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У випуску
Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний
огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад-грудень 2020 року.
Європейський зелений курс надалі залишається одним з визначальних векторів розвитку екологічної та кліматичної політики і права ЄС, що відображено у спільній декларації законодавчих
пріоритетів ЄС на 2021 рік. На його виконання прийнято стратегії про морські відновлювані джерела, сталу та розумну мобільність, переглянуто директиву про питну воду, а з нового року розпочнуть діяти нові правила щодо імпорту та експорту пластикових відходів. Також прийнято остаточне рішення щодо запровадження Європейського року залізниць, а Європейська Комісія
висловила своє бачення з оновлення законодавства ЄС про батарейки, розвиток вітроенергетики у відповідності до природоохоронного законодавства, стратегічних планів держав-членів ЄС
для реалізації Спільної сільськогосподарської політики. Продовжується діяльність щодо внесення змін до Оргуського регламенту, регламенту про транс’європейську енергетичну інфраструктуру, прийняття загальноєвропейського знаку добробуту тварин, розпочато консультації стосовно плану дій з нульового забруднення довкілля.
Наприкінці року опубліковано низку звітів, зокрема про прогрес кліматичних дій ЄС, фторовані
парникові гази на ринку ЄС, якість повітря в ЄС та фармацевптичні препарати. Європейська Комісія затвердила інвестиційний пакет, підтримавши понад 120 нових проєктів Програми LIFE.
Активною була діяльність ЄС у кліматичній сфері – подано оновлений національно визначений
внесок, триває робота над майбутньою стратегією з адаптації до зміни клімату, запущено Євро-

пейський кліматичний пакт. ЄС продовжує відігравати провідну роль і в глобальному вимірі:
восени відбувся другий Діалог високого рівня ASEAN-EU з питань довкілля та зміни клімату.
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Довкілля
МАЙБУТНІ ЗАКОНОДАВЧІ ПРІОРИТЕТИ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Пріоритети, #ЗаконодавствоЄС
17 грудня 2020 року Європейська Комісія, Європейський Парламент та Рада ЄС підписали спільну
декларацію щодо законодавчих пріоритетів на 2021 рік. Ця декларація базується на Робочій програмі Європейської Комісії на 2021 рік та додатків до неї, якими визначені як нові ініціативи

ЄС, так й ініціативи, що потребуватимуть перегляду. Також підписано перші спільні висновки щодо
стратегічних цілей та пріоритетів на 2020-2024 роки, досягнуто домовленості про амбітну політичну
та законодавчу програму відродження до 2024 року.
Одним із пріоритетів є реалізація Європейського зеленого курсу, який забезпечуватиме справедливість кліматичного переходу, досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 р. та забезпечення
прогресу у досягненні кліматичних цілей до 2030 р., збереження біорізноманіття, відновлення лісів,
забезпечення охорони природних ресурсів, а також розвитку чистої та розумної мобільності. У рамках цього законодавчого пріоритету передбачається визначити механізм карбонового корегування
імпорту, прийняти нову правову базу з відновлення здоров’я екосистем, плану дій з розвитку органі-

чного виробництва до 2030 року, плану дій з нульового забруднення тощо.
Джерело новини: Європейський Парламент, Європейська Комісія

НОВІ ПРАВИЛА ЄС ЩОДО ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ ПЛАСТИКОВИХ ВІДХОДІВ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ПластиковіВідходи, #Імпорт, #Експорт
З 1 січня 2021 року вступають у дію нові правила ЄС щодо імпорту, експорту та відвантаження пластикових відходів (Делегований регламент Комісії (ЄС) 2020/2174 від 19.10.2020 про внесення змін до
Додатків IC, III, IIIA, IV, V, VII та VIII Регламенту (ЄС) № 1013/2006 Європейського Парламенту та Ради
про перевезення відходів, який опубліковано в Офіційному віснику ЄС 22 грудня 2020 р.).
Згідно з новими правилами заборонено експорт небезпечних пластикових відходів та пластикових
відходів, які важко переробити, з ЄС до країн, що не входять до ОЕСР. Експорт в країни ОЕСР підлягатиме «процедурі попереднього повідомлення та згоди», відповідно до якої країна-імпортер та країна-експортер повинні дозволити таке відвантаження. Аналогічній процедурі підпадатиме й імпорт
небезпечних пластикових відходів та пластикових відходів, які важко переробити.
Стосовно поставок всередині ЄС, то «процедура попереднього повідомлення та згоди» також застосовуватиметься до відправлень небезпечних пластикових відходів та не небезпечних пластикових

відходів, які важко переробити в межах ЄС. Усі перевезення не небезпечних відходів, призначених
для переробки в межах ЄС, будуть звільнені від цієї процедури.
Джерело новини: Європейська Комісія

2

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

ОНОВЛЕНО ДИРЕКТИВУ ПРО ПИТНУ ВОДУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Директива, #ПитнаВода
16 грудня 2020 р. прийнято Директиву (ЄС) 2020/2184 про якість води, призначеної для споживання
людиною (нова редакція). Оновлена директива гарантуватиме безпечніший доступ до води для всіх
європейців, а також забезпечить найвищі у світі стандарти щодо питної води, відповідно до амбіції
нульового забруднення довкілля, проголошених в Європейському зеленому курсі. Нові правила є
відповіддю на вимоги понад 1,8 млн європейців, які підписали першу успішну європейську громадську ініціативу «Right2Water», щоб підтримати покращений доступ до безпечної питної води.

Щоб дозволити та заохотити людей споживати воду з-під крана, а не воду в пляшках, якість води зпід крану покращено шляхом встановлення більш суворих обмежень для деяких забруднюючих речовин, включаючи свинець. Текст не лише опирається на рекомендації ВООЗ щодо стандартів безпеки питної води, але й виходить за їх межі. Він включає положення щодо контролю не тільки за водопровідною водою, але й за джерелами питної води та системами розподілу, щоб мінімізувати ризик
шкідливого впливу забруднення на здоров’я людей та водні ресурси. Оновлена Директива стосується нових забруднюючих речовин, таких як мікропластик, ендокринні руйнівники, а також нові типи
хімічних речовин. Вона вводить обов’язок держав-членів ЄС покращувати або підтримувати доступ
до безпечної питної води для всіх, з акцентом на вразливі та маргінальні групи. Директива також
передбачає кращий доступ громадян до інформації про постачальників води, наприклад, щодо якості та постачання питної води в їх житло. Крім того, новий закон передбачає включення детальних
гігієнічних вимог до матеріалів, що контактують з питною водою, зокрема труби та крани.
Директива набуде чинності через 12 днів з дня її публікації в Офіційному віснику ЄС. Протягом двох
років після її прийняття держави-члени ЄС повинні привести національне законодавство у відповідність до положень директиви.
Джерело новини: Європейський Парламент, Європейська Комісія

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ СПІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Рекомендації, #СтратегічніНаціональніПлани,
#СпільнаАграрнаПолітика, #СтратегіяБіорізноманіття
18 грудня 2020 року Європейська Комісія прийняла Комюніке, в якому визначила рекомендації для
держав-членів ЄС стосовно їхніх стратегічних планів для Спільної аграрної політики, та Додатки до
нього. Вони є частиною структурованого діалогу між Європейською Комісією та державами-членами
в контексті реформи Спільної сільськогосподарської політики (ССП) та Європейського зеленого курсу.
Рекомендації мають на меті допомогти державам-членам у розробці їхніх стратегічних планів щодо
ССП шляхом визначення ключових сфер, на яких кожна держава-член повинна зосередитись, щоб
забезпечити досягнення цілей аграрної політики, а також зробити свій внесок у досягнення цілей
Європейського зеленого курсу. Вони також надають аналіз кожного сільськогосподарського сектору
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та сільських територій, пов’язуючи їх із майбутніми цілями ССП, а також конкретні контрольні зна-

чення для кожної цілі Європейського зеленого курсу. Зокрема, мова йде про шість цілей Стратегії
«Від ферми до виделки» та Стратегії з біорізноманіття – кількісно визначені цільові показники на
рівні ЄС щодо використання та ризику використання пестицидів, продажу антимікробних препаратів, втрати поживних речовин, площі органічного землеробства, особливостей ландшафту з великою
різноманітністю та доступу до швидкого широкосмугового Інтернету.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

РОЗПОЧАТО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУ ДІЙ З НУЛЬОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ПланДій, #НульовеЗабруднення, #Консультації
11 листопада 2020 р. Європейська Комісія розпочала відкриту публічну консультацію щодо Плану
дій ЄС «На шляху до нульових амбіцій забруднення повітря, води та ґрунту – побудова здорової планети для здорових людей». Консультації триватимуть до 10 лютого 2021 року.
Дорожня карта Плану дій з нульового забруднення визначила декілька ключових сфер, щодо яких
проводитимуться консультації: посилення впровадження та забезпечення виконання плану дій; удосконалення законодавства, що стосується охорони здоров’я та довкілля; моніторинг та управління

політикою запобігання та зменшення забруднення як на рівні ЄС, так і на міжнародному рівні; соціальні зміни, що передбачає вивчення засобів, включаючи цифрові рішення, для переходу до більш
сталих рішень.
Джерело новини: Європейська Комісія

ВИСНОВКИ РАДИ ЄС ЩОДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗНАКУ ДОБРОБУТУ ТВАРИН
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ВсеєвропейськийЗнак, #ДобробутТварин
7 грудня Рада ЄС схвалила Висновки щодо загальноєвропейського знаку добробуту тварин з головною метою покращити добробут якомога більшої кількості тварин, які використовуються у тваринництві для виробництва їжі, та надання інформації споживачам для здійснення усвідомленого й обґрунтованого вибору. Вона пропонує Європейській Комісії подати пропозицію щодо загальноєвропейського знаку добробуту тварин для харчових продуктів. Рада ЄС підтримала вимоги щодо легкого
впізнання продуктів харчування, вироблених відповідно до більш суворих стандартів добробуту тварин, і на основі своїх висновків закликала враховувати конкретні критерії при розробці загальноєвропейського знаку. Серед іншого, наголошено на необхідності вийти за рамки чинних законодавчих
вимог ЄС щодо добробуту тварин, поступово включати всі види худоби, охоплювати весь цикл їхнього життя (зокрема транспортування та забій) і забезпечити плавну взаємодію з існуючими знаками.
Джерело новини: Рада ЄС
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ: ПОЗИЦІЯ РАДИ ЄС
#ОргуськаКонвенція, #ДоступДоПравосуддя, #ЕкологічніПитання
11 грудня Рада ЄС досягла Загального підходу щодо пропозиції Європейської Комісії про внесення
змін до Оргуського регламенту. Рада в цілому погоджується з пропозицією щодо поширення сфери
дії регламенту на загальні адміністративні акти. Крім того, вона вважає, що у випадках адміністративного перегляду Оргуський регламент повинен застосовуватися не лише до екологічного законодавства, а й до положень актів інших сфер політики, прийнятих установами та органами ЄС, які можуть
суперечити природоохоронному законодавству. Рада ЄС також підтримала розширення прав громадськості щодо одержання відповідей інституцій/органів ЄС та їх перегляду.

Джерело новини: Рада ЄС

ПРОГРАМА LIFE: ПОНАД 280 МЛН ЄВРО СПРЯМОВАНО НА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ З
ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, ПРИРОДИ ТА КЛІМАТУ
#ПрограмаLIFE, #Фінансування, #Довкілля, #Природа, #Клімат
Європейська Комісія затвердила інвестиційний пакет на суму понад 280 млн євро з бюджету ЄС для
понад 120 нових проєктів Програми LIFE. Проєкти, серед іншого, спрямовані на досягнення цілей
Європейського зеленого курсу, зокрема перетворення Європи на кліматично нейтральний конти-

нент до 2050 року, підтримку Стратегії ЄС з біорізноманіття та Плану дій з циркулярної економіки, а
також сприяють екологічному відновленню від пандемії коронавірусу.
Приблизно 220 млн євро виділяються на широкий спектр проєктів з довкілля, ресурсної ефективності, охорони природи і біорізноманіття, екологічного управління та інформації, а 60 млн євро на підтримку пом’якшення та адаптації до наслідків зміни клімату, управління та інформаційні проєкти.
Джерело новини: Європейська Комісія

НОВИЙ ЗВІТ ПРО ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ В ЄС
#Звіт, #ЯкістьПовітря
23 листопада Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило Звіт про якість повітря в Європі (2020). Аналіз базується на останніх офіційних даних про якість повітря з понад
4000 станцій моніторингу по всій Європі у 2018 році. Згідно зі звітом за останнє десятиліття поліпшення якості повітря призвело до значного зменшення передчасних смертей в Європі. Водночас
майже всі європейці все ще страждають від забруднення повітря, що призводить до близько 400
000 передчасних смертей на континенті.
Завдяки кращій якості повітря в 2018 році приблизно на 60 000 людей менше передчасно померло
через забруднення дрібнодисперсним пилом (PM2,5) порівняно з 2009 роком. У 2018 році шість
держав-членів перевищили граничне значення ЄС для PM2,5: Болгарія, Італія, Польща, Румунія, Хорватія та Чехія. Лише чотири країни Європи (Ірландія, Ісландія, Естонія та Фінляндія) мали концентрації PM2,5, які були нижчими за більш суворі значення ВООЗ. У звіті зазначається, що залишається
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розрив між законодавчими обмеженнями якості повітря в ЄС та керівними принципами ВООЗ. Євро-

пейська Комісія прагне переглянути та привести у відповідність до вимог ВООЗ стандарти якості повітря, що є одним з ключових питань майбутнього Плану дій з нульового забруднення.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейське агентство з навколишнього середовища

ЗВІТ ПРО ПРОГРЕС, ДОСЯГНУТИЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ДОВКІЛЛІ
#Звіт, #ФармацевтичніПрепарати, #СтратегічнийПідхід, #Довкілля
25 листопада Європейська Комісія опублікувала Огляд прогресу та реалізації Стратегічного підходу
ЄС щодо фармацевтичних препаратів у довкіллі. У документі відображено загальний прогрес, оцінено прогрес за окремими діями та запропоновано подальші кроки. Прогрес був досягнений у реалізації усіх дій Стратегічного підходу ЄС, але рівень поступу є різним. Більшість дій оцінено як
«розпочаті» або такі, що вже «тривають» (відповідно 10 та 15), виконання 5 досягнуло «хорошого
прогресу» та 3 «виконано».
Наприклад, дія 5.3.4. (розгляд висновків за результатами нещодавно проведеної оцінки імплементації REACH та Перевірки придатності інших законодавчих актів ЄС щодо хімічних речовин через призму взаємозв’язку законодавства про фармацевтичні препарати та захисту довкілля) оцінена як така,
що виконана. Зокрема, подальші дії передбачені в Хімічній стратегії сталості, а також в оцінці Стратегії ендокринних руйнівників.
Джерело новини: Європейська Комісія

ASEAN-UE: 2-ИЙ ДІАЛОГ ВИСОКОГО РІВНЯ З ПИТАНЬ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗМІНИ КЛІМАТУ
#ЕкологічнаПолітика, #ASEAN-EU, #Діалог
30 листопада в онлайн режимі відбувся другий Діалог високого рівня Асоціації держав ПівденноСхідної Азії (ASEAN) та Європейського Союзу (EU) з питань довкілля та зміни клімату. Під час заходу

обговорювалася співпраця щодо спільних регіональних та глобальних викликів, пов’язаних із захистом довкілля та боротьбою зі зміною клімату.
Керівними напрямами дискусії були питання Європейського зеленого курсу, підсумки 31-ої зустрічі
вищих посадових осіб ASEAN з питань довкілля, а також сталість як основа подальшого відновлення.
Важливими напрямами постійної та потенційної співпраці між двома регіональними структурами
стали проблеми забруднення пластиком та морське сміття, циркулярна економіка, біорізноманіття
та природний капітал, а також теми хімічних речовин та відходів. У рамках заходу оголошено про
підготовку Платформи ASEAN з циркулярної економіки.
Сторони також обмінялися думками щодо зміни клімату, зокрема з питань національно визначених
внесків, конкретних заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату, довгострокових стратегій,
кліматичної нейтральності, а також останніх тенденцій у сталому фінансуванні.
Джерело новини: Європейська Комісія
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Зміна клімату

ЄС ПОДАВ ОНОВЛЕНИЙ НАЦІОНАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ВНЕСОК
#КліматичнаПолітика, #ЄвропейськийЗеленийКурс, #НаціональноВизначенийВнесок,
#РамковаКонвенціяЗіЗміниКлімату, #ПаризькаУгода

У грудні 2020 року ЄС та його 27 держав-членів офіційно подали до Секретаріату Рамкової конвенції
ООН зі зміни клімату оновлений національно визначений внесок. Згідно з поданням ЄС передбачає
скоротити викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.
Подання складається з трьох частин: вступу, оновленого та вдосконаленого на національному рівні
внеску та інформації, що надається для ясності, прозорості та розуміння внеску.
Джерело новини: Рада ЄС

РЕЗОЛЮЦІЯ ЩОДО МАЙБУТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ ЄС З АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Резолюція, #АдаптаціяДоЗміниКлімату
17 грудня Європейський Парламент проголосував за Резолюцію стосовно адаптації до зміни клімату,
що є одним із внесків у нову Стратегію з адаптації, подання якої очікується в рамках Європейського
зеленого курсу у 2021 році. Європарламентарі вважають, що нова стратегія повинна включати зобов’язуючі та кількісно вимірювані цілі як на рівні ЄС, так і на рівні держав-членів, а також продемонструвати глобальне лідерство ЄС у створенні світової стійкості до клімату та просуванні науки, послуг, технологій та практик адаптації в ЄС.

Європейський Парламент закликав держави-члени ЄС розробити плани запобігання та швидкого
реагування на кліматичні катастрофи, такі як спеки, повені та посухи, а також включати механізми
транскордонних дій і солідарності. Депутати наголосили на необхідності збільшення фінансування
на глобальному, європейському, національному та регіональному рівнях, а також залучення державних і приватних інвестицій в адаптацію. Вони зазначили, що новий цільовий рівень видатків, пов’язаних із кліматом, для фондів ЄС повинен сприяти як пом’якшенню клімату, так і адаптації.
Оскільки кліматичні зміни є третім фактором втрати біорізноманіття у всьому світі, Резолюція закликає до більшої узгодженості між адаптацією та зусиллями щодо збереження біорізноманіття. У ній
також наголошується на необхідності забезпечення та сприяння розвитку здорових і стійких морів та

океанів, оскільки вони відіграють важливу роль в адаптації до змін клімату.
Джерело новини: Європейський Парламент, Європейський Парламент
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ЄС ЗАПУСТИВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КЛІМАТИЧНИЙ ПАКТ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЄвропейськийКліматичнийПакт, #Комюніке
У грудні 2020 року ЄС запустив Європейський кліматичний пакт – загальноєвропейську ініціативу,
яка є частиною Європейського зеленого курсу, що запрошує людей, громади та організації взяти участь у кліматичних діях та розбудовувати зеленішу Європу. Пакт – це відкрита, всеохоплююча та динамічна ініціатива з кліматичних дій. В її рамках регіони, місцеві громади, промисловість, школи та
громадянське суспільство запрошуються ділитися інформацією як про зміну клімату та деградацію
довкілля, так і про те, як вони борються з цими загрозами. Кліматичний пакт має на меті допомогти
поширенню науково обґрунтованої інформації про кліматичні дії та надати практичні поради щодо

вибору повсякденних дій. Завдяки онлайн-платформі, проведенню діалогів та обміну інформацією
відбуватиметься взаємозв’язок між цифровим та зеленим переходом. У рамках Європейського кліматичного пакту Європейська Комісія оголосила відкритий конкурс, в якому запрошує людей та організації стати послами Європейського кліматичного пакту.
9 грудня Європейська Комісія прийняла Комюніке про Європейський кліматичний пакт, в якому розкриває суть кліматичного пакту, його призначення, місію кліматичних амбасадорів, хто може бути
ними, окреслює принципи дій окремих осіб та організацій щодо зміни клімату, такі як: науковість,
відповідальність та прихильність кліматичним діям, прозорість, амбітність та невідкладність, різноманітність та інклюзивність дій, врахування місцевого контексту та неприпустимість «greenwashing».

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

СТРАТЕГІЯ ЄС ПРО МОРСЬКІ ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Стратегія, #МорськіВДЕ
19 листопада Європейська Комісія ухвалила Комюніке «Стратегія ЄС щодо використання потенціалу
морських відновлюваних джерел енергії для кліматично нейтрального майбутнього» (Стратегія ЄС
про морські ВДЕ). Стратегія:
– встановлює амбітні цілі щодо зростання морського сектору відновлюваної енергетики. Стратегія
визначає цілі як на 2030 рік (передбачається, що потужність морської вітроенергетики в ЄС становитиме 60 ГВт та щонайменше 1 ГВт потужності океану), так і на 2050 рік (відповідно 300 ГВт та 40 ГВт);
– заохочує державні та приватні інвестиції в нову інфраструктуру і дослідження. Витрати на інвестиції до 2050 року оцінюються у 800 млрд євро;
– спрямована на розширення ефективної співпраці між різними регіонами. Серед іншого, передбачається діяльність щодо сприяння транскордонному співробітництву (зокрема у Північному, Балтійському, Середземному та Чорному морях, Атлантичному океані, з врахуванням найвіддаленіших
регіонів та заморських територій);

– забезпечення чіткої, стабільної та передбачуваної правової бази. Передбачається, що вона сприятиме просуванню інноваційних проєктів, які забезпечать економічно ефективне розміщення морських систем відновлювальної енергії, а також надасть впевненість та зменшить ризики для інвесторів.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія
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БАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ СТОСОВНО ЕКОЛОГІЧНОЇ, ДОСТУПНОЇ ТА РОЗУМНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #РозумнаМобільність, #Транспорт
9 грудня 2020 року Європейська Комісія прийняла Комюніке «Стратегія сталої та розумної мобільності – виведення європейського транспорту на шлях майбутнього» та План дій, які окреслили фундаментальну транспортну трансформацію ЄС. Документи закладають основу того, як транспортна система ЄС може досягти своєї зеленої та цифрової трансформації та стати більш стійкою до майбутніх
криз.
Стратегія та План дій передбачають загалом 82 ініціативи в 10 ключових сферах дій («флагманах»),

серед яких: стимулювання використання автомобілів з нульовими викидами, автомобілів, що працюють на низьковуглецевому паливі та паливі, одержаному з відновлюваних джерел, а також просування пов’язаної з ними інфраструктури; створення аеропортів та портів з нульовими викидами;
перетворення міжміських та міських перевезень в більш сталі та здорові; озеленення вантажних перевезень; ціноутворення на вуглець та вжиття заходів задля кращого стимулювання споживачів;
створення пов’язаної та автоматичної мультимодальної мобільності; інновації, дані та штучний інтелект для розумнішої мобільності; посилення спільного ринку; створення чесної та справедливої мобільності для всіх; посилення транспортної безпеки й охорони.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

2021 – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІК ЗАЛІЗНИЦІ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, #Мобільність, #Залізниця
Європейський Парламент та Рада ЄС ухвалили Рішення (ЄС) 2020/2228 від 23 грудня 2020 року про
Європейський рік залізничного транспорту (2021). Рішення спрямоване на збільшення частки людей
та товарів, які перевозяться залізницею, відповідно до цілей Європейського зеленого курсу. 2021 рік
буде Європейським роком залізниці, в якому проведуть низку заходів та ініціатив, спрямованих на
просування зеленого, комфортного та безпечного залізничного транспорту. Заходи передбачені для
різних рівнів управління – національного, європейського та глобального. Рішення опубліковане
28 грудня 2020 року в Офіційному віснику ЄС і набуло чинності.
Серед іншого, Європейську Комісію просять розглянути можливість проведення двох технікоекономічних обґрунтувань: одне – про створення європейського знаку для просування товарів, що
перевозяться залізничним транспортом, а друге – для вивчення ідеї індексу залізничного сполучення, подібного до індексу, який вже існує для повітряного транспорту. Комісія повідомить Раду ЄС та
Європейський Парламент про свої плани до кінця березня 2021 року.

Джерело новини: Рада ЄС
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ПРОПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ З ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС ПРО БАТАРЕЙКИ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЦиркулярнаЕкономіка, #Регламент, #Батарейки
10 грудня Європейська Комісія оприлюднила бачення гармонізації законодавства ЄС про батарейки,
запропонувавши прийняти новий регламент та скасувати чинну Директиву 2006/66/ЄС. Вона рекомендує встановити єдині загальнообов’язкові правила на рівні ЄС, усунути можливу фрагментацію
внутрішнього ринку у зв’язку з розбіжностями правового регулювання на національному рівні. Європейська Комісія опублікувала проєкти нового Регламенту про батарейки та відходи батарейок, а також додатків до нього. Метою запропонованого Регламенту є забезпечення того, щоб батарейки, які
розміщуються на ринку ЄС, були сталими, циркулярними, високопродуктивними та безпечними про-

тягом усього свого життєвого циклу та такими, що збираються, переробляються і перепрофільовуються, стаючи джерелом цінної сировини. Пропозиція встановлює конкретні вимоги на кожному
етапі ланцюжка вартості батарейок. Запропоновані зміни встановлюють вимоги щодо:
– сталості та безпеки (наприклад, правила щодо вуглецевого сліду, мінімальний вміст переробленої
сировини, критерії продуктивності та довговічності, параметри безпеки);
– маркування та інформації (зокрема, зберігання інформації та даних про сталість, стан та справність
батарейок, очікуваний термін їх служби), а також електронного обміну інформацією;
– управління на етапі завершення експлуатації батарейок (наприклад, розширена відповідальність
виробника, цілі та зобов’язання щодо їх збору, показники ефективності переробки та рівні відновлених матеріалів.
Стосовно захисту здоров’я людей та довкілля Європейська Комісія пропонує такі заходи, як заборона батарейок, що містять ртуть та кадмій, посилення зобов’язань щодо роздільного збору відпрацьованих батарейок і повна заборона сміттєзвалищ відпрацьованих батарейок, підвищення цільових показників ефективності переробки свинцево-кислотних акумуляторів, запровадження нових
цілей для літієвих акумуляторів та встановлення конкретних цілей відновлення цінних матеріалів –
кобальту, літію, свинцю та нікелю – на 2025 та 2030 років.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

КЕРІВНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО УЗГОДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ З ПРИРОДООХОРОННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #КерівніВказівки, #Вітроенергетика, #Природа
18 листопада Європейська Комісія опублікувала оновлені керівні вказівки про розвиток вітроенергетики та природоохоронне законодавство ЄС. У документі надано інформацію та найкращі практики,
які допоможуть компетентним органам держав-членів ЄС, розробникам, консультантам та вітроенергетичній галузі забезпечити відповідність розробок з вітроенергетики положенням природоохоронного законодавства ЄС, не створюючи загрози для охоронюваних видів, середовищ існування та

мережі заповідних територій Natura 2000 відповідно до цілей Стратегії ЄС щодо біорізноманіття на
2030 рік. Документ охоплює весь життєвий цикл розвитку вітроенергетики як на суші, так і в морі, а
також пояснює необхідні кроки для забезпечення сумісності діяльності, пов’язаної з енергією вітру, з
положеннями екологічної політики ЄС загалом та законодавства ЄС щодо природи зокрема.
Джерело новини: Європейська Комісія
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ ПРАВИЛ ТРАНСКОРДОННОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУ-

РИ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ТранскордоннаЕнергетичнаІнфраструктура, # Регламент
15 грудня Європейська Комісія прийняла пропозицію щодо перегляду Регламенту (ЄС) № 347/2013
щодо транс’європейських енергетичних мереж (Регламенту TEN-E) та додатків для кращої підтримки
модернізації транскордонної енергетичної інфраструктури Європи та досягнення цілей Європейського зеленого курсу. Передбачається, що нові правила сприятимуть досягненню цілей ЄС зі скорочення
викидів парникових газів через підтримку інтеграції відновлюваних джерел та нових технологій чистої енергії в енергетичну систему, а також продовжуватимуть з’єднувати регіони, які в даний час ізольовані від європейських енергетичних ринків, зміцнювати існуючі транскордонні зв’язки та сприяти
співпраці з країнами-партнерами.
Пропозиції Європейської Комісії включають:
– зобов’язання всіх проєктів відповідати обов’язковим критеріям сталості та дотримуватися принципу «не нашкодь», передбаченому Європейським зеленим курсом,
– оновлення категорій інфраструктури, які мають право на підтримку в рамках політики TEN-E, у той
же час припинення підтримки інфраструктури нафти та природного газу,
– нові акценти на морські та водневі інфраструктури,
– модернізовані правила для сприяння впровадженню розумних електричних мереж та інвестицій у
них,
– нові положення щодо підтримки проєктів, що з’єднують ЄС з третіми країнами (зокрема проєкти
взаємного інтересу), які демонструють їх взаємну вигоду та внесок у загальні цілі ЄС в галузі енергетики та клімату з точки зору безпеки постачання та декарбонізації,
– перегляд системи управління та заходи щодо спрощення адміністративних процедур.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ЗВІТ ПРО ПРОГРЕС КЛІМАТИЧНИХ ДІЙ ЄС
#КліматичнаПолітика, #КліматичніДії, #Звіт
30 листопада Європейська Комісія ухвалила щорічний Звіт про прогрес кліматичних дій ЄС «Початок
подорожі у напрямі до кліматично нейтральної Європи до 2050 року», в якому висвітлюється поступ
ЄС у скороченні викидів парникових газів у 2019 році, а також звітність про останні події в кліматичній політиці ЄС. Звіт підготовлено Генеральним директоратом з кліматичних дій на основі даних, поданих 27 державами-членами ЄС у рамках механізму кліматичного моніторингу та звітності, передбаченого Регламентом (ЄС) № 525/2013. Звіт відображає одну з основних тенденцій – зменшення
викидів парникових газів у країнах ЄС-27 на 3,7% порівняно з попереднім роком (порівняно з рівнем
1990 року – на 24%) та одночасним ростом ВВП на 1,5%.
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У 2019 році спостерігалося найбільше скорочення викидів, які охоплені Системою торгівлі викидами

ЄС, – на 9,1% порівняно з 2018 р. (приблизно на 152 млн тонн еквіваленту вуглекислого газу). Таке
падіння в основному зумовлено скороченням викидів в енергетичному секторі, де викиди зменшилися на 15% (в основному за рахунок заміщення вугільної генерації енергією, виробленою з відновлюваних джерел). Також у 2019 р. збільшилися витрати ЄС на кліматичні дії, фінансування зелених
технологій, впровадження нових рішень та міжнародне співробітництво.
Джерело новини: Європейська Комісія

ЗВІТ ПРО ФТОРОВАНІ ПАРНИКОВІ ГАЗИ НА РИНКУ ЄС
#КліматичнаПолітика, #ФторованіПарниковіГази, #Звіт
16 грудня Європейська Комісія прийняла Звіт про наявність гідрофторвуглеводнів на ринку ЄС. Згідно зі звітом ЄС успішно скорочує викиди фторованих парникових газів. Система квот, запроваджена
Регламентом (ЄС) № 517/2014 щодо фторованих парникових газів, спрямована на зменшення їх використання на 79% до 2030 року. Починаючи з 2014 року, викиди цих газів щороку зменшуються завдяки заходам у рамках політики ЄС.
Результати звіту слугуватимуть внеском у перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів.
Європейська Комісія має на меті запропонувати новий регламент про фторовані парникові гази до
кінця 2021 року.
Джерело новини: Європейська Комісія
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