
  

Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики та права ЄС 

Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд 

екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за березень-квітень 2021 року. 

Протягом весняних місяців 2021 року Європейський Союз продовжив роботу над розробкою, прий 

няттям та оприлюдненням правових документів у сфері екологічної та кліматичної політики. Зокре-

ма, прийнято План дій з органічного виробництва, пакет правових заходів, спрямованих на забезпе-

чення таксономії ЄС, опубліковано зміни до регламенту стосовно маркування одноразових пласти-

кових виробів, досягнуто попередньої згоди між співзаконодавцями ЄС щодо Європейського кліма-

тичного закону, фінансової підтримки переходу до кліматично нейтральної економіки, проводяться 

переговори щодо прийняття 8-ої Програми дій з охорони довкілля, Рада ЄС висловила свої мірку-

вання щодо Хімічної стратегії сталості. У центрі уваги перебували також питання оновлення правової 

бази функціонування Програми LIFE, створення загальноєвропейської правової бази щодо охорони 

ґрунтів, зміни обліку природного капіталу, тлумачення окремих питань екологічної відповідальності, 

перегляд директив про морську стратегію та щодо міських стічних вод, оцінка директиви про відпра-

цьовані транспортні засоби. 

У березні-квітні відбулися зустрічі високого рівня стосовно вирішення екологічних і кліматичних про-

блем, серед яких: 5-та Міністерська конференція з кліматичних дій, зустріч на рівні представників ЄС 

та Китаю з питань біорізноманіття, Європейської Комісії та Міжнародного енергетичного агентства 

щодо внеску енергетичного сектора в досягнення кліматично нейтральної економіки. Підписантів 

Європейської угоди мерів закликали збільшити свої зобов’язання та привести їх у відповідність до 

нових кліматичних цілей ЄС. Європейська Комісія висловила своє бачення щодо можливості впрова-

дження ініціативи вуглецевого землеробства та запустила інтерактивний Парк комах-запилювачів. 

Опубліковано звіт щодо картування та оцінки пралісів в Європі, настанови щодо запобігання поже-

жам в лісах та дані щодо викидів парникових газів у 2020 році. 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  
"отримувати EUpdates" на адресу office@rac.org.ua  
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ПЛАН ДІЙ З РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, #ПланДій, #ОрганічнеВиробництво  

25 березня Європейська Комісія прийняла План дій з розвитку органічного виробництва. За допомо-

гою плану дій Європейська Комісія прагне досягти цілі Європейського зеленого курсу – 25% сільсько-

господарських угідь перебуватимуть під органічним землеробством до 2030 року. 

План дій включає три взаємопов’язані компоненти, які відображають структуру ланцюга постачання 

продуктів харчування та амбіції щодо цілей сталого розвитку за Європейським зеленим курсом: 

1 – стимулювання попиту та забезпечення довіри споживачів до органічних товарів. Заходи в рамках 

цього сегменту спрямовані на збільшення поінформованості громадян про переваги органічної про-

дукції та довіри до маркування, 

2 – стимулювання органічного виробництва та його зміцнення протягом усього ланцюжка створення 

доданої вартості. З цією метою буде посилено надаватись технічна та фінансова підтримка ферме-

рам для переходу до органічного виробництва, зокрема у рамках Спільної сільськогосподарської 

політики, 

3 – органіка є прикладом, що передбачає покращення внеску органічного землеробства до екологіч-

ної сталості. Даний компонент спрямований на посилення сталості сільського господарства в цілому, 

а також зменшення впливу самого органічного виробництва на довкілля. 

Три компоненти будуть досягатися за допомогою впровадження нових 23 дій.  

 Джерело новини: Європейська Комісія  

 

ПРАВОВІ ЗАХОДИ СТАЛОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ТАКСОНОМІЇ В ЄС  

#Довкілля, #Таксономія, #СталеФінансування  

21 квітня Європейська Комісія ухвалила амбітний і всеохоплюючий пакет заходів, які допоможуть 

покращити потік грошей на сталу діяльність в Європейському Союзі. Заходи спрямовані на перетво-

рення ЄС у світового лідера зі встановлення стандартів сталого фінансування. 

Пакет складається з: 

– делегованого акту ЄС щодо кліматичної таксономії, спрямованого на підтримку сталих інвестицій 

та сприятиме досягненню екологічних цілей ЄС. Таксономія ЄС є надійним науково-обґрунтованим 

інструментом прозорості для компаній та інвесторів. Це створює спільну мову, якою інвестори мо-

жуть користуватися під час інвестування в проекти та економічну діяльність, що мають суттєвий по-

зитивний вплив на клімат і довкілля. Акт також запровадить зобов’язання для компаній та учасників 

фінансового ринку щодо розкриття інформації.  

Колегія уповноважених досягла політичної згоди щодо змісту акту. Делегований закон буде офіцій-

но прийнятий наприкінці травня, коли переклади стануть доступними на всіх мовах ЄС; 

Довкілля 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141-organic-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_en
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– пропозиції щодо Директиви про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD). Загалом, пропо-

зиція спрямована на те, щоб компанії надавали надійну та порівнювану інформацію про сталий роз-

виток, необхідну інвесторам та іншим зацікавленим сторонам. Це забезпечить послідовний потік 

інформації про сталість через фінансову систему. Компаніям доведеться звітувати про те, як пробле-

ми сталого розвитку, такі як зміна клімату, впливають на їх бізнес, а також вплив їх діяльності на лю-

дей і довкілля; 

– змін до делегованих актів щодо інвестиційних та страхових консультацій, довірчих обов’язків, на-

гляду за продуктами та управління, котрі спрямовані на забезпечення того, щоб фінансові фірми, 

радники, розпорядники активів чи страховики, включали сталий розвиток у свої процедури та інвес-

тиційні консультації для клієнтів.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

ОДНОРАЗОВІ ПЛАСТИКОВІ ВИРОБИ: ОПУБЛІКОВАНО ПІКТОГРАМИ ТА ПОПРАВКИ ДО РЕГЛАМЕНТУ  

#Довкілля, #ОдноразовіПластиковіВироби, #Регламент, #Поправки   

5 березня опубліковано поправки до Імплементаційного регламенту 2020/2151 про встановлення 

правил щодо узгоджених специфікацій маркування пластикових виробів одноразового використан-

ня, перелічених у частині D Додатку до Директиви (ЄС) 2019/904 Європейського Парламенту та Ради 

про зменшення впливу деяких виробів із пластику на довкілля. Регламент 2020/2151 був прийнятий 

Європейською Комісією 17 грудня 2020 року. 

З липня 2021 року, відповідно до Директиви (ЄС) 2019/904, держави-члени ЄС через своє національ-

не законодавство повинні забезпечити, щоб визначені пластикові вироби одноразового використан-

ня, які розміщуються на їхньому ринку, мали маркування на упаковці або самому продукті. На вико-

нання вимог Директиви (ЄС) 2019/904 та Імплементаційного регламенту 2020/2151 опубліковано 

піктограми маркування одноразових пластикових виробів.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

ВИСНОВКИ РАДИ ЄС ЩОДО ХІМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОСТІ  

#РадаЄС, #Висновки, #ХімічнаСтратегіяСталості 

15 березня Рада ЄС схвалила висновки щодо Хімічної стратегії сталості, котра встановлює довгостро-

кове бачення політики ЄС щодо хімічних речовин. У своїх висновках Рада ЄС просить Європейсь-

ку Комісію впровадити дії, визначені стратегією, включаючи поправки щодо впорядкування законо-

давства ЄС про хімічні речовини, заміщення та мінімізацію речовин, які викликають занепокоєння, 

та поступове скасування найбільш шкідливих хімічних речовин, що використовуються для несуттє-

вих суспільних потреб. 

Рада ЄС також наголосила на важливості обмеження впливу ендокринних збудників (небезпечних 

для гормональної системи) та зменшення шкідливого впливу хімічних сумішей. Вона підтримує ситу-

ацію, за якої ЄС бере на себе провідну роль на світовій арені, просуваючи свої правила щодо хіміч-

них речовин як «золотий стандарт», а також те, щоб ЄС гарантував доступ до хімічних речовин, які є 

критично важливими для здоров’я та функціонування суспільства.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1804
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1805
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2151
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en
https://ec.europa.eu/environment/news/single-use-plastics-corrigenda-implementing-regulation-20202151-harmonised-marking-certain-sup_en
https://ec.europa.eu/environment/news/single-use-plastics-pictograms-related-implementing-regulation-20202151-harmonised-markings_en
https://www.consilium.europa.eu/media/48827/st06941-en21.pdf
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 Джерело новини: Рада ЄС 

ПРОГРЕС В ОНОВЛЕННІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ LIFE  

#Довкілля, #ЗмінаКлімату, #Регламент, #ПрограмаLIFE    

LIFE – флагманська програма ЄС з питань захисту природи, біорізноманіття та боротьби зі зміною 

клімату. З 2021 року LIFE також фінансуватиме заходи, пов’язані з енергоефективністю та відновлю-

ваною енергією. 16 березня Рада ЄС прийняла в першому читанні свою позицію стосовно Програми 

LIFE на 2021-2027 роки, що відкриває шлях до остаточного прийняття відповідного регламенту. Фіна-

льним кроком буде затвердження Європейським Парламентом тексту у другому читанні. Позиція 

Ради ЄС є послідовним відображенням тимчасової угоди, досягнутої з Європейським Парламентом у 

грудні 2020 року.  

29 квітня Європейський Парламент офіційно затвердив угоду з державами-членами, яка передбачає 

загальний фінансовий пакет у розмірі 5,432 млрд євро на Програму LIFE протягом 2021-2027 років. 

Таке збільшення бюджету також відображає домовленість, укладену в рамках довгострокового бю-

джету ЄС стосовно скерування щонайменше 30% витрат на кліматичні заходи за Багаторічною про-

грамою фінансового розвитку ЄС та Інструментом відновлення «Наступне покоління ЄС». Співзако-

нодавці також погодились, що тривалість Програми LIFE узгоджуватиметься з тривалістю Багаторіч-

ної програми фінансового розвитку ЄС.  

 Джерело новини: Рада ЄС, Європейський Парламент  

 

ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО 8-ОЇ ПРОГРАМИ ДІЙ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ПрограмаДій, #ОхоронаДовкілля  

17 березня затверджено мандат Ради ЄС для переговорів з Європейським Парламентом з метою 

досягнення згоди щодо 8-ї Програми дій з охорони довкілля. Остання буде керівництвом для фор-

мування та впровадження екологічної та кліматичної політики до 2030 року. 

Держави-члени у своїй позиції додали положення щодо необхідності визначення подальших дій, 

коли до 2024 року уже будуть впроваджені ключові дії Європейського зеленого курсу. Держави-

члени просять Європейську Комісію у 2024 р. провести середньостроковий огляд, після чого в 

2025 р. запропонувати законодавчу пропозицію щодо внесення змін до 8-ї Програми дій з охорони 

довкілля стосовно дій, які необхідно вжити з 2025 по 2030 роки. 

Держави-члени також зробили декілька доповнень щодо нової системи моніторингу, яка буде за-

проваджена у 8-й Програмі дій з охорони довкілля стосовно моніторингу прогресу у досягненні її 

пріоритетних цілей. Держави-члени додали, зокрема, вимогу до Європейської Комісії про щорічне 

надання підсумків досягнутого прогресу та переліку вжитих нею заходів, а також дій, які вона планує 

вжити для реалізації пріоритетних цілей.  

 Джерело новини: Рада ЄС 

 

ЄВРОПАРЛАМЕНТАРІ ЗАКЛИКАЛИ ДО СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ БАЗИ ЗІ 

ЗАХИСТУ ҐРУНТІВ  

#Довкілля, #Ґрунти, #ПравоваБаза  

Європейський Парламент закликав Європейську Комісію розробити загальноєвропейську спільну 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/15/council-approves-conclusions-on-the-eu-chemicals-strategy-for-sustainability/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6077-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/16/life-programme-council-adopts-its-position-at-first-reading/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02614/meps-approve-deal-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
https://www.consilium.europa.eu/media/48870/st-7121-2021-init.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/17/8th-environment-action-programme-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/
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правову базу для захисту та сталого використання ґрунтів, вирішення загроз для ґрунтів і сприяння 

заходам їхнього відновлення. 28 квітня Європейський Парламент прийняв Резолюцію, ініційовану 

Комітетом з питань довкілля, громадського здоров’я та безпеки харчових продуктів (ENVI), яка міс-

тить рекомендації парламенту щодо майбутніх Плану дій з нульового забруднення води, повітря та 

ґрунту та нової Стратегії ЄС про ґрунти. 

Резолюція закликає Європейську Комісію включити заходи щодо запобігання та мінімізації ущіль-

нення ґрунтів з метою досягнення цілей  - «недопущення деградації земель» до 2030 року та 

«відсутності чистого вилучення земель» найпізніше до 2050 року. Євродепутати також наполягають 

на тому, що багатофункціональна роль ґрунтів повинна бути належним чином розглянута в дослі-

дженнях і що подальші програми фінансування повинні бути додатково скореговані з врахуванням 

зазначених цілей.  

 Джерело новини: Європейський Парламент 

 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ: ЗМІНИ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ  

#Довкілля, #Біорізноманіття, #Облік, #ПрироднийКапітал  

11 березня 2021 року ООН прийняла нову статистичну базу для кращого врахування питань біорізно-

маніття та екосистем під час національного економічного планування та прийняття рішень, що до-

зволяє країнам використовувати загальний набір правил і методів для відстеження змін в екосисте-

мах та їх послугах. Новий механізм виходить за рамки загальновживаної статистики ВВП і гарантує, 

що рахунки природного капіталу – внески лісів, океанів та інших екосистем – доповнюють існуючі 

економічні рахунки. 

Європейська Комісія підтримала ООН у розробці цієї системи завдяки внескам науковців, статистиків 

та політиків. Інноваційний проект знань з комплексного бухгалтерського обліку природного капіталу   

– проект Європейської Комісії та Європейського агентства з навколишнього середовища – отримує 

статистичні дані для визначення тенденцій ЄС щодо масштабів екосистем, їх стану та екосистемних 

послуг, які відповідають новій основі для обліку природного капіталу. Європейська Комісія планує 

переглянути Положення про Європейські екологічні економічні рахунки (ЄЕЕА), щоб розширити його 

сферу, включивши новий модуль з обліку природного капіталу, що повністю відповідає вимогам 

ООН.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

КЕРІВНІ НАСТАНОВИ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

#Довкілля, #ЕкологічнаВідповідальність, #КерівніНастанови  

7 квітня Європейська Комісія прийняла керівні настанови, які роз’яснюють сферу застосування по-

няття «екологічна шкода», встановленого в Директиві про екологічну відповідальність. Законодавча 

вимога щодо напрацювання таких настанов була включена до директиви в 2019 році. Попередня 

оцінка Європейської Комісії показала, що серед держав-членів та зацікавлених сторін бракує єдино-

го розуміння того, як слід застосовувати термін «екологічна шкода», що, у свою чергу, послабило 

імплементацію директиви. 

Ці настанови є частиною ширших зусиль Європейської Комісії з посилення імплементації Директиви 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02636/meps-call-for-eu-common-legal-framework-for-the-protection-of-soil
https://seea.un.org/ecosystem-accounting
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6079569/Leaflet+2019+%E2%80%93+The+INCA+project/
https://ec.europa.eu/environment/news/biodiversity-ground-breaking-change-economic-reporting-accounting-natures-contribution-economy_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0407%2801%29&qid=1617956961808
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про екологічну відповідальність та, в цілому, для посилення спроможності держав-членів відслідко-

вувати проблеми, пов’язані з екологічною шкодою та недотриманням екологічного законодавства 

ЄС. Комісія буде співпрацювати з державами-членами та зацікавленими сторонами для забезпечен-

ня правильного використання настанов під час імплементації директиви.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ДОРОЖНЯ КАРТА ПЕРЕГЛЯДУ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ПРО МОРСЬКУ СТРАТЕГІЮ  

#Довкілля, #Директива, #МорськаСтратегія  

У квітні Європейська Комісія опублікувала дорожню карту перегляду Рамкової директиви про морсь-

ку стратегію з метою з’ясування її досягнень і недоліків, вивчення варіантів її удосконалення та на-

працювання необхідних поправок. Завданнями директиви є підтримка здорових, продуктивних та 

сталих морських екосистем, забезпечення сталого використання морських ресурсів на благо тепері-

шнього та майбутніх поколінь. Відповідно до цієї директиви, країни ЄС повинні розробляти морські 

стратегії для досягнення «хорошого екологічного стану» та мати чисті, здорові та продуктивні мо-

ря. Такий статус повинен бути досягнутим до 2020 року. 

Перегляд директиви заплановано провести до середини 2023 року і буде ґрунтуватися на Звіті про 

впровадження та Стратегії адаптації до зміни клімату. Дорожня карта відкрита для обговорення до 6 

травня 2021 року, а у ІІ кварталі 2021 року розпочнуться 12-тижневі онлайн-консультації з громадсь-

кістю.  

Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ОЦІНКА ДИРЕКТИВИ ПРО ВІДПРАЦЬОВАНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ВідпрацьованіТранспортніЗасоби, #Оцінка  

15 березня Європейська Комісія опублікувала оцінку Директиви про відпрацьовані транспортні засо-

би. Директива встановлює чіткі цілі щодо повторного використання відпрацьованих автомобілів, їх 

переробки та відновлення та має на меті запобігти й обмежити відходи з вибулих зі вжитку автомо-

білів та їх компонентів, а також покращити екологічні показники всіх економічних операторів, задія-

них у життєвому циклі транспортних засобів. 

Оцінка надає огляд того, що було зроблено для забезпечення кращого збору, обробки та переробки 

відпрацьованих автомобілів. Окрім того, така оцінка відкриває шлях для перегляду директиви, який 

заплановано на 2022 рік.  

 Джерело новини: Європейська Комісія  

 

АКТИВІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ЄС ТА КИТАЮ З ПИТАНЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ  

#Довкілля, #Біорізноманіття, #Співпраця  

27 квітня відбувся 8-ий діалог між ЄС та Китаєм, у рамках якого обговорили питання екологічної по-

літики. Ця зустріч пройшла напередодні П’ятнадцятої зустрічі Конференції Сторін Конвенції про біо-

логічне різноманіття (CoP-15), яка відбудеться в Китаї в жовтні 2021 року. Комісар ЄС з питань до-

https://ec.europa.eu/environment/news/second-clean-air-outlook-report-full-implementation-clean-air-measures-could-reduce-premature_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12898-Protecting-the-environment-in-the-EU-s-seas-and-oceans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593613439738&uri=CELEX:52020DC0259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593613439738&uri=CELEX:52020DC0259
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-publishes-msfd-roadmap-2021-04-09_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1912-End-of-life-vehicles-evaluating-the-EU-rules
https://ec.europa.eu/environment/news/end-life-vehicles-evaluation-elv-directive-published-2021-03-16_en
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вкілля, океанів і рибного господарства та Міністр екології та довкілля Китаю визнали масштаби кри-

зи біологічного різноманіття та взяли на себе зобов’язання активізувати захист, збереження та від-

новлення біорізноманіття та екосистем. Вони обмінялися думками щодо підготовки та бажаних ре-

зультатів успішної СоР-15 та поінформувати один одного про конкретні дії на внутрішньому рівні. 

Обидві сторони також обговорили забруднення довкілля як транскордонну проблему. Намагаючись 

покращити розуміння та визначити потенційні сфери співпраці, вони торкнулися питань забруднен-

ня повітря, промислових викидів, хімічних речовин, а також забруднення морів пластиком. Наголо-

шуючи на важливості захисту як моря, так і суші, Комісар ЄС закликав Китай приєднатися до великої 

групи країн, що підтримують створення нових масштабних морських заповідних територій у Півден-

ному океані, де ЄС та його держави-члени пропонують створити морські заповідні зони Східної Ан-

тарктиди та Ведделла.  

 `Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ОНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Довкілля, #Директива, #МіськіСтічніВоди  

28 квітня Європейська Комісія розпочала онлайн-консультації з громадськістю щодо оновлення Ди-

рективи про очистку міських стічних вод. Цей перегляд спрямований на усунення недоліків, виявле-

них в останній оцінці директиви 2019 року, та сприяння досягненню цілей Європейського зеленого 

курсу, включаючи амбіції, викладені в Плані дій із циркулярної економіки та майбутньому Плану дій 

з нульового забруднення. 

У ході публічних консультацій обговорюватимуться заходи, які стосуються зменшення забруднення 

від переливу дощових вод, мікрозабруднювачів у стічних водах (таких як фармацевтичні препарати 

та мікропластик). Інші заходи, що розглядаються, включають зменшення споживання енергії у секто-

рі стічних вод, що становить 1% від усієї спожитої енергії в ЄС, та викидів парникових газів. Перегляд 

стосуватиметься також оновлення вимог про моніторинг, звітність та прозорість до найновіших стан-

дартів.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ЗВІТ ЩОДО КАРТУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ПРАЛІСІВ В ЄВРОПІ  

#Біорізноманіття, #Праліси, #Звіт  

У квітні опубліковано новий звіт Спільного дослідницького центру ЄС щодо картування та оцінки 

пралісів і реліктових лісів в Європі, згідно з яким близько 4,9 млн га лісів ЄС є пралісами і реліктови-

ми лісами. Водночас ці типи лісів є рідкісними, дрібними та фрагментованими, складають лише 3% 

загальної лісової площі ЄС та 1,2% земель ЄС. Їх захист є життєво необхідним для збереження біоріз-

номаніття та пом’якшення зміни клімату. Звіт показує, що існує потреба у більш надійному та сучас-

ному картографуванні таких лісів з метою їх кращого захисту. Він виявив значний дефіцит картогра-

фування в деяких регіонах ЄС, де місцезнаходження цих лісів є невідомим. 

Крім того, звіт рекомендує: 

– заходи щодо збереження ландшафтного масштабу, включаючи визначення чітких буферних зон; 

https://ec.europa.eu/environment/news/eu-and-china-step-cooperation-biodiversity-ahead-cop-15-2021-04-27_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-Wastewater-Treatment-Directive
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/evaluation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-launches-public-consultation-update-rules-urban-wastewater-2021-04-28_en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124671
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– суворий захист залишкових пралісів та реліктових лісів; 

– ефективну систему моніторингу для захисту цілісності пралісів та реліктових лісів; 

– підвищення обізнаності громадськості про цінність цих лісів для людей та планети. 

До кінця 2021 року Європейська Комісія у співпраці з відповідними експертами та зацікавленими 

сторонами узгодить загальне визначення понять «пралісів та реліктових лісів» та режим «суворого 

захисту».  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

БЕЗПЕЧНІ ТА СТАЛІ ЛІСИ – ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖАМ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Довкілля, #Ліси, #Пожежі  

22 березня Європейська Комісія опублікувала настанови, що сприяють кращому розумінню запобі-

гання пожежам на суші та ефективного реагування на них. Вони визначають принципи та досвід уп-

равління ландшафтами, лісами та лісовими масивами для забезпечення безпеки та стійкості в Євро-

пі, вказують на заходи запобігання, які можуть бути вжиті за допомогою управління та планування 

лісами, та окреслюють способи отримання доступу держав-членів ЄС до фінансування ЄС, виділено-

го на заходи стійкості до пожеж. 

Настанови підготовлені Європейською Комісією за підтримки експертів з управління пожежами в 

країнах, містять короткий огляд сучасних та майбутніх тенденцій виникнення пожеж у Європі та ін-

струменти для їх моніторингу на європейському і національному рівнях. Цілі настанови узгоджують-

ся з цілями Європейського зеленого курсу та Стратегії з біорізноманіття.  

 `Джерело новини: Європейська Комісія 

 

В ЄС ЗАПУСТИЛИ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПАРК КОМАХ-ЗАПИЛЮВАЧІВ  

#Довкілля, #КомахиЗапилювачі   

У березні 2021 року Європейська Комісія запустила Парк комах-запилювачів – інтерактивний цифро-

вий інструмент для підвищення обізнаності про тривожний спад комах-запилювачів і мобілізації гло-

бальних дій для його зменшення та припинення. Інструмент задумано в рамках Ініціативи комах-

запилювачів ЄС. 

Парк комах-запилювачів пропонує погляд на похмуре майбутнє, яке чекає суспільство, якщо воно 

радикально не змінить ставлення до природи. Загальнодоступний як веб-версія та у віртуальній реа-

льності, він пропонує відвідувачам дізнатись про комах-запилювачів, спробувати свої сили в запи-

ленні, придбати продовольчі товари у світі, позбавленому комах-запилювачів, і з’ясувати, як вони 

можуть допомогти уникнути цього можливого негативного майбутнього.  

 `Джерело новини: Європейська Комісія 

*** 

https://ec.europa.eu/environment/news/earth-day-new-report-shows-there-are-still-pristine-forests-europe-and-calls-their-mapping-and_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/guidelines-land-based-wildfire-prevention_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1225
https://ec.europa.eu/environment/pollinator-park_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/policy_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/policy_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-launches-pollinator-park-2021-03-23_en
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КЛІМАТИЧНИЙ ЗАКОН: ДОСЯГНУТО ПОПЕРЕДНЬОЇ ДОМОВЛЕНОСТІ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Закон, #Клімат  

21 квітня співзаконодавці ЄС досягнули домовленості стосовно положень майбутнього Європейсько-

го кліматичного закону, одного з ключових елементів Європейського зеленого курсу. Закон закріп-

лює зобов’язання ЄС щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року та проміжної мети 

стосовно зменшення нетто-викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з 

рівнем 1990 року. 

Окрім того, досягнуто домовленості стосовно таких елементів, як: 

– посилення поглинання вуглецю в ЄС за допомогою більш масштабного регулювання землекорис-

тування, змін у землекористуванні та лісового господарства (ЗЗЗЛГ), для чого Європейська Комісія 

внесе пропозиції у червні 2021 року; 

– посилення положень щодо адаптації до зміни клімату; 

– створення Європейської науково-консультативної ради з питань зміни клімату, яка надаватиме 

незалежні наукові консультації тощо.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Рада ЄС  

 

КЛІМАТИЧНО НЕЙТРАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЗИКИ НА ЇЇ ПІДТРИМКУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, #СправедливийПерехід, #Позика  

26 квітня Рада ЄС та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості щодо нової пози-

ки у державному секторі, яка буде підтримувати справедливий перехід до кліматично нейтральної 

економіки в ЄС. Механізм принесе користь регіонам, які найбільше постраждали від переходу до 

кліматичних цілей ЄС на 2030 рік і кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року, таких як вугільні та 

вуглецемісні регіони. Він підтримає широкий спектр сталих інвестиційних проектів, які відповідають 

потребам розвитку цих регіонів. Зокрема включатиме проекти у таких сферах, як енергетична та тра-

нспортна інфраструктура, мережі централізованого теплопостачання, заходи з енергоефективності 

та соціальна інфраструктура. 

Механізм надасть 1,5 млрд євро грантів з бюджету ЄС у поєднанні з до 10 млрд євро позик, наданих 

Європейським інвестиційним банком. Очікується, що інституції зможуть мобілізувати до 25-30 млрд 

євро інвестицій на користь відповідних регіонів.  

 Джерело новини: Рада ЄС  

 

5-ТА МІНІСТЕРСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З КЛІМАТИЧНИХ ДІЙ   

#ЗмінаКлімату, #МіністерськаКонференція, #КліматичніДії   

23 березня Міністр екології та довкілля Китаю, Виконавчий віце-президент Європейської Комісії та 

Міністр довкілля і зміни клімату Канади спільно скликали 5-ту сесію Міністерської конференції з клі-

матичних дій. Щорічна зустріч, яку цього року провів Китай, відбулась віртуально вдруге через пан-

Зміна клімату 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1828
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/21/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/04/26/public-sector-loan-facility-to-support-just-climate-transition-provisional-agreement-reached/
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демію COVID-19. 

Зустріч була першим у році засіданням міністрів з питань міжнародних кліматичних дій напередодні 

СоР-26, що відбудеться у листопаді 2021 року. Основна дискусія була зосереджена на тому, як поси-

лити глобальні амбіції, одночасно розвиваючи глобальну співпрацю та солідарність, а також врахо-

вуючи виклики та можливості для конкретних країн, які виникають при здійсненні низьковуглецево-

го, стійкого та сталого відновлення після кризи COVID-19. Серед учасників були міністри країн G-20 

та інших ключових сторін у кліматичних переговорах ООН.  

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ У ДОСЯГНЕННІ НУЛЬОВИХ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #НульовіВикиди, #ПарниковіГази  

Під час підготовки до Саміту МEA-КС26 «Нетто-нуль» (IEA-CoP26 «Neto-Zero») 31 березня Європейсь-

ка Комісія та Міжнародне енергетичне агентство об’єднали зусилля, щоб підкреслити важливий вне-

сок енергетичного сектору в досягнення кліматично нейтральної економіки з нульовими викидами 

парникових газів. В основі цих зусиль лежать енергетичні системи, які тісно взаємопов’язані з мобі-

льністю, будівництвом, промисловістю та землекористуванням. 

Європейська Комісія та Міжнародне енергетичне агентство домовились об’єднати зусилля для: 

– розроблення спільної міжнародної кампанії щодо нульових викидів із зацікавленими партнерами 

для підвищення обізнаності та прискорення переходу до нульового показника, як нагального закли-

ку до дій; 

– об’єднання з бажаючими партнерами на підтримку зусиль африканських країн щодо розвитку дос-

тупу до сучасних енергетичних послуг зі сталих джерел та чистих технологій, переходячи на передові 

етапи сталого розвитку; 

– участь у глобальному обговоренні економік з нульовими парниковими газами, вітаючи майбутню 

(18 травня) Дорожню карту МЕА з досягнення глобальних нейтральних викидів до 2050 року, яка 

буде спрямовувати майбутню роботу МЕА, включаючи щорічний огляд світової енергетики МЕА, і 

внески в перший Глобальний огляд прогресу Паризької угоди в досягненні багатосторонніх клімати-

чних цілей у 2023 році; 

– надання громадянам змоги скористатися перехідними можливостями та керувати перепонами. 

Уряди ЄС та інших країн повинні продовжувати досліджувати та активізувати нові шляхи обміну пе-

редовим досвідом у розробці енергетичної політики щодо кліматично нейтральних економік, які є 

інклюзивними, в тому числі в рамках роботи Глобальної комісії МЕА з питань переходів до чистої 

енергії, орієнтованих на людей.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

УГОДА МЕРІВ ТА ЗРОСТАЮЧІ КЛІМАТИЧНІ АМБІЦІЇ   

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, #УгодаМерів  

21 квітня під час онлайн-заходу високого рівня оновлено амбіції Європейської угоди мерів з питань 

клімату та енергетики. Зараз Угода мерів просить підписантів в ЄС збільшити свої цілі щодо скоро-

чення викидів, адаптації до зміни клімату та справедливого переходу, розглядаючи горизонти як на 

https://ec.europa.eu/clima/news/china-eu-and-canada-co-convene-5th-ministerial-climate-action_en
https://ec.europa.eu/clima/news/european-commission-and-iea-pull-together-net-zero_en
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2030, так і на 2050 роки. Буде запроваджений диференційований підхід, що дозволить не лише ліде-

рам кліматичної нейтральності, але й іншим учасникам досягати та узгоджувати свої зусилля з траєк-

торією, передбаченою їх державою-членом. 

Для максимального використання спроможності міст мотивувати дії на місцевому рівні однією з но-

вацій буде посилення зобов’язань міст щодо залучення своїх громадян, бізнесу та місцевих зацікав-

лених сторін до кліматичного переходу через Європейський кліматичний пакт.  

 Джерело новини: Європейська Комісія  

 

ІНІЦІАТИВА З ВУГЛЕЦЕВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ВуглецевеЗемлеробство, #Ініціатива  

27 квітня Європейська Комісія опублікувала остаточний звіт дворічного дослідження про створення 

та впровадження вуглецевого землеробства в ЄС. Опираючись на це дослідження та на залучення 

кількох проектів і заходів, що фінансуються ЄС, Європейська Комісія планує розпочати ініціативу з 

вуглецевого землеробства до кінця 2021 року. 

Дослідження «Довідник технічних вказівок – створення та впровадження механізмів вуглецевого 

землеробства в ЄС, орієнтованих на результати» проведене з 2018 по 2020 роки та аналізує ключові 

проблеми, компроміси і проектні варіанти розвитку вуглецевого землеробства в ЄС. У дослідженні 

розглянуто існуючі схеми у п’яти перспективних сферах: відновлення та повторне зволоження тор-

фовищ; агролісомеліорація; підтримання та посилення вмісту органічного вуглецю в мінеральних 

ґрунтах; управління органічним вуглецем на пасовищах та вуглецевий аудит тваринницьких ферм. 

Також було вивчено, як розширене впровадження вуглецевого землеробства може бути ініційовано 

в ЄС.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

2020 – РІК ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В ЄС  

#ЗмінаКлімату, #ВикидиПарниковихГазів  

У 2020 році викиди парникових газів від операторів, охоплених Системою торгівлі викидами ЄС (EU 

ETS), впали на 13,3% порівняно з рівнем 2019 року. Таке скорочення відбулося внаслідок зменшення 

викидів від стаціонарних установок на 11,2% та викидів від авіації на 64,1%. 

Як один із секторів, найбільш вразливих до пандемії Covid-19, авіація зазнала найвищого скорочен-

ня викидів (-64,1%). В енергетичному секторі відбулося зменшення викидів на 14,9%, що є результа-

том зменшення споживання електроенергії внаслідок пандемії, так і раніше виявлених тенденцій 

декарбонізації. Сюди входять як перехід від використання вугілля до виробництва електроенергії з 

природного газу, так і заміна викопного палива відновлюваними джерелами енергії. 

Викиди від промисловості зменшились в середньому на 7%, причому скорочення спостерігались у 

більшості галузей, включаючи залізо та сталь (-11,7%), цемент (-5,1%), хімічні речовини (-4%) та наф-

топереробні заводи (-8,1%).  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

https://ec.europa.eu/info/news/covenant-mayors-looking-raise-ambition-across-europe-2021-apr-21_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-sets-carbon-farming-initiative-motion_en
https://ec.europa.eu/clima/news/emissions-trading-greenhouse-gas-emissions-reduced-2020_en

