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Адвокаційна кампанія для втілення в Україні положень Директиви ПОВ
Дорожня карта для втілення вимог Директиви (EU) 2019/904 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019
про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля (SUP Directive - Директива про ПОВ) в Україні
2021
ІІI квартал

IV квартал

2022

Включення заходів, предусім підвищення обізнаності, для зменшення розповсюдження та споживання пластикової продукції одноразового використання (ПОВ)
з Додатка до Директиви про ПОВ та продукції з оксорозкладного пластику
в регіональні та місцеві плани запобігання утворенню та управління відходами
Прийняття нового закону про відходи
(Waste Framework Directive)
Внесення змін в Розділ ІІ Додатка І до Наказу Міністерства Екології та Природних Ресурсів
від 12.04.2019 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення регіональних
планів управління відходами" для розширення переліку відходів, щодо яких потрібно
надати опис поточного стану системи управління відходами в регіоні
Розроблення Проекту Закону "Про паковання та відходи паковання" у відповідності
до Директиви 94/62/EC від 20 грудня 1994 року
про паковання та відходи паковання

Прийняття Закону "Про паковання та відходи паковання" у відповідності до
Директиви 94/62/EC від 20 грудня 1994 року
про паковання та відходи паковання

Розроблення Проекту Закону "Про зменшення впливу пластикової продукції
одноразового використання на довкілля" у відповідності до Директиви про ПОВ

Прийняття Закону "Про зменшення впливу пластикової продукції
одноразового викорисання на довкілля" у відповідності до Директиви про ПОВ

Розроблення національного стандарту, що гармонізований із відповідним стандартом ЄС,
для ПОВ з переліку Частини С Додатка Директиви про ПОВ*
Розроблення технічного регламенту маркування у відповідності до Імплементаційного
Регламенту (EU) 2020/2151 від 17 грудня 2020 про встановлення правил щодо
гармонізованих специфікацій маркування пластикової продукції одноразового
використання, переліченої у Частині D Додатка Директиви про ПОВ

Розроблення Правил розрахування та перевіряння цільових показників з вмісту
рецикльованого пластику у пляшках для напоїв відповідно до переліку Частини F Додатка
Директиви про ПОВ*

Розроблення законопроекту про внесення змін в Кодекс України про адміністративні правопорушення для наділення штрафних санкцій характеристиками ефективності,
пропорційності та стримування
Розроблення методики розрахування та перевіряння скорочення споживання пластикової продукції одноразового використання, переліченої у Частині А Додатка*
Розроблення Правил розрахування витрат на прибирання засміченності від ПОВ Частини Е Додатка Директиви про ПОВ
та на подальше перевезення та оброблення такого сміття*
Розроблення Правил розрахування та перевіряння цільових показників роздільного
збирання ПОВ Частини F Додатка Директиви про ПОВ*
Розроблення Проекту Закону
"Про портові об'єкти приймання відходів із суден" у відповідності до Директиви
2019/883 від 17 квітня 2019 року про портове приймальне обладнання для здавання
відходів із суден

Розроблення національного стандарту, що гармонізований із
відповідним стандартом ЄС, що стосуються циркулярної конструкції риболовного
знаряддя, щоб заохотити підготовлення до повторного використання та полегшити
можливість рециклінгу в кінці його життя*

Прийняття в цілому Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну
(№4358 від 10.11.2020)
Розроблення технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції,
гармонізованого з Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради №
1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження
хімічних речовин та препаратів (REACH)
Розроблення Національного плану дій для досягнення та підтримання доброго екологічного стану Азовського і Чорного морів на період 2022 - 2027 рр.
Розроблення проекту закону для транспонування положень Директиви № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі
змінами і доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС (Водна рамкова Директива)
* - початок розроблення нормативно-правового акта залежить від затвердження відповідного документу в ЄС. Станом на 21.07.2021 в ЄС документ відсутній

