30% до 2025 року та ін.  
Джерело: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/circular-economy-communication.pdf  
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