
  

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 травень-червень 2020 року. 

Європейський зелений курс продовжував визначати напрями розвитку кліматичної й екологіч-

ної політики ЄС. Ухвалено важливі стратегічні документи ЄС (Стратегія з біорізноманіття та 

Стратегія «Від ферми до виделки»), тривала робота над розробкою інших програмних докумен-

тів (європарламентарі висловили свої пропозиції щодо наповненості майбутньої  

Стратегії хімічної сталості), запрацювала Платформа справедливого переходу. Прийнято регла-

менти ЄС про таксономію, повторне використання води, маркування шин. Європейська Комісія 

затвердила звіти з оцінки виконання Директиви (ЄС) 2016/2284 і Директиви 2008/56/ЄС та опри-

люднила щорічну оцінку якості води для купання. 

У червні відбулась відеоконференція ЄС спільно з лідерами Східного партнерства, де обговоре-

но питання подальшої співпраці та визначено пріоритети партнерства у найближчі роки, серед 

яких сталий розвиток та зміна клімату. Європейська Комісія організувала он-лайн семінар із  

ринку вуглецю, який об’єднав політиків високого рівня. У травні розпочаті громадські консульта-

ції щодо майбутньої Стратегії ЄС з адаптації до зміни клімату. Єврокомітет з питань промислово-

сті, досліджень та енергетики схвалив звіт, в якому окреслюються стратегічні напрями збере-

ження та накопичення енергії. Оприлюднено дані щодо викидів парникових газів у рамках сис-

теми торгівлі викидами ЄС, викидів СО2 морським транспортом в ЄС та середні викиди СО2 від 

нових легкових автомобілів та фургонів.  

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  
"отримувати EUpdates" на адресу office@rac.org.ua  
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СТРАТЕГІЯ З БІОРІЗНОМАНІТТЯ – ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

КУРСУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Стратегія, #Біорізноманіття  

20 травня Європейська Комісія прийняла Стратегію ЄС з біорізноманіття до 2030 – програмний доку-

мент Європейського зеленого курсу щодо охорони природи та попередження деградації екосистем. 

Стратегія містить конкретні зобов’язання та заходи, які мають бути виконані до 2030 року, включаю-

чи: 

– перетворення щонайменше 30% суші та 30% морів Європи в природоохоронні території, що перед-

бачає включення існуючих територій Natura 2000 та їх розширення за рахунок національно захище-

них територій, при цьому має бути забезпечений суворий захист територій, які мають високу приро-

дну та кліматичну цінність, зокрема пралісів; 

– відновлення деградованих екосистем в ЄС, а також зменшення тиску на біорізноманіття. Стратегія 

в додатку передбачає конкретні заходи – План відновлення природи в ЄС до 2030 року; 

– трансформаційні зміни, а саме: введення в дію нової посиленої системи управління для забезпе-

чення кращої імплементації та відстеження прогресу, вдосконалення знань, фінансування та інвести-

цій, інтегрування питань біорізноманіття у процес прийняття суспільних, бізнесових та інших рішень. 

Водночас у стратегії висвітлена цілісна позиція ЄС щодо переговорів на конференції сторін Конвенції 

про біологічне різноманіття (проведення якої попередньо заплановано на осінь 2020 року). На між-

народному заході очікується прийняття нової глобальної стратегії у сфері збереження біологічного 

різноманіття.   

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

 

ЗЕЛЕНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУРС – СТРАТЕГІЯ «ВІД ФЕРМИ ДО ВИДЕЛКИ»  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, # Стратегія, #СільськеГосподарство  

20 травня 2020 року Європейська Комісія прийняла Стратегію «Від ферми до виделки» для забезпе-

чення справедливої, здорової та екологічно чистої системи харчування. Відповідно до Європейсько-

го зеленого курсу стратегія пропонує амбітні дії та зобов’язання ЄС щодо трансформації систем хар-

чування до глобальних стандартів конкурентоспроможної сталості, охорони природи та здоров’я 

людини, а також засобів до існування всіх суб’єктів харчового ланцюжка. Документ включає важливі 

міжнародні елементи та спрямований на сприяння глобальному переходу до сталих харчових сис-

тем у тісній співпраці з міжнародними партнерами ЄС. 

Довкілля 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_en
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Стратегія визначає шляхи зменшення екологічного та кліматичного сліду харчової системи ЄС та 

встановлює конкретні цілі щодо її трансформації, включаючи зменшення використання пестицидів 

на 50%, зниження принаймні на 20% використання добрив, скорочення на 50% продажів антимікро-

бних препаратів, які використовуються для вирощування сільськогосподарських тварин й аквакуль-

тури, та досягнення 25% сільськогосподарських угідь, що використовуються під органічне землероб-

ство. 

Стратегія передбачає підтримку європейських фермерів, рибалок та виробників аквакультури через 

нові потоки фінансування та еко-схеми для впровадження сталої практики. Створення Європейської 

торгової марки сталості відкриє нові можливості для бізнесу та диверсифікує джерела доходу для 

європейських фермерів та рибалок.   

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

 

ЄВРОПАРЛАМЕНТАРІ ЗАКЛИКАЮТЬ ПОСИЛИТИ ДІЇ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО  

ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СтратегіяХімічноїСталості, #ХімічніРечовини  

У червні Комітет з охорони довкілля, здоров’я та безпеки харчових продуктів прийняв резолюцію, в 

якій закликав Європейську Комісію розробити нову Стратегію хімічної сталості, представлення якої 

очікується восени 2020 року. Комітет вважає, що нова стратегія повинна повністю відображати прин-

цип застереження та принцип «забруднювач платить», а також бути більш прозорою в процесі її за-

твердження. Він також говорить про необхідність прийняття подальших регуляторних заходів для 

адекватного захисту вразливих груп, таких як діти, вагітні жінки, жінки, що годують грудьми, та літні 

люди. 

Комітет закликає до створення всеосяжної структури ЄС щодо речовин, які руйнують ендокринну 

систему, ефективної мінімізації їхнього впливу на людей та довкілля, а також включити конкретні 

положення до законодавства щодо заборони використання канцерогенних, мутагенних або токсич-

них речовин в іграшках, матеріалах, які контактують з харчовими продуктами, косметиці. Він також 

наголосив на необхідності вдосконалення дозвільної процедури ЄС щодо використання пестицидів 

та прискорення переходу до пестицидів з низьким рівнем ризику. 

Євродепутати підкреслили, що у вторинних матеріалах/продуктах наявні шкідливі хімічні речовини, 

а тому до них потрібно застосовувати ті ж правила, що й до нових продуктів. ЄС також повинен міні-

мізувати та поступово замінювати випробування хімічних речовин на тваринах шляхом розширеного 

використання нових методологій та стратегій інтелектуального тестування . 

Джерело новини: Європейський Парламент 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200622IPR81708/meps-call-on-eu-commission-to-step-up-action-against-dangerous-chemicals
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СТАЛЕ ІНВЕСТУВАННЯ – ПРИЙНЯТО РЕГЛАМЕНТ ТАКСОНОМІЇ  

#Регламент, #СталіФінанси, #Таксономія  

18 червня Європейський Парламент прийняв Регламент про створення структури для сприяння ста-

лому інвестуванню (Регламент таксономії) – ключовий законодавчий акт, який просуватиме цілі Єв-

ропейського зеленого курсу щодо здійснення інвестицій у зелені та сталі проєкти. Регламентом пе-

редбачено формування першого у світі «зеленого списку» – класифікаційної системи класичної ста-

лої економічної діяльності, яка створить єдині підходи для інвесторів щодо інвестування в проєкти 

та економічну діяльність, які мають істотний позитивний вплив на клімат та довкілля. 

Європейська Комісія має прийняти акти, які містять конкретні технічні критерії перевірки, для того, 

щоб доповнити принципи, викладені у регламенті, та визначити, яка економічна діяльність може 

відповідати кожній екологічній цілі. Критерії зменшення впливу кліматичних змін та адаптації до них 

мають бути прийняті до кінця 2020 року, а критерії щодо інших чотирьох екологічних цілей (стале 

використання та захист водних і морських ресурсів, перехід до циркулярної економіки, запобігання 

та контроль забруднення, захист та відновлення біорізноманіття й екосистем) – до кінця 2021 року. 

Регламентом також передбачено створення Платформи з питань сталого фінансування. Вона відігра-

ватиме вирішальну роль у розвитку таксономії ЄС та стратегії сталого фінансування у найближчі ро-

ки. Платформа є дорадчим органом, що складається з експертів приватного та державного сектору, 

та надаватиме допомогу Європейській Комісії у підготовці технічних критеріїв скринінгу, наданні 

консультацій щодо подальшого розвитку таксономії ЄС та сталого фінансування.   

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРО ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ  

#Регламент, #ПовторнеВикористанняВоди  

Прийнято Регламент (ЄС) 2020/741 Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 2020 року про 

мінімальні вимоги щодо повторного використання води. Він ухвалений з метою гарантування того, 

що регенерована вода є безпечною для зрошення у сільському господарстві, забезпечуючи тим са-

мим високий рівень охорони довкілля та здоров’я людей і тварин, для сприяння циркулярній 

(круговій) економіці, підтримки адаптації до зміни клімату шляхом вирішення проблем з дефіцитом 

води та зменшення тиску на водні ресурси ЄС. 

Новий акт вперше на європейському рівні визначає мінімальні вимоги до відновлених вод (тобто 

міських стічних вод) для безпечного використання в сільськогосподарських цілях та спрямований на 

більш широке використання очищених стічних вод з метою обмеження використання водойм та під-

земних вод.  

Регламент набув чинності на двадцятий день після опублікування в Офіційному віснику Європейсь-

кого Союзу та застосовуватиметься з 26 червня 2023 року.   

Джерело новини: Європейський Парламент 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594213526308&uri=CELEX:32020R0741
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78921/parliament-approves-increased-water-reuse
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ПРИЙНЯТО РЕГЛАМЕНТ ПРО МАРКУВАННЯ ШИН  

#Регламент, #Маркування, #Шини  

Прийнято Регламент (ЄС) 2020/740 Європейського Парламенту та Ради від 25 травня 2020 р. про ма-

ркування шин щодо економічності палива та інших параметрів, про внесення змін до Регламенту 

(ЄС) 2017/1369 та скасування Регламенту (ЄС) № 1222/2009 рік. Нова схема маркування автомобіль-

них та вантажних шин має на меті підвищити поінформованість споживачів щодо економії палива, 

підвищити безпеку та зменшити шумове забруднення.  

Нова схема маркування поширюватиметься також на важкі транспортні засоби (так звані шини C3), 

які наразі не підпадають під вимоги ЄС щодо маркування. У майбутньому до маркування буде дода-

на інформація про пробіг, стирання, відновлені шини тощо. Дані про ефективність пробігу та стиран-

ня будуть включені, коли стануть доступними методи випробування. 

Регламент набув чинності на двадцятий день після опублікування в Офіційному віснику Європейсь-

кого Союзу та застосовуватиметься з 1 травня 2021 року.  

Джерело новини: Європейський Парламент 

 

 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ: ЧИ Є ДОСЯЖНИМИ ЦІЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  

ЗЕЛЕНОГО КУРСУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Звіт, #ЗабрудненняАтмосферногоПовітря  

26 червня Європейська Комісія затвердила перший Звіт з оцінки виконання Директиви (ЄС) 

2016/2284 від 14 грудня 2016 р. про скорочення викидів в атмосферне повітря конкретних забруд-

нюючих речовин на національному рівні. У звіті представлено стан виконання усіх аспектів директи-

ви – від кадастрів викидів забруднюючих речовин до моніторингу впливу на екосистеми. Ефективна 

імплементація законодавства про чисте повітря є суттєвим внеском в амбіцію нульового забруднен-

ня довкілля, вільного від токсичних речовин, котра оголошена Європейською Комісією в рамках Єв-

ропейського зеленого курсу. 

Значна частина звіту присвячена аналізу Національних програм контролю забруднення повітря, які 

держави-члени мали подати до 1 квітня 2019 року. Оцінка перших програмних заходів за контролем 

викидів в атмосферне повітря показала, що впровадження нових стандартів потребує покращення. 

Державам-членам необхідно активізувати зусилля в усіх секторах, особливо необхідні зусилля в 

сільському господарстві для скорочення викидів аміаку, що є найпоширенішим та серйозним за-

вданням впровадження в ЄС. Більшість країн ризикують не виконати свої зобов’язання щодо скоро-

чення викидів як до 2020, так і 2030 року. Європейська Комісія продовжуватиме моніторинг та підт-

римку національних зусиль у цьому плані за допомогою фінансових та нефінансових інструментів. 

Одночасно зі звітом Європейська Комісія оприлюднила оцінку-аналізи своїх консультантів націона-

льних програм контролю забруднення повітря та прогнозів викидів, а також горизонтальний звіт що-

до всієї території ЄС, який об’єднує цю інформацію.   

Джерело новини: Європейська Комісія  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594216263176&uri=CELEX:32020R0740
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78920/new-tyre-labels-to-include-information-on-energy-consumption-and-grip
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593765728744&uri=CELEX:52020DC0266
https://ec.europa.eu/environment/air/reduction/NAPCP.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1188
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«МОРЯ ТА ОКЕАНИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ», – ЗВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Звіт, #Моря, #Океани  

25 червня Європейська Комісія затвердила Звіт про перший цикл імплементації Директиви 2008/56/

ЄС, що встановлює рамки діяльності співтовариства у сфері політики з морського середовища. У звіті 

зазначено, що рамки ЄС із захисту морів та океанів є одними з найбільш всеосяжних та амбітних у 

всьому світі, але вони потребують удосконалення (зокрема у з зв’язку з тиском від надмірного про-

мислу та несталої рибальської практики, забруднення пластиком, надлишку поживних речовин, під-

водного шуму та інших видів забруднення). Картина щодо якості морів та прибережних територій 

Європи є неоднаковою. Фізично порушено близько 79% прибережного морського дна Європи та 

43% території шельфу. 46% прибережних вод Європи все ще піддаються інтенсивній евтрофікації.  

Одночасно зі звітом Європейська Комісія оприлюднила Робочий документ персоналу Комісії про 

основні етапи та досягнення до 2019 року, Робочий документ персоналу Комісії щодо довідкового 

документу з визначення доброго екологічного стану та його зв’язки з оцінками й умовами екологіч-

них цілей, додатки 1, 2 і 3 про стан морів та океанів ЄС.  

Джерело новини: Європейська Комісія   

 

 

ЯКІСТЬ ВОДИ ДЛЯ КУПАННЯ В ЄВРОПІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ВИСОКОЮ  

#ЯкістьВоди, #ЩорічнеОцінювання  

8 червня Європейське агентство з навколишнього середовища та Європейська Комісія оприлюднили 

результати європейської щорічної оцінки якості води для купання. Згідно з оцінкою якість води для 

купання в Європі помітно покращилася за останні десятиліття. До 2015 року всі місця, відведені для 

купання, мають відповідати принаймні «достатньому» стану. У 2019 році цей мінімальний стандарт 

якості був дотриманий у 95,0% усіх місць для купання в ЄС. З 22 295 місць для купання в Європі 

84,6% мали відмінну якість. У п’яти країнах 95% чи більше вод для купання мали відмінну якість: Авс-

трія, Греція, Кіпр, Мальта та Хорватія. Крім того, у Греції, Латвії, Литві, Люксембурзі, Румунії та Слове-

нії всі оцінені водойми для купання були принаймні достатньої якості. 

Також оприлюднено оновлену інтерактивну карту та нові звіти держав-членів ЄС про імплементацію 

Директиви 2006/7/ЄС щодо управління якістю води для купання.   

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейське агентство з навколишнього середовища  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593613439738&uri=CELEX:52020DC0259
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd202060final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd202062final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd202061final_part_1-3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd202061final_part_2-3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd202061final_part_3-3.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1160
https://eea.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f9cecd95b1b44c88ac6ed3a9dc4d51b2
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/country-reports-2019-bathing-season
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_999
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/european-bathing-water-quality-in-2019
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КЛІМАТИЧНА СТАЛІСТЬ – ПРІОРИТЕТ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ПІСЛЯ 2020 РОКУ  

#СхіднеПартнертво, #Пріоритети, #КліматичнаСталість  

18 червня Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою щодо майбут-

ніх напрямів співпраці ЄС у рамках Східного партнерства. Вона зазначила, що стратегічним інте-

ресом Європейського Союзу є процвітаюче Східне партнерство. На відеоконференції ЄС спільно з 

лідерами Східного партнерства обговорено питання подальшої співпраці та визначено п’ять пріори-

тетів партнерства у найближчі роки, які стосуються питань економіки та створення гідних робочих 

місць, просування прав людини та верховенства права, сталого розвитку та зміни клімату, подальшої 

цифрової трансформації тощо. 

Важливим пріоритетом, як зазначила Президентка, є партнерство, спрямоване на сталий розвиток. 

Лідерам необхідно зосередити увагу на опірності до зміни клімату. Це є цілком природнім, оскільки 

зелений перехід – центр уваги як оновленого Східного партнерства, так і нової політичної програми 

ЄС – Європейського зеленого курсу. 

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛАТФОРМА СПРАВЕДЛИВОГО ПЕРЕХОДУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Платформа, #СправедливийПерехід  

29 червня Європейська Комісія запустила Платформу справедливого переходу, яка створена для на-

дання допомоги державним та приватним зацікавленим особам з вугільних та інших вуглемістких 

регіонів, отримати доступ до фінансування з понад 150 млрд євро Механізму справедливого перехо-

ду. Ця інтернет-платформа забезпечуватиме: 

– надання технічної та консультативної підтримки державам-членам та регіонам, у тому числі щодо 

прийняття та функціонування територіальних планів справедливого переходу; 

– єдину точку доступу за допомогою Інтернету, що включає можливість звернутися до Європейської 

Комісії з технічних та адміністративних питань, які стосуються справедливого переходу; 

– обмін інформацією, досвідом та знаннями зі спеціалізованими базами проєктів та експертами; 

– форум для діалогу щодо справедливого переходу із залученням місцевих та національних зацікав-

лених осіб, соціальних партнерів, державних органів влади та інституцій ЄС.   

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

Зміна клімату 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1131
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-platform_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1201
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ГРОМАДСЬКІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЄС З АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Консультація, #АдаптаціяДоЗмінКлімату  

На початку 2021 року в рамках Європейського зеленого курсу Європейська Комісія має запропонува-

ти нову Стратегію ЄС з адаптації до зміни клімату. Комісія розпочала консультації із зацікавленими 

сторонами та громадянами для вивчення їхньої думки стосовно нової стратегії ЄС (зараз є чинною 

стратегія, прийнята ще у 2013 році, та позитивно оцінена у 2018 році). 

Громадські консультації проводяться он-лайн протягом 14 травня – 20 серпня 2020 року.   

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ – ШЛЯХ ДО ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЄС  

#ЗмінаКлімату, #Декарбонізація, #НакопиченняЕнергії, #Акумулятори, #ЗеленийВодень  

29 червня депутати Єврокомітету з питань промисловості, досліджень та енергетики схвалили звіт, в 

якому окреслюють стратегічні напрями збереження енергії, що відіграє вирішальну роль у досягнен-

ні цілей Паризької угоди, та пропонують способи активізації рішення щодо накопичення енергії, зок-

рема шляхом використання водневих і домашніх акумуляторів. 

Комітет закликав Європейську Комісію та держави-члени усунути регуляторні бар’єри (такі як по-

двійне оподаткування або недоліки в мережевих кодексах ЄС), що перешкоджають розвитку проєк-

тів накопичення енергії. Євродепутати також наголосили на потенціалі водню, що виробляється з 

відновлюваних джерел (так званого «зеленого водню»), і звернулися до Європейської Комісії продо-

вжувати підтримувати дослідження та розвиток водневої економіки, оцінити необхідні заходи підт-

римки для зменшення вартості зеленого водню, можливу модернізацію газової інфраструктури для 

транспортування водню. 

Комітет підтримує зусилля Європейської Комісії зі створення європейських стандартів щодо батаре-

йок та акумуляторів, зменшення залежності від їх виробництва за межами Європи, пропонує шляхи 

розширення використання інших варіантів зберігання, таких як механічне та теплове накопичення, а 

також розвиток децентралізованого сховища за допомогою домашніх акумуляторів, побутового збе-

рігання тепла та розумних енергетичних систем для дому. 

Джерело новини: Європейський Парламент  

 

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ ВИКИДАМИ: У 2019 РОЦІ СКОРОТИЛИСЯ ВИКИДИ  

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ  

#СистемаТоргівліВикидамиЄС, #ВикидиПарниковихГазів  

У 2019 викиди парникових газів від усіх операторів, на які поширюється система торгівлі викидами 

ЄС (СТВ ЄС), зменшилися загалом на 8,7% порівняно з рівнем 2018 року. Найбільше зниження досяг-

нуто в енергетичному секторі – викиди зменшилися на 15%, що стало результатом декарбонізації 

вугілля, заміненого електроенергією з відновлюваних джерел енергії та видобутку  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:738:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-launches-online-public-consultation-new-eu-strategy-adaptation-climate-change_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation
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електроенергії з газу. Викиди від промисловості зменшилися на 2%. Скорочення викидів спостеріга-

ється у більшості галузей промисловості, включаючи виробництво чавуну та сталі, цементу, хімікатів 

та нафтопереробних заводів. 

У 2019 році викиди парникових газів від стаціонарних установок (електростанцій та виробничих уста-

новок) склали 1,527 млрд тонн CO2, що на 9% менше ніж у 2018 році. Викиди від операторів повітря-

них суден становили 68,14 млн тонн CO2, що на 1% вище порівняно з 2018 роком.    

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

ОПРИЛЮДНЕНО ПЕРШИЙ ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ЩОДО ВИКИДІВ СО2 МОРСЬКИМ  

ТРАНСПОРТОМ В ЄС  

#ВикидиСО2, #МорськийТранспорт, #Звіт  

Починаючи з 2018 року, Регламент (ЄС) 2015/757 вимагає від судноплавних компаній проводити мо-

ніторинг викидів CO2, споживання палива та іншої відповідної інформації під час навігації до портів 

або з них в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). У травні 2020 року Європейська Комісія опублікува-

ла перший щорічний Звіт про викиди CO2 з морського транспорту. Звіт базується на даних про вики-

ди у 2018 році, про які компанії мали повідомити до вересня 2019 року. 

Звіт показує, що приблизно двох третин повідомлених викидів CO2 пов’язані з подорожами до порту 

або поза межами ЄЕЗ. Подорожі всередині ЄЕЗ складали лише 32% від загальних викидів CO2, а ви-

киди з суден у портах ЄЕЗ склали 6% від загальних викидів. Порівнюючи викиди CO2 для різних типів 

суден, контейнеровози становили найбільшу частку загальних викидів – понад 30%. 

Технічна енергоефективність флоту, що відстежується, як правило, порівнянна зі світовими тенденці-

ями (за винятком контейнеровозів малого розміру). Більшість флоту вже відповідає глобальним ста-

ндартам енергоефективності, що застосовуються протягом 2020-2025 років. Щодо експлуатаційної 

енергоефективності, переважна більшість суден знизили свою швидкість порівняно з 2008 роком 

(від 15 до 20%). 

Дані про викиди CO2 та відомості про енергоефективність окремих суден є загальнодоступними на 

веб-базі даних THETIS-MRV, розробленій Європейською Комісією та Європейським агентством мор-

ської безпеки. Прозорість системи та деталізація повідомлених даних є ключовими для подолання 

ринкових бар’єрів і стимулювання використання енергоефективних способів поведінки та техноло-

гій.    

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

У 2019 РОЦІ ЗРОСЛИ СЕРЕДНІ ВИКИДИ СО2 ВІД НОВИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ ТА  

ФУРГОНІВ В ЄС  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Консультація, #АдаптаціяДоЗмінКлімату  

Середні викиди CO2 нових легкових транспортних засобів, зареєстрованих в ЄС-28, Ісландії та Норве-

гії в 2019 році, залишилися значно нижче від встановлених цілей, згідно з попередніми даними, опу-

блікованими Європейським агентством з навколишнього середовища. Однак середні викиди CO2 як 

https://ec.europa.eu/clima/news/emissions-trading-greenhouse-gas-emissions-reduced-87-2019_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/shipping/docs/c_2020_3184_en.pdf
https://mrv.emsa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-publishes-first-annual-eu-report-co2-emissions-maritime-transport_en
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нових легкових автомобілів, так і нових мікроавтобусів зросли порівняно з 2018 роком. Виробникам 

автомобілів доведеться значно скоротити викиди від автомобілів, щоб досягти більш жорстких ці-

лей, які застосовуються з 2020 року, – 95 г CO2 / км для автомобілів та 147 г CO2 / км для фургонів. 

Попередні дані показують, що середні викиди двоокису вуглецю новими легковими автомобілями 

складали 122,4 г CO2 / км, що нижче мети в 130 г CO2 / км, яка застосовувалася по 2019 р. Однак, 

третій рік поспіль середні викиди зростають і в 2019 році були на 1,6  г CO2 / км вищими, ніж у 2018 

році. Середні викиди CO2 новими фургонами становили 158,4 г CO2 / км, що нижче цільового показ-

ника в 175 г CO2 / км, який діяв по 2019 року. Але другий рік поспіль, їхні середні викиди збільшили-

ся і були на 0,5 г CO2 / км вище у 2019 році, ніж у 2018 році. 

У 2019 році зросла реєстрація нових автомобілів з нульовою та низькою емісією CO2 приблизно до 

3,5% нових реєстрацій автомобілів порівняно з 2% у 2018 році. Зареєстровано близько 340 000 аку-

муляторних електромобілів (BEV) та 193 000 гібридних автомобілів з підзарядкою від електромережі 

(PHEV), що відповідно на 130% та 32% більше, ніж у 2018 році. Однак значна частина цього збільшен-

ня пов’язана з тим, що вперше у 2019 році врахована реєстрація транспортних засобів у Норвегії, на 

яку припадало 56% комбінованих реєстрацій автомобілів BEV та PHEV.  

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

ЩОРІЧНИЙ ОН-ЛАЙН СЕМІНАР З РИНКУ ВУГЛЕЦЮ  

#РинокВуглецю, #Семінар, #ФлоренційськийПроцес  

Четвертий рік поспіль керівники – політики високого рівня з деяких головних світових ринків вугле-

цю – збираються для обговорення та обміну досвідом. У червні 2020 року Європейська Комісія орга-

нізувала он-лайн семінар з ринку вуглецю, який об’єднав політиків з вуглецевих ринків по всьому 

світу: Європейського Союзу, Каліфорнії, Канади, Китаю та Нової Зеландії. 

Завданнями Флоренційського процесу є збір та розповсюдження практичних знань та інформації 

про функціонування систем торгівлі викидами (СТВ) у всьому світі, створення мережі, яка об’єднує 

експертів з СТВ, та створення форуму, що забезпечує взаємодію між розробниками політики та екс-

пертами з СТВ. Основною темою цьогорічного семінару був вплив кризи Covid-19 на національні сис-

теми торгівлі викидами. 

Джерело новини: Європейська Комісія  

 

https://ec.europa.eu/clima/news/average-co2-emissions-new-light-duty-vehicles-registered-europe-2019_en
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-organises-online-annual-carbon-market-workshop_en

