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24 — 30 листопада 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРШІ СЕКТОРАЛЬНІ ПЛАНИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ  

Вкінці листопада 2014 року КМУ затвердив декілька секторальних планів імплементації окремих актів 
законодавства ЄС, зокрема: 

 Регламенту (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р. Європейського Парламенту та Ради щодо 
відстеження і маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчу-
вання та кормів, вироблених з генетично модифікованих організмів, що вносить зміни до Дире-
ктиви 2001/18/ЄС (Розпорядження КМУ від 26 листопада 2014 р. № 1144-р «Про схвалення розро-
блених Міністерством аграрної політики та продовольства планів імплементації деяких актів 
законодавства ЄС»); 

 Директиви Ради 98/83/ЄС від 3 листопада 1998 р. про якість води, призначеної для споживання 
людиною, із змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 
(Розпорядження КМУ від 26 листопада 2014 р. № 1141-р «Про схвалення розроблених Міністерс-
твом охорони здоров’я планів імплементації деяких актів законодавства ЄС»). Джерело: 
http://www.kmu.gov.ua. Проте тексти секторальних планів у зазначених розпорядженнях відсут-
ні.  

РОЗПОЧАТО ЗАКОНОПРОЕКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВРУ VIII СКЛИКАННЯ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ 

Протягом перших двох днів роботи ВРУ VIII скликання зареєстровано законопроектів, зокрема: 

 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. № 102-
4). Детальніше див., 

 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо доступу громадян до узбереж-
жя водойм та відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок у прибережних захис-
них смугах) (реєстр. № 1050). Детальніше див., 

 про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності су-
б’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» 
(щодо заборони експорту лісоматеріалів дуба) (реєстр. № 1096). Детальніше див.. 

У рамках процедури, визначеної ст. 106 Регламенту ВРУ, до другого читання подані проекти Закону 
про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про без-
печність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин (реєстр. № 0906) та 
Закону про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною 
(реєстр. № 0905). 
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