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Історія формування 
природоохоронного фундаменту ЄС

 Історія екологічного права Європейського 
Співтовариства починається з заяви Європейської 
комісії (1970 р.), яке містило пропозиції про 
необхідність ЄС бути більш активним у галузі 
екології та розробки спільної екологічної 
програми. До цього в основному документі -
Договорі про утворення Європейського 
Співтовариства (1957 р.) були відсутні норми про 
навколишнє середовище і її охорону.
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Законодавство Європейського Союзу 
включає наступні основні види 
документів:

 Декларації

 Регламенти

 Директиви

 Рішення
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Крім законодавчо обов'язкових актів, Комісія 
Євросоюзу розробила ряд інших документів, щоб 
полегшити законодавчу роботу і керувати нею:

 зелені і білі документи;

 керівництва;

 стратегії і стратегічні документи;

 повідомлення;

 заключення;

 рекомендації;

 резолюції.
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Законодавство ЄС
 У даний час у ЄС існує більше 300 нормативних актів, 

які розділені на 10 основних категорій:

 Якість повітря;

 Управління відходами;

 Якість води;

 Охорона природи;

 Промислові забруднення;

 Хімікати і ГМО;

 Зміни клімату;

 Шум;

 Захист громадян.
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Місце ЄС у міжнародному 
екологічному праві
Європейський Союз на 
сьогоднішній день посідає 
провідне місце з-поміж регіонів 
світу, за ефективністю реалізації 
екологічної політики (за 
індексом екологічної 
ефективності – Environmental 
Performance Index).

Станом на 2021 рік, 20 держав-
членів ЄС з 27 входять до перших 
тридцяти держав світу. 7



Значення ЄС в ООН
 ЄС в даний час є одним зі світових 

лідерів в сфері міжнародного 
природоохоронного 
співробітництва. При цьому 
екологічна політика і діяльність ЄС 
в цілому нерозривно пов'язані з 
глобальними заходами в сфері 
захисту навколишнього середовища, 
в тому числі, проведеними під 
егідою ООН.

 Захист навколишнього середовища є 
одним із пріоритетних напрямків 
діяльності ЄС поряд з іншими 
напрямками інтеграції.
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Принципи ЄС у екологічній діяльності
• іноваційність та прогресивність (використання 

продуктів НТР у практичній діяльності: ДЗЗ, 
автоматизованість моніторингу);

• інформативність (налагоджений зв’язок з 
громадськістю)

• науковість (залучення науковців та університетів)
• динамізм (вдосконалення екологічного права);
• превентивність (робота на попередження наслідків, а 

не боротьба з ними);
• законність (норми і діяльність не протирічить 

міжнародному та внутрішньому праву);
• практичність або універсальність (можливість 

використання норм усіма державами-членами ЄС та 
іншими). 9



Інституції ЄС у природоохоронній галузі

Координаційну роль ЄС у 
сфері природоохоронної 
діяльності забезпечують 
численні інституції. 
Функціонування кожного з 
інститутів ЄС торкається 
екологічної проблематики.
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Структура Європейської Комісії

11



Європейська агенція з довкілля

Основні напрями роботи ЄАД:

 запобігання зміні клімату;

 запобігання втратам біологічного різноманіття і 
розуміння його просторової зміни;

 захист людського здоров'я і якості життя;

 використання і управління природними ресурсами 
і відходами.
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Членами ЄАД є 36 держав (27 країн ЄС разом з 
Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією, 
Швейцарією, Туреччиною, Великобританією) і 
п’ять країн, що співпрацюють з ЄЕА (Албанія, 
Боснія та Герцеговина, Косово, Македонія, 
Сербія, Чорногорія).
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ЄС як «екологічний союз»

У межах ЄАД створено 
Європейську мережу 
інформації та спостережень 
за навколишнім 
середовищем (Eionet. За 
допомогою Eionet, агенство 
збирає екологічну 
інформацію з окремих країн, 
зосереджуючись на наданні 
своєчасних, національно 
підтверджених 
високоякісних даних.
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ЄС на міжнародній арені
Європейський Союз та його країни-члени 
залишаються провідними світовими донорами 
Офіційної допомоги для цілей сталого розвитку. 
Загальний розмір такого фінансування у 2020 році, 
відповідно до даних Комітету сприяння розвитку 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку (КСР-ОЕСР), склав близько 40 млн. євро.

15



Підтримка впровадження сталого 
розвитку державами-членами ЄС

У 2019 році наступні країни-члени ЄС зробили 
найбільше фінансування проектів сталого розвитку 
на у інших країнах світу (у % ВНД) – Люксембург (1,1), 
Норвегія (1,0), Швеція (1,0), Данія (0,7), 
Великобританія (0,7).

Для ЄС загалом цей показник склав 0,4%.
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Відношення до сталого розвитку
ЄС визнаний провідним прихильником 
міжнародних дій в області навколишнього 
середовища і прагне сприяти сталому 
розвитку в усьому світі.

Сталий розвиток є однією з основних цілей 
ЄС, викладених в його Договорах. Будучи 
активним учасником розробки і здійснення 
багатосторонніх природоохоронних угод та 
інших екологічних переговорів і процесів, 
особливо в рамках Організації Об'єднаних 
Націй (Політичний форум високого рівня зі 
сталого розвитку, Асамблея ООН по 
навколишньому середовищу), конструктивна 
позиція ЄС кілька разів надавала вирішальне 
значення для забезпечення прогресу.
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Сталий розвиток – це…
 Сталий розвиток - це розвиток, що відповідає 

потребам сучасності, не впливаючи на здатність 
майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби.

 Для досягнення сталого розвитку надзвичайно 
важливо гармонізувати три основні елементи: 
економічне зростання, соціальну інтеграцію та 
охорону навколишнього середовища. Ці елементи 
взаємопов'язані, і всі вони мають вирішальне 
значення для добробуту людства.
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Правове забезпечення
концепції «сталого розвитку»

Важливим для ЄС є документ (Резолюція) Генеральної 
Асамблеї ООН під назвою «Перетворення нашого світу: 
Порядок денний в області сталого розвитку на період до 
2030 року» (англ. Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development).

Особливу увагу європейська спільнота приділяє проблемі 
змін клімату та енергетичній безпеці.

Ресурси для ознайомлення:

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en#tab-
0-0

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-
change/2030-climate-and-energy-framework/ 19
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Цілі розвитку тисячоліття

ЄС також вніс свій внесок в розвиток 17 цілей сталого 
розвитку, які будуть відігравати важливу роль в 
глобальному порядку денному для сталого розвитку. 
У відповідь на Порядок денний 2030 роки ЄС 
прийняв пакет сталого розвитку.
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Ціль 6. Забезпечення наявності та 
раціонального використання водних ресурсів і 
санітарії для всіх

 6.1 До 2030 року забезпечити загальний і 
рівноправний доступ до безпечної і недорогої 
питної води для всіх.

 6.2 До 2030 року забезпечити загальний і 
рівноправний доступ до належних санітарно-
гігієнічних засобів і покласти край відкритій 
дефекації, приділяючи особливу увагу потребам 
жінок і дівчаток, а також осіб, які перебувають в 
уразливому становищі.
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 6.3 До 2030 року підвищити якість води за 
допомогою зменшення забруднення, ліквідації 
скидання відходів і зведення до мінімуму викидів 
небезпечних хімічних речовин та матеріалів, 
скорочення вдвічі частки неочищених стічних вод і 
значного збільшення масштабів рециркуляції та 
безпечного повторного використання стічних вод у 
всьому світі.

 6.4 До 2030 року істотно підвищити ефективність 
водокористування в усіх секторах та забезпечити 
стійкий забір і подачу прісної води для вирішення 
проблеми нестачі води та значного скорочення 
кількості осіб, які страждають від нестачі води.
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 6.5 До 2030 року 
забезпечити комплексне 
управління водними 
ресурсами на всіх рівнях, в 
тому числі за необхідності –
на основі транскордонного 
співробітництва.

 6.6 До 2020 року 
забезпечити охорону і 
відновлення пов’язаних з 
водою екосистем, у тому 
числі гір, лісів, водно-
болотних угідь, річок, 
водоносних шарів і озер. 24



 6.a До 2030 року розширити міжнародне 
співробітництво і підтримку в справі зміцнення 
потенціалу країн, що розвиваються, щодо 
здійснення діяльності та програм у галузі 
водопостачання й санітарії, включаючи збір 
поверхневого стоку, опріснення води, підвищення 
ефективності водокористування, очистку стічних 
вод і застосування технологій рециркуляції та 
повторного використання

 6.b Підтримувати і зміцнювати участь місцевих 
громад у поліпшенні водного господарства та 
санітарії
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Водна ініціатива Європейського Союзу 
для країн Східного партнерства (EUWI +)

 Тривалість 2016-2021 рр.

 Бюджет: 24 млн. євро

 Мета: проект сприяє приведенню 
законодавства Вірменії, 
Азербайджану, Білорусі, Грузії, 
Молдови та України у відповідність 
з політикою ЄС у сфері управління 
водними ресурсами, приділяючи 
особливу увагу управлінню 
транскордонними річковими 
басейнами. 26



Водна ініціатива Європейського Союзу 
для країн Східного партнерства (EUWI +)

 Ресурси:

• https://www.euwipluseast.eu/ru/

• http://www.oecd.org/environment/outreach/partners
hip-eu-water-initiative-euwi-rus.htm

• https://www.facebook.com/euwiplus/

27

http://www.oecd.org/environment/outreach/partnership-eu-water-initiative-euwi-rus.htm
http://www.oecd.org/environment/outreach/partnership-eu-water-initiative-euwi-rus.htm
https://www.facebook.com/euwiplus/


Результати EUWI+
 Методичні рекомендації

щодо аналізу основних
антропогенних навантажень
та їхніх впливів на стан 
поверхневих вод 

https://www.facebook.com/euwi
plus/photos/a.241198146640983/
876446429782815/
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Висновки
 Значення Європейського Союзу в міжнародному 

екологічному праві перебільшити досить складно. 
Уже будучи міждержавною структурою в світовій 
геополітиці, ЄС подає дуже хороший приклад 
збалансованості взаємовідносин на регіональному 
рівні.

 При цьому рішення, які приймаються на 
засіданнях Європейської Комісії, Парламенту, Ради 
ЄС, поширюють свій вплив, опосередковано, на всі 
країни світу, в більшій чи меншій мірі.
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Висновки
Як бути Україні на даному етапі розвитку 
міжнародних екологічних взаємин? Найбільш 
правильний вихід – переймати досвід і адаптувати 
його до власних соціально-економічних та 
екологічних умов. Тут важливо підкреслити саме 
слово «адаптувати», а не просте копіювання.
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Питання для самоперевірки
 Окресліть основні етапи розвитку екологічного права ЄС.

 З яких компонентів складається екологічне законодавство ЄС?

 Проаналізуйте місце ЄС у вирішенні питань глобального рівня.

 Охарактеризуйте позицію ЄС до сталого розвитку?

 Які інституції ЄС регулюють відносини у використанні природних 
ресурсів та збереженні екосистем?

 Чи можна назвати ЄС «екологічним союзом»? Чому?

 Що таке цілі сталого розвитку?

 Чому водні ресурси займають вагоме місце у процесі сталого 
розвитку?

 Яким чином ЄС має змогу впливати на екологічну політику держав 
світу? З якою метою, на Вашу думку, це робиться?
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Дискусія

 На сайті Європейської Комісії зазначено, що 
безпека водних ресурсів тісно пов’язана з 
кліматичною системою Землі. Тому, однією з 
головних цілей ЄС до 2050 року є побудова 
економічного комплексу з нульовими викидами 
парникових газів, щоб не допустити підвищення 
глобальної температури повітря понад 2⁰С і 

дефіциту прісноводних ресурсів.

 Обґрунтуйте, будь ласка, свій погляд на реалістичність 

цієї цілі.
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