
  

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 липень-серпень 2021 року. 

У липні 2021 року інституції ЄС окреслили пріоритети своєї діяльності в ООН на наступний рік, а  

також новий порядок співпраці у рамках Східного партнерства. 14 липня Європейська Комісія  

схвалила комюніке «Готові до 55» (Fit for 55) та подала до нього пакет ініціатив, за допомогою яких 

ЄС планує досягти своїх кліматичних цілей, зокрема нову лісову стратегію, стратегію фінансування 

переходу до сталої економіки, стратегічний план впровадження інфраструктури для альтернативних 

видів палива пропозиції з впровадження сталого транспорту, механізму карбонового коригування 

імпорту, стандарту зелених облігацій, перегляду оподаткування енергії, оновлення системи торгівлі 

викидами ЄС, таксономії тощо. 

Прийнято технічні настанови щодо кліматичної стійкості об’єктів інфраструктури, кодекс поведінки 

відповідального харчового бізнесу та досягнуто домовленості щодо удосконалення  

Оргуського регламенту. 

Опубліковано результати спеціального Євробарометру, присвяченого опитуванню з питань зміни 

клімату. Європейська Комісія зареєструвала громадську ініціативу «Повернути пластик», а  

Європейське агентство з навколишнього середовища опублікувало свої дослідження щодо викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх інвентаризації, впливу джерел сировини на  

клімат, можливостей та викликів для нових потоків відходів, що утворюються в результаті  

використання відновлюваних джерел енергії. 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  
"отримувати EUpdates" на адресу office@rac.org.ua  

інформаційно-аналітичний огляд екологічної  
та кліматичної політики і права ЄС 
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ПРІОРИТЕТИ ЄС НА 76-ІЙ ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇ ООН  

##ЕкологічнаПолітика, #Пріоритети, #Довкілля, #ЗмінаКлімату  

12 липня Рада ЄС затвердила Висновки, які визначають пріоритети ЄС в ООН під час 76-ої сесії  

Генеральної Асамблеї ООН. Протягом вересня 2021 – вересня 2022 рр. ЄС зосередиться на таких 

ключових пріоритетах: 

 покращення відновлення після пандемії COVID-19,  

 забезпечення безпеки світу та сприяння миру, безпеці та правам людини,  

 формування глобальної цифрової програми,  

 перемога у боротьбі зі зміною клімату та відновлення взаємостосунків із природою.  

Висновки підтверджують, що в світі, який швидко розвивається, міцне та динамічне партнерство між 

ЄС та ООН є більш важливим, ніж будь-коли, і цю співпрацю слід підсилити шляхом проведення  

чергового саміту ЄС-ООН. Посилення співпраці здійснюватиметься і щодо запобігання та подолання 

ризиків небезпеки, пов’язаних зі зміною клімату та деградацією довкілля.  

 Джерело новини: Рада ЄС  

 

НОВИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СхіднеПартнерство, #ПорядокДенний  

2 липня Європейська Комісія та Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки 

оприлюднили пропозицію щодо пріоритетів співпраці зі східними партнерами. Цей порядок денний 

ґрунтується на п’яти довгострокових політичних цілях: 

 РАЗОМ заради створення стійкої, сталої та інтегрованої економіки, 

 РАЗОМ заради прозорості інституцій, верховенства права та безпеки, 

 РАЗОМ заради стійкості до змін клімату та довкілля, 

 РАЗОМ заради стійкої цифрової трансформації, 

 РАЗОМ заради життєздатного, рівноправного, справедливого та інклюзивного суспільства. 

У рамках порядку денного визначено 10 основних цілей до 2025 року як пріоритетні напрями  

діяльності, окреслено низку флагманських ініціатив, серед яких інвестиції у сталу енергетику,  

довкілля та клімат. З питань довкілля передбачається, що 3 млн людей отримають доступ до  

безпечного водопостачання, здійснюватиметься контроль та покращиться якість повітря у 

300 містах. У частині сталої енергетики планується скорочення щонайменше на 20% споживання 

енергії 250 тис. домогосподарствами. 

Довкілля 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10393-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/12/eu-priorities-at-the-76th-united-nations-general-assembly/
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У новому порядку денному також пропонується переглянути багатосторонню архітектуру Східного 

партнерства, щоб адаптувати рамки до нових пріоритетів та зробити її повністю придатною для но-

вих цілей.   

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

НОВА ЛІСОВА СТРАТЕГІЯ ЄС ДО 2030 РОКУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #НоваЛісоваСтратегія, #ДорожняКарта  

16 липня Європейська Комісія схвалила Нову лісову стратегію ЄС до 2030 р., яка визначає конкретні 

шляхи щодо збільшення кількості та покращення якості лісів в ЄС, посилення їх охорони,  

відновлення та стійкості, а також адаптацію лісів Європи до екстремальних погодних умов,  

спричинених зміною клімату. Серед яких: 

 сприяння сталій лісовій біоекономіці, зокрема посилення затребуваності довговічних  

продуктів з деревини у будівельній промисловості; 

 забезпечення сталого використання деревних ресурсів для біоенергетики; 

 сприяння біоекономіці на основі недеревних ресурсів лісів, включаючи екотуризм; 

 розвиток навичок та розширення можливостей людей для сталої лісової біоекономіки; 

 захист останніх пралісів та реліктових лісів ЄС; 

 забезпечення відновлення лісів, їхньої стійкості та посилення сталого управління лісами з  

врахуванням питань адаптації до зміни клімату; 

 відновлення та заліснення біорізноманітних лісів, включаючи ініціативу з висадження 3 млрд 

додаткових дерев до 2030 року. 

Стратегія містить окрему Дорожню карту дій з реалізації ініціативи щодо висадки 3 млрд додаткових 

дерев, яка базується на загальному підході, що потрібне дерево потрібно висадити в потрібному 

місці та для правильної мети. Дорожня карта визначає сім ключових елементів реалізації цієї  

ініціативи, які передбачають встановлення чітких критеріїв для висадки дерев, їх підрахунку та  

моніторингу, розроблення керівних настанов щодо лісовідновлення та заліснення, сприятливих для 

біорізноманіття, визначення критеріїв наближення лісового господарства до природи та створення 

платформ для обміну передовим досвідом.   

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

ПОЛІТИЧНА ДОМОВЛЕНІСТЬ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГУСЬКОГО РЕГЛАМЕНТУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #ДоступДоПравосуддя, #Довкілля  

У липні Європейський Парламент і Рада ЄС досягнули тимчасової політичної згоди щодо внесення 

змін до Орґуського регламенту стосовно посилення громадського контролю за діями ЄС в  

екологічній сфері. Європейська Комісія запропонувала цю поправку у жовтні 2020 року, згідно з її 

зобов’язаннями у рамках Європейського зеленого курсу стосовно покращення доступу громадян та 

екологічних неурядових організацій до адміністративних та судових процедур на рівні ЄС. 

Надалі змінений регламент покращить відкритість, підзвітність та послідовність дій ЄС щодо  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3381
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_with-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/new_EU_forest_strategy_2030_annex.pdf
https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1367
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довкілля та клімату. Погоджена поправка посилює можливості громадянського суспільства вимагати 

від інститутів ЄС перегляду їхніх документів з метою забезпечення кращого захисту довкілля та 

більш ефективних дій щодо зміни клімату. Крім того, будь-які представники громадськості, які діють 

у суспільних інтересах, зможуть подати запит на перегляд документа, якщо такий запит підтримають 

не менше 4 000 європейців із щонайменше п’яти держав-членів та мінімум 250 представників  

громадськості з кожної держави.   

 Джерело новини: Європейська Комісія, Рада ЄС   

 

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ХАРЧОВОГО БІЗНЕСУ В ЄС  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ВідФермиДоВиделки, #КодексПоведінки, 

#ВідповідальнийХарчовийБізнес  

5 липня набув чинності Кодекс поведінки ЄС щодо відповідального харчового бізнесу та  

маркетингових практик. Кодекс є одним із перших результатів Стратегії ЄС «Від ферми до виделки» 

та невід’ємною частиною її плану дій. Він визначає дії, які суб’єкти можуть добровільно взяти на  

себе щодо покращення та інформування про свої показники сталого розвитку. 

Кодекс містить 7 амбітних цілей, кожна з яких має конкретні цілі та перелік орієнтовних, відчутних та 

вимірюваних дій, які сприяють створенню харчового середовища, що полегшує вибір здорової та 

сталої їжі. Зокрема: 

1) здорове, збалансоване та стале харчування для всіх європейських споживачів, що сприятиме  

вирішенню проблем недоїдання та неінфекційних захворювань в ЄС , пов’язаних із харчуванням, 

зменшенню екологічного сліду споживання харчових продуктів до 2030 року, 

2) запобігання та зменшення втрат їжі та харчових відходів (на споживчому рівні, у межах внутрішніх 

операцій та у різних ланцюгах доданої вартості), 

3) формування кліматично нейтрального харчового ланцюга до 2050 року, 

4) створення оптимізованого циркулярного та енергоефективного харчового ланцюга, 

5) забезпечення безперервного, всеохоплюючого та сталого економічного зростання,  

працевлаштування та гідної праці для всіх, 

6) за допомогою усестороннього партнерства надання ціннісного значення сталому розвитку в  

європейському ланцюгу постачання продовольства, 

7) сталі джерела у ланцюгах постачання продуктів харчування.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА «ПОВЕРНУТИ ПЛАСТИК»  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Довкілля, #ГромадськаІніціатива, #ПовернутиПластик  

13 серпня Європейська Комісія зареєструвала європейську громадянську ініціативу «Повернення 

пластику: Громадянська ініціатива щодо впровадження загальноєвропейської депозитної системи 

для переробки пластикових пляшок». 

Організатори ініціативи закликають Європейську Комісію подати пропозицію щодо: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3610
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/23/eu-ambassadors-endorse-update-to-legislation-on-access-to-justice-in-environmental-matters-aarhus-regulation/
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/f2f_sfpd_coc_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en
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 запровадження загальноєвропейської депозитної системи для переробки пластикових  

пляшок, 

 стимулювання усіх держав-членів ЄС до того, щоб супермаркети (мережі), які продають  

товари у пластикових пляшках, встановлювали торгові автомати для переробки пластикових 

пляшок після їх придбання та використання споживачем, 

 зобов’язання компаній-виробників пластикових пляшок сплачувати податки з пластику за  

систему переробки та депонування пластикових пляшок (за принципом  «забруднювач пла-

тить»).  

 Джерело новини: Європейська Комісія  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ  

#Звіт, #ІнформаційнаДовідка, #Довкілля, #АтмосфернеПовітря, #Викиди, #Інвентаризація  

Європейське агентство з навколишнього середовища підготувало та оприлюднило низку досліджень 

щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, їх скорочення та інвентаризацію.  

Зокрема: 

 Звіт Європейського Союзу про інвентаризацію викидів 1990-2019 рр., підготовлений  

відповідно до Конвенції ЄЕК ООН про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 

(Конвенції про повітря). 

 Інформаційну довідку «Стан звітності відповідно до Директиви про національні зобов’язання 

зі скорочення викидів (2021)», яка містить щорічну оновлену інформацію про оцінку прогресу 

держав-членів ЄС зі скорочення викидів забруднюючих речовин у повітря. Зазначається, що у 

2019 році більшість держав-членів дотримувалася граничних показників викидів, але  

необхідні подальші зусилля для виконання зобов’язань щодо скорочення, визначених на  

період 2020-2029 років та на 2030 рік і в наступні роки.  

 Джерело новини: Європейське агентство з навколишнього середовища,  

Європейське агентство з навколишнього середовища   

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4182
https://www.eea.europa.eu/publications/lrtap-1990-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/national-emission-reduction-commitments-directive-2021/
https://www.eea.europa.eu/publications/national-emission-reduction-commitments-directive-2021/
https://www.eea.europa.eu/media
https://www.eea.europa.eu/publications#c7=en&c11=5&c14=&c12=&b_start=0
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«ГОТОВІ ДО 55»: ДОСЯГНЕННЯ КЛІМАТИЧНОЇ ЦІЛІ ЄС 2030 РОКУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #FitFor55, #ЗмінаКлімату  

14 липня Європейська Комісія прийняла Комюніке «Готові до 55»: досягнення кліматичної цілі ЄС 

2030 року на шляху до кліматичної нейтральності». Пакет «Готові до 55» («Fit for 55») – це набір  

взаємопов’язаних законодавчих пропозицій, за допомогою яких ЄС зобов’язаний досягти  

кліматичної цілі 2030 р. зі скорочення викидів парникових газів щонайменше на 55% порівняно з 

1990 роком на шляху до досягнення кліматичної нейтральності у 2050 році. Пакет посилює вісім  

існуючих законодавчих актів і представляє п’ять нових ініціатив у сферах: зміни клімату, енергетики 

та палива, транспорту, будівельного сектору, землекористування та лісового господарства. 

Пропозиції окреслюють напрями реформування згаданих секторів. Так, у сфері енергетики та палива 

наголос робиться на зростанні електрифікації на основі відновлюваних джерел енергії, а в таких  

галузях, як промисловість та транспорт, на сприянні використанню відновлюваних видів палива,  

таких як чистий водень. Одним із напрямів є реформування системи торгівлі викидами ЄС, усунення 

винятків та знижених тарифів, що заохочують використання викопного палива, наприклад, в авіації 

та морському секторі. 

Окрім того, у комюніке визначені цілі, які повинні бути досягнені у відповідних секторах. Зокрема 

сектори економіки, які будуть охоплені переглянутою системою торгівлі викидами ЄС (енергетичний 

сектор, енергоємні галузі промисловості, включаючи нафтопереробні заводи, металургійні  

підприємства та виробництво заліза, алюмінію, металів, цементу, вапна, скла, кераміки, целюлози, 

паперу, картону, кислот та сипучих органічних хімікатів, а також авіація та морський транспорт),  

повинні скоротити викиди парникових газів на 61% порівняно з рівнями 2005 року.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СтратегічнийПлан, #Інфраструктура, #АльтернативніВидиПалива  

14 липня Європейська Комісія прийняла Комюніке «Стратегічний план впровадження, що містить 

додаткові заходи для підтримки швидкої розбудови інфраструктури для альтернативних видів  

палива», який визначає набір додаткових заходів для підтримки швидкого впровадження  

інфраструктури для альтернативних видів палива. 

Додаткові заходи щодо прискорення впровадження інфраструктури для альтернативних видів  

палива передбачають: 

 удосконалення планування, дозвільної системи та процедури державних закупівель такої  

інфраструктури в ЄС, а також посилення підтримки громадськістю даних процесів; 

 покращення використання можливостей процесу національного планування відновлення та 

стійкості; 

 зміцнення та покращення цільового фінансування на рівні ЄС, залучення приватних інвестицій  

Зміна клімату 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3671
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_rollout_plan_support_rapid_deployment_of_alternative_fuels_infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_rollout_plan_support_rapid_deployment_of_alternative_fuels_infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategic_rollout_plan_support_rapid_deployment_of_alternative_fuels_infrastructure.pdf
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та посилення спроможності; 

 виявлення невирішених технологічних проблем і прискорення стандартизації; 

 розробка бази даних та системи управління для забезпечення ефективної роботи  

електромобільної інфраструктури. 

З метою створення бази даних Форум сталого транспорту обговорить технічні питання специфікації 

та політичні вимоги до розвитку відкритих даних, які забезпечують вільний доступ та повторне  

використання даних для електромобільності та інших альтернативних видів палива до 2023 та 

2025 років.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

СТАЛІ ТРАНСПОРТ, ІНФРАСТРУКТУРА ТА ПАЛИВО: ПРОПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СталийРозвиток, #Транспорт, #Інфраструктура, #Паливо  

До 2050 року викиди парникових газів від транспорту мають скоротитися на 90%. Для цього  

Європейська Комісія 14 липня оприлюднила низку законодавчих ініціатив: 

 перегляд CO2 стандартів для легкових і вантажних автомобілів. Європейська Комісія пропонує 

подальше посилення чинних стандартів щодо скорочення викидів парникових газів від  

автомобільного транспорту. Зокрема для нових зареєстрованих автомобілів викиди мають 

скоротитися на 55% до 2030 року та на 100% до 2035 року порівняно з 2021 роком. Для нових 

мікроавтобусів цілі скорочення становлять відповідно 50% та 100%; 

 нова Авіаційна ініціатива ReFuelEU, що передбачає прийняття регламенту про стале авіаційне 

паливо. Пропозиція містить амбітні обов’язкові цілі та зосереджена на найбільш інноваційних 

і сталих видах авіаційного палива, які можуть досягти 80% або 100% економії викидів  

порівняно з викопним паливом; 

 нова Морська ініціатива FuelEU, що передбачає прийняття регламенту про використання  

відновлюваних та низьковуглецевих палив у морському транспорті, а також поширення  

системи торгівлі викидами ЄС на морський сектор; 

 пропозиція до Регламенту щодо інфраструктури для альтернативних видів палива, яка  

визначає цілі розвитку інфраструктури. Наприклад, для заправки воднем одна заправна  

станція повинна бути доступною кожні 150 км уздовж основної мережі TEN-T і в кожному  

міському вузлі.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОЇ ЕКОНОМІКИ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СталаЕкономіка, #Фінансування  

6 липня Європейська Комісія схвалила Стратегію фінансування переходу до сталої економіки, яка 

визначила чотири напрями підтримки фінансування переходу до сталої економіки. А саме: 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3525
https://ec.europa.eu/info/files/amendment-regulation-setting-co2-emission-standards-cars-and-vans_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/refueleu_aviation_-_sustainable_aviation_fuels.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/fueleu-maritime-green-european-maritime-space_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-directive-deployment-alternative-fuels-infrastructure_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390
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 фінансування переходу реального сектору економіки до сталого розвитку – стратегія встанов-

лює інструменти та визначає політики, що дозволяють суб’єктам господарювання проводити 

фінансування їхніх планів переходу з метою досягнення кліматичних і екологічних цілей,  

 інклюзивність – стратегія збільшує можливості для фізичних осіб, малих і середніх компаній у 

доступі до сталого фінансування, 

 стійкість і внесок фінансової системи – стратегія передбачає, яким чином фінансовий сектор 

може зробити свій внесок у досягнення цілей Європейського зеленого курсу, 

 глобальні амбіції – стратегія визначає шляхи міжнародної співпраці ЄС задля досягнення гло-

бального порядку денного з фінансування переходу до сталої економіки. 

Стратегія окреслила комплексні дії з кожного напряму. Серед яких є розширення існуючого інстру-

ментарію сталого фінансування для полегшення доступу до фінансування. Зокрема, Європейська 

Комісія розробить пропозиції до законодавства щоб підтримати фінансування певних видів економі-

чної діяльності, переважно в енергетичному секторі, які сприяють зменшенню викидів парникових 

газів, та розгляне можливість розширення системи таксономії ЄС.   

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

ПЕРЕГЛЯД ДИРЕКТИВИ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ЕНЕРГІЇ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Оподаткування, #Енергія  

14 липня Європейська Комісія оприлюднила пропозиції щодо перегляду Директиви про оподатку-

вання енергії (ETD), розроблені у рамках ініціативи «Готові до 55» (Fit for 55). Оновлення ETD  

зосереджено на двох основних сферах – запровадження нової структури податкових ставок,  

виходячи з енергетичного вмісту та екологічних показників палива й електроенергії, та розширення 

бази оподатковування шляхом включення у сферу застосування більшої кількості продуктів та  

усунення деяких існуючих пільг і винятків. 

 Для запровадження нової структури податкових ставок енергетичні продукти та  

електроенергія об’єднані в загальні категорії, які враховують й екологічні показники. Таким 

чином, нова система забезпечить вище оподаткування найбруднішого палива. Попередні  

мінімальні ставки були встановлені в 2003 році, тому запропоновані мінімальні ставки також 

будуть скориговані з урахуванням існуючих цін і будуть щорічно автоматично коригуватися на 

основі даних споживчих цін Євростату. 

 Стосовно розширення бази оподатковування, то пропонується включити у систему  

оподаткування енергетичні продукти та сфери, які раніше не входили у рамки оподаткування 

енергоносіїв. Водночас запропоновано ліквідувати низку національних винятків та  

можливостей зменшення державами-членами ставок для окремих секторів. Тим не менше, 

будуть залишені можливості щодо зниження тарифів, наприклад, для електроенергії або  

передових енергетичних продуктів, вироблених з відновлюваних джерел енергії, та для  

галузей первинного сектору, таких як сільське господарство.   

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3666
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662
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НА ШЛЯХУ ДО ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ ВИКИДАМИ ЄС  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СистемаТоргівліВикидами  

14 липня Європейська Комісія оприлюднила пропозиції щодо перегляду системи торгівлі викидами 

в ЄС (СТВ). Реформування системи серед іншого передбачає: 

 збільшення обсягу скорочення викидів парникових газів. Пропонується щорічне скорочення 

викидів на 4,2% (замість 2,2% на рік за нинішньою системою) та скорочення на 61% до 

2030 року порівняно з рівнем 2005 року, 

 поступове скорочення та скасування безоплатних надбавок. Зокрема, кількість безоплатних 

надбавок, що виділяються авіаперевізникам, буде поступово скорочуватися з метою  

припинення безоплатного їх виділення до кінця 2026 року, 

 її поширення на інші сектори економіки. Так, викиди від морського транспорту будуть  

включені до існуючої СТВ, а викиди від палива, що використовується в автомобільних  

перевезеннях та будівництві, будуть охоплені новою, окремою системою торгівлі викидами. 

Викиди з будівельного сектору та автомобільного транспорту покриватимуться новою, окремою  

системою торгівлі викидами. Для подолання будь-яких соціальних наслідків, які виникатимуть у 

зв’язку з впровадженням цієї нової системи, Європейська Комісія пропонує створити Кліматичний 

соціальний фонд. Його розмір буде відповідати виділеній частці доходів від аукціону квот на викиди 

за новою системою. Фонд надаватиме державам-членам фінансування для підтримки заходів та 

інвестицій у підвищення енергоефективності будівель, декарбонізацію опалення та охолодження 

будівель, включаючи інтеграцію енергії з відновлюваних джерел, а також надання покращеного  

доступу до мобільності з нульовими та низькими викидами. Ці заходи та інвестиції в основному  

мають приносити користь вразливим домогосподарствам, мікропідприємствам або користувачам 

транспорту.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

МЕХАНІЗМ КАРБОНОВОГО КОРИГУВАННЯ ІМПОРТУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #МеханізмКарбоновогоКоригуванняІмпорту  

14 липня Європейська Комісія оприлюднила законодавчі пропозиції «Готові до 55» (Fit for 55), серед 

яких й ініціатива щодо введення механізму карбонового коригування імпорту (CBAM). Ця ініціатива 

є кліматичним заходом, який має запобігти ризику витоку вуглецю та підтримати зростання амбіцій 

ЄС щодо пом’якшення зміни клімату, забезпечуючи при цьому його сумісність із вимогами СОТ. 

CBAM допоможе зменшити ризик витоку вуглецю, заохочуючи виробників у країнах, що не є  

членами ЄС, екологізувати свої виробничі процеси. 

Передбачається, що імпортери ЄС купуватимуть вуглецеві сертифікати, які відповідатимуть ціні  

вуглецю, що була б сплачена, якби товари були вироблені згідно з правилами вуглецевого  

ціноутворення в ЄС. І навпаки, як тільки виробник, що не належить до ЄС, покаже, що уже заплатив 

ціну за вуглець, що використовується у виробництві імпортованих товарів у третій країні, відповідна 

вартість може бути повністю вирахувана для імпортера з ЄС.  

Механізм карбонового коригування імпорту поступово застосовуватиметься до певної кількості  

https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3542
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товарів з високим ризиком витоку вуглецю: чавуну та сталі, цементу, добрив, алюмінію та  

вироблення електроенергії. З 2023 року для цих продуктів буде застосовуватися система звітності з 

метою полегшення плавного розгортання та сприяння діалогу з третіми країнами, а імпортери  

почнуть виплачувати фінансові коригування у 2026 році.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #ЗеленіОблігації  

У липні Європейська Комісія запропонувала проєкт Регламенту про європейські зелені облігації. 

Пропозиція спрямована на створення добровільного стандарту, доступного для всіх приватних і  

державних емітентів, з метою сприяння та надання допомоги у фінансуванні сталих інвестицій.  

Стандарт стосуватиметься компаній і державних органів щодо використання зелених облігацій для 

залучення коштів на ринках капіталу у фінансування амбітних інвестицій, одночасно виконуючи  

жорсткі вимоги щодо сталого розвитку та захищаючи інвесторів від «грінвошінгу». 

Регламент містить чотири ключові вимоги: 

 вирівнювання таксономії – кошти, зібрані за рахунок облігацій, повинні бути повністю  

розподілені на проєкти, які відповідають таксономії ЄС, 

 прозорість – повна прозорість щодо розподілу надходжень від облігацій через вимоги до  

детальної звітності, 

 зовнішня перевірка – усі європейські зелені облігації повинні бути перевірені зовнішнім  

рецензентом на предмет відповідності фінансованих проєктів регламенту та вимогам  

таксономії, 

контроль за рецензентами – зовнішні рецензенти, , що надають послуги емітентам зелених  

облігацій ЄС, повинні бути зареєстровані та контрольовані Європейським органом з ринків цінних 

паперів. Це забезпечить якість і надійність послуг рецензентів та їх оглядів для захисту інвесторів і 

забезпечення цілісності ринку.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

СТАЛІ ФІНАНСИ ТА ТАКСОНОМІЯ ЄС  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СталіФінанси, #Таксономія  

6 липня Європейська Комісія прийняла Делегований регламент, що доповнює статтю 8 Регламенту 

2020/852 про таксономію, яка зобов’язує фінансові та нефінансові компанії надавати інформацію 

інвесторам про екологічні показники своїх активів та економічну діяльність. Цей делегований акт 

визначає зміст, методологію та інформацію, яку мають розкривати фінансові та нефінансові  

підприємства щодо частки екологічно сталої економічної діяльності в їхній діяльності, інвестиціях чи 

кредитній діяльності. 

Делегований акт буде передано для перевірки Європейським Парламентом та Радою ЄС.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3405
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3405
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ЄВРОБАРОМЕТР: «ЄВРОПЕЙЦІ ВВАЖАЮТЬ ЗМІНУ КЛІМАТУ НАЙСЕРЙОЗНІШОЮ ГЛОБАЛЬНОЮ 

ПРОБЛЕМОЮ»  

#ЗмінаКлімату, #Євробарометр, #Опитування  

У липні Європейська Комісія опублікувала результати нового спеціального опитування  

Євробарометра щодо зміни клімату.* Опитування показало, що громадяни ЄС вважають  

зміну клімату найсерйознішою проблемою, яка постає перед світом. Більше дев’яти з десяти  

опитаних людей розглядають зміну клімату серйозною проблемою (93%), майже вісім з десяти 

(78%) вважають її дуже серйозною. На прохання визначити найсерйознішу проблему, з якою  

зіткнувся світ, більше чверті (29%) обрали або зміну клімату (18%), або погіршення стану природи 

(7%), або проблеми зі здоров’ям, спричинені забрудненням довкілля (4%). 

З точки зору реагування на політику, дев’ять з десяти європейців (90%) погоджуються, що викиди 

парникових газів слід скоротити до мінімуму. Майже дев’ять з десяти європейців (87%) вважають 

важливим те, щоб ЄС поставив амбітні цілі щодо збільшення використання відновлюваної енергії і 

щоб ЄС надавав підтримку підвищенню енергоефективності. 

* Спеціальний Євробарометр № 513 щодо зміни клімату опитував 26 669 громадян з різних  

соціальних та демографічних груп у всіх 27 державах-членах ЄС. Опитування проводилося в період з 

15 березня по 14 квітня 2021 року.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

ТЕХНІЧНІ НАСТАНОВИ ЩОДО КЛІМАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ТехнічніНастанови, #ЗмінаКлімату, #Інфраструктура  

29 липня Європейська Комісія опублікувала нові Технічні настанови щодо кліматичної стійкості 

інфраструктурних проєктів на період 2021-2027 років. Посібник допомагає врахувати кліматичні  

міркування у майбутніх інвестиціях та розвитку інфраструктурних проєктів, таких як будівлі,  

мережева інфраструктура та інші інфраструктурні об’єкти. 

Настанови визначають загальні принципи та практику ідентифікації, класифікації та управління  

кліматичними ризиками під час планування, розробки, виконання та моніторингу інфраструктурних 

проєктів і програм. Процес враховує два напрями (пом’якшення та адаптацію) і ділиться на дві фази 

(перевірку та детальний аналіз). Ці настанови також інтегрують кліматичну стійкість у процеси  

управління проєктним циклом (PCM), оцінки впливу на довкілля (EIA) та стратегічної екологічної  

оцінки (SEA), містять рекомендації щодо підтримки національних процесів кліматичної стійкості.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АГЕНТСТВА З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У КЛІМАТИЧНІЙ 

СФЕРІ  

#Звіт, #Дослідження, #ЗмінаКлімату, #ДжерелаСировини, #Відходи  

Європейське агентство з навколишнього середовища підготувало та оприлюднило низку досліджень 

у кліматичній сфері. Зокрема: 

 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3943
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 Звіт «Покращення впливу джерел сировини на клімат». Згідно з дослідженням неенергетична 

та несільськогосподарська сировина, хоча і є незначною складовою всієї сировини в ЄС, але 

становить 18% викидів парникових газів, пов’язаних із споживанням. У звіті оцінюється  

потенціал скорочення викидів парникових газів щонайменше на 10% у результаті видобутку та 

переробки ключової сировини (оцінювалися вісім видів сировини – мідь, залізо, золото,  

вапняк та гіпс, боксити та алюміній, деревина, хімічні та мінеральні добрива та сіль). 

 Дослідження «Нові потоки відходів: можливості та виклики», в якому представлено низку  

варіантів політики, які можуть бути реалізовані в майбутньому для переходу до належного 

управління та збільшення циркуляції потоків відходів, що виникають внаслідок використання 

технологій відновлюваної енергії. 

 Джерело новини: Європейське агентство з навколишнього середовища,  

Європейське агентство з навколишнього середовища  

https://www.eea.europa.eu/publications/improving-the-climate-impact-of
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/EEA_emerging-waste-streams_final-report.pdf
https://www.eea.europa.eu/media
https://www.eea.europa.eu/publications#c7=en&c11=5&c14=&c12=&b_start=0

