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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 травень-червень 2021 року.
Однією з найважливіших подій кліматичної політики та права ЄС стало прийняття Європейського кліматичного закону, який очікує свого офіційного опублікування. Для реалізації цілей та завдань Європейського зеленого курсу Європейська Комісія прийняла декілька комюніке, зокрема щодо оновлення Нової промислової стратегії ЄС, Плану дій з нульового забруднення, нового підходу до сталої
синьої економіки ЄС, глобального підходу ЄС до досліджень та інновацій.
На порядку денному інституцій ЄС були такі питання: поводження з окремими видами відходів
(одноразові пластикові вироби, рибальські знаряддя), амбіції нульового забруднення
(започатковано перегляд регламентів REACH та CLP, проведено Круглий стіл високого рівня щодо
Хімічної стратегії сталості, запущено Платформу зацікавлених сторін із нульового забруднення), стала та конкурентоспроможна аквакультура і стале рибальство в ЄС, оцінка впливу торгівлі на біорізноманіття, картування й оцінка екосистемних послуг, посилення механізму цивільного захисту.
У травні-червні 2021 року організовано низку екологічних заходів на рівні ЄС, опубліковано моніторинговий звіт про досягнення Євросоюзом ЦСР, звіт про стан вод для купання та дані про вплив легкових автомобілів на стан повітря, оприлюднено робочий документ з усунення прогалин у захисті
клімату. Відбулася Боннська конференція з питань зміни клімату, а Європейська Комісія запустила
нові партнерства з вирішення основних кліматичних проблем, проводяться консультації з перегляду
принципів надання державної допомоги у сфері енергетики та довкілля, зареєстровано громадську
ініціативу щодо заборони реклами та спонсорства викопного палива.
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Довкілля
ОНОВЛЕНО НОВУ ПРОМИСЛОВУ СТРАТЕГІЮ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ПромисловаСтратегіяЄС, #Оновлення, #Комюніке
10 березня 2020 року Європейська Комісія заклала нові засади промислової політики, ухваливши
Комюніке «Про Нову промислову стратегію для Європи». 5 травня 2021 року вона прийняла Комюніке «Оновлення Нової промислової стратегії 2020: побудова міцнішого єдиного ринку для відновлен-

ня Європи». Це оновлення не замінює Нову промислову стратегію 2020 року, як і не припиняє розпочаті нею процеси, воно спрямоване на врахування нових обставин після кризи COVID-19, прискорення відновлення та забезпечення лідерства Європи в галузі зелених та цифрових технологій.
Оновлена Нова промислова стратегія зосереджується на таких ключових сферах, як посилення стійкості єдиного ринку (зокрема, введення надзвичайного інструменту єдиного ринку, поглиблення та
моніторинг єдиного ринку), відкритої стратегічної автономії ЄС (шляхом диверсифікації міжнародних
партнерських відносин, підтримки промислових альянсів, моніторингу стратегічної залежності) та
прискорення подвійних переходів (запропонувавши перехідні шляхи, підтримку багатонаціональних
проєктів тощо).

Комюніке супроводжується трьома робочими документами, які враховують результати впровадження Нової промислової стратегії 2020 року та пропонують аналітичну основу її оновлення:
 Річний звіт про єдиний ринок 2021;
 Стратегічні залежності та можливості;
 На шляху до конкурентоспроможної та чистої європейської сталі.

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія, Європейська Комісія

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА: ПРАВОВІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З РАЗОВИМИ
ПЛАСТИКОВИМИ ВИРОБАМИ ТА РИБАЛЬСЬКИМ ЗНАРЯДДЯМ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ПластиковіВиробиРазовогоВикористання, #РибальськіЗнаряддя,
#Відходи
Відповідно до Директиви (ЄС) 2019/904 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 про
зменшення впливу окремих пластикових виробів на довкілля Європейська Комісія прийняла документи, метою яких є зменшення у морі кількості сміття з разових пластикових виробів та риболовних
засобів, сприяння переходу до циркулярної економіки за допомогою інноваційних та сталих бізнесмоделей, продуктів і матеріалів. А саме:


Керівні настанови про разові пластикові вироби, які спрямовані на правильне й однакове
застосування нових правил у ЄС та роз’яснюють ключові поняття та терміни;



імплементаційне рішення з моніторингу та звітності про рибальські знаряддя, що розміщуються на ринку, та про зібрані відходи риболовецьких знарядь.
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Рішення сприяє державам-членам виконати свої зобов’язання щодо звітування, починаючи з 2022
року. Його метою є стимулювання вивезення всього риболовецького спорядження на берег та вдосконалення поводження з ним, залучаючи схеми розширеної відповідальності виробників. Крім того,
держави-члени з морськими водами повинні до 31 грудня 2024 року встановити мінімальну національну норму щорічного збору відходів риболовецьких знарядь, що містять пластик, для переробки.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ПЛАН ДІЙ ЄС З НУЛЬОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ПланДій, #АмбіціяНульовогоЗабрудненняДовкілля, #Комюніке
12 травня Європейська Комісія прийняла Комюніке «Шлях до здорової планети для всіх. План дій ЄС:
«Назустріч нульовому забрудненню повітря, води та ґрунтів» (План дій) – одному з інструментів Європейського зеленого курсу. План дій визначає комплексні заходи щодо досягнення амбіції ЄС з нульового забруднення довкілля, яка включає:
1) візію ЄС із нульового забруднення на 2050 рік – «Здорова планета для всіх». Забруднення повітря,
води та ґрунту знижується до рівня, який, як очікується, більше не буде шкідливим для здоров’я та
екосистем, дотримуючись меж, з якими може впоратися планета, створюючи таким чином вільне
від токсичних речовин довкілля;

2) ключові цілі ЄС із нульового забруднення на 2030 рік – досягнення вимірюваних цілей щодо зменшення забруднення повітря, води та ґрунтів, включаючи додаткові вимоги до споживчих товарів,
морського та шумового забруднення. А саме:


зменшення на 55% кількості передчасних смертей, спричинених забрудненням повітря;



зменшення на 50% кількості відходів, на 50% пластикових відходів у морі та на 30% мікропластику, що викидається у довкілля;



зменшення втрат поживних речовин та використання хімічних пестицидів на 50%;



зменшення на 25% екосистем ЄС, де забруднення повітря загрожує біорізноманіттю;



зменшення на 30% частки людей, яких хронічно турбує транспортний шум;



істотне зменшення утворення відходів та на 50% залишкових побутових відходів.

3) ієрархію нульового забруднення – побудова більш ефективної ієрархії нульового забруднення,
що, перш за все, передбачає запобігання забрудненню на самому початку його виникнення на усіх
стадіях циркулярної економіки. Де повністю запобігти забрудненню неможливо, забруднення необхідно мінімізувати. І, нарешті, коли забруднення трапилося, воно повинно бути усунуто, а заподіяна
шкода людям і довкіллю – відшкодована.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ДОРОЖНІ КАРТИ З ПЕРЕГЛЯДУ РЕГЛАМЕНТІВ REACH ТА CLP
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #REACH, #CLP
4 травня Європейська Комісія опублікувала дорожні карти з питань перегляду Регламенту CLP та пе3
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регляду Регламенту REACH, перегляд яких передбачено Хімічною стратегією. Дорожні карти містять

загальний опис проблем, які необхідно вирішити, можливі варіанти того, як зміна двох законодавчих актів може допомогти вирішити ці проблеми, а також первинні оцінки потенційних наслідків
таких змін.
Дорожні карти відкриті для надання думок зацікавленими сторонами до 1 червня 2021 року, публічні консультації щодо перегляду Регламенту CLP розпочнуться у II кварталі 2021 року, а щодо Регламенту REACH – у 2022 році.
Джерело новини: Європейська Комісія

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ ЩОДО ХІМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОСТІ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #КруглийСтіл, #ХімічнаСтратегіяСталості
5 травня Європейська Комісія організувала перше засідання Круглого столу високого рівня з питань
Хімічної стратегії сталості. До складу Круглого столу високого рівня увійшли керівники держав-членів
ЄС, промисловості, неурядових організацій, міжнародних організацій та науковці, які підтримуватимуть Європейську Комісію у досягненні цілей стратегії та контролюватимуть її виконання.
Основна дискусія була зосереджена на тому, як зробити законодавство ЄС про хімічні речовини
більш превентивним та ефективним з точки зору захисту здоров’я та довкілля, а також на активізації
розвитку і впровадження хімічних речовин, матеріалів та продуктів, які є безпечними та сталими.

Конкретні завдання круглого столу включають розробку регулярного обміну думками, досвідом та
передовою практикою між Європейською Комісією та зацікавленими сторонами щодо основних цілей стратегії.
Джерело новини: Європейська Комісія

ЗАПУЩЕНО ПЛАТФОРМУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ІЗ НУЛЬОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Платформа, #НульовеЗабруднення
4 червня Європейська Комісія та Європейський комітет регіонів запустили Платформу зацікавлених

сторін для сприяння реалізації Плану дій ЄС: «Назустріч нульовому забрудненню повітря, води та
ґрунтів».
Платформа зацікавлених сторін із нульового забруднення спрямована на надання допомоги у здійсненні провідних ініціатив та дій, викладених у Плані дій, шляхом:
об’єднання учасників з різних спільнот та галузей знань для вирішення взаємопов’язаних викликів;
визначення спільного бачення того, як досягти цілей нульового забруднення;
розробки та обміну передовою практикою з наскрізних тем, таких як фінансування інновацій з нульовим рівнем забруднення та створення робочих місць, стимулювання сталого виробництва та споживання, а також створення тематичних центрів, таких як Tech Air Hub.
Джерело новини: Європейська Комісія
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РОЗВИТОК СТАЛОЇ СИНЬОЇ ЕКОНОМІКИ В ЄС

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СталийРозвиток, #СиняЕкономіка, #Комюніке
17 травня Європейська Комісія прийняла Комюніке «Про новий підхід до сталої синьої економіки в
ЄС – Трансформація синьої економіки ЄС для сталого майбутнього». Комюніке презентує порядок
денний синьої економіки щодо декарбонізації, збереження природного капіталу, циркулярної економіки, відповідального виробництва продуктів харчування та анонсує нові ініціативи й інструменти
для досягнення переходу до сталої синьої економіки в ЄС.
Досягнення цілей кліматичної нейтральності та декарбонізації здійснюватиметься шляхом розвитку
офшорних відновлюваних джерел енергії, екологізації морського транспорту та портів. З цією метою
Європейська Комісія створить Синій форум морських користувачів для координації діалогу між ними, сприятиме використанню фондів ЄС для зелених морських перевезень та Європейського фонду
морських ресурсів, аквакультури та рибальства для підтримки риболовецьких флотів у впровадженні чистіших двигунів і технологій тощо.
Збереження природного капіталу та захист біорізноманіття розглядаються як основоположні принципи морської економічної діяльності. Європейська Комісія запропонує юридично обов’язкові цільові показники ЄС для відновлення деградованих екосистем, новий план дій щодо збереження рибних
ресурсів та захисту морських екосистем тощо. Сталість прибережних регіонів – новий сектор синьої
економіки, орієнтований на адаптаційні заходи у прибережних регіонах. Європейська Комісія працюватиме над подоланням прогалин у знаннях у цій сфері, стимулюванням інновацій для підвищен-

ня стійкості прибережних територій, допомагатиме державам-членам у довгостроковому плануванні поетапного інвестування.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія
СТРАТЕГІЧНІ НАСТАНОВИ ЩОДО БІЛЬШ СТАЛОЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ АКВАКУЛЬТУРИ В
ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Аквакультура, #СтратегічніНастанови, #Комюніке
12 травня Європейська Комісія прийняла Комюніке «Стратегічні настанови щодо більш сталої та конкурентоспроможної аквакультури ЄС на період 2021-2030». Документ відображає спільне бачення
Європейської Комісії, держав-членів та зацікавлених сторін щодо розвитку сектору з врахуванням
цілей Європейського зеленого курсу та Стратегії «Від ферми до виделки».
Європейська Комісія націлена на залучення зацікавлених сторін до розвитку аквакультури ЄС як сектору, який постачає поживні та здорові продукти харчування з низьким ступенем впливу на довкілля
та клімат, що створює економічні можливості та робочі місця та стає глобальним еталоном щодо
сталості та якості. Стратегічні настанови визначають чотири взаємопов’язані цілі для подальшого
розвитку аквакультури в ЄС:


підвищення сталості та конкурентоспроможності сектору аквакультури ЄС,



забезпечення участі сектору аквакультури ЄС у зеленому переході,



сприяння суспільному визнанню та покращенню інформування споживачів про діяльність
та продукцію аквакультури ЄС,



збільшення знань та інновацій у секторі аквакультури ЄС.
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Стратегічні настанови окреслюють сфери, в яких необхідна подальша робота щодо сприяння сталос-

ті, конкурентоспроможності та стійкості аквакультури ЄС, а також містять конкретні рекомендації та
дії. На основі стратегічних настанов держави-члени ЄС мають переглянути свої національні стратегії
в галузі аквакультури.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

НА ШЛЯХУ ДО БІЛЬШ СТАЛОГО РИБАЛЬСТВА В ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СталеРибальство, #Повідомлення
9 червня Європейська Комісія прийняла Комюніке «До більш сталого рибальства в ЄС: стан та орієн-

тири на 2022 рік». Як йдеться у документі, рибальство ЄС рухається до більш сталого розвитку, підтримуючи перехід до здорової та екологічно чистої продовольчої системи ЄС та підтримуючи сталі
джерела доходу для рибалок ЄС.
Повідомлення закликає до подальших зусиль щодо захисту морських ресурсів як шляхом підтримання високих рівнів амбіцій в ЄС, так і шляхом прагнення досягти таких же високих стандартів у
роботі з країнами, що не входять до ЄС. Держави-члени ЄС, неурядові організації та інші зацікавлені
органи запрошуються взяти участь до 31 серпня в публічних консультаціях та висловити свою думку
щодо можливостей риболовлі на 2022 рік.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

НОВА МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТОРГІВЛІ НА БІОРІЗНОМАНІТТЯ
#Довкілля, #Біорізноманіття, #Торгівля, #Методологія
19 травня Європейська Комісія опублікувала нову Методологію оцінки впливу торгівельних угод на
біорізноманіття та екосистеми. Методологія передбачає поетапний процес з особливим акцентом
на кількісну оцінку впливу лібералізації торгівлі на біорізноманіття, зокрема ліси та заболочені землі. Цей процес повинен бути гнучким та адаптованим до контексту різних видів торгових угод та країн-партнерів.

Методологія застосовує набір показників, що фіксують зміни у стані та тенденціях біорізноманіття.
Зокрема:


рушії змін (наприклад, зміни в секторах економіки, що спричинені укладеними торговими
угодами),



тиск на біорізноманіття (наприклад, використання землі, ресурсів або зміна їх якості, що
пов’язано з економічними змінами),



вплив на біорізноманіття (наприклад, зміни, спричинені тиском на біорізноманіття та екосистем, пов’язана з тиском)



реакція на адресні зміни (наприклад, існуючі або нові запобіжні заходи, спрямовані на запобігання негативним впливам, або заходи, що посилюють позитивний вплив).

Методологія рекомендує комплексно оцінювати наслідки, використовуючи дані, дослідження, експертні знання та опитування зацікавлених сторін.
Джерело новини: Європейська Комісія
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КАРТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМ І ЇХ ПОСЛУГ

#Довкілля, #Біорізноманіття, #Облік, #ПрироднийКапітал
20 травня – у Всесвітній день бджіл – Спільний дослідницький центр Європейської Комісії та Європейське агентство з охорони навколишнього середовища опублікували резюме для політиків щодо
першої оцінки екосистем у всьому ЄС. Оцінка надає науково обґрунтовані поради з відновлення деградованих екосистем, вдосконалення моніторингу їх здоров’я та визначення методів оцінки їхнього
стану. Вона також містить десять ключових повідомлень про сучасний стан екосистем Європи та подальші шляхи у цій сфері, зокрема:


необхідність збереження та відновлення екосистем ЄС, щоб забезпечити їх основні послуги;



ефективне впровадження екологічного законодавства та політики, яке сприятиме зменшенню тиску та поліпшенню стану екосистем;



стурбованість щодо зростання негативного впливу на екосистеми зміни клімату та інвазійних чужорідних видів;



поліпшення стану екосистем за рахунок зменшення тиску на біорізноманіття, що сприятиме
покращенню стану заповідних середовищ існування та видів як у межах, так і за межами
територій Натура-2000;



подальший високий тиск на ліси, що підриває їх добрий стан;



подальше зменшення сільськогосподарського біорізноманіття та ґрунтів;



поганий стан водно-болотні угідь. Хімічна якість річок та озер покращується, але загальний
прогрес у досягненні їх доброго екологічного стану є недостатнім;



основні прогалини щодо даних створюють перешкоди для оцінки стану морської екосистеми;



природоорієнтовані рішення можуть допомогти покращити якість життя в містах, мінімізуючи негативний вплив на інші екосистеми та покращивши міське біорізноманіття;



ЄС потребує ефективнішої мережі спостереження за біорізноманіттям та більш послідовної
звітності про стан екосистеми.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ГЛОБАЛЬНИЙ ПІДХІД ЄС ДО ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Дослідження, #Інновації, #Комюніке
12 травня Європейська Комісія прийняла Комюніке «Про глобальний підхід до досліджень та інновацій – Європейська стратегія щодо міжнародної співпраці у світі, який змінюється», яким замінюється
попередня стратегія 2012 року. ЄС прагне взяти на себе провідну роль у підтримці міжнародних науково-дослідних та інноваційних партнерських відносин та у наданні інноваційних вирішень екологічних, цифрових та охоронних проблем.
ЄС пропагує багатосторонність, відкритість та взаємність у співпраці зі світом. ЄС сприятиме глобальному реагуванню на світові виклики, такі як зміна клімату або пандемії, поважаючи міжнародні правила та основні цінності ЄС і посилюючи свою відкриту стратегічну автономію. Глобальний підхід
7
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визначає низку конкретних дій. До них належать:


просування принципів міжнародної співпраці у науково-дослідній та інноваційній діяльності з міжнародними партнерами у таких сферах, як академічна свобода, наукова етика та
гендерна рівність;



розробка рекомендацій щодо іноземного втручання, націлених на європейські університети та дослідницькі організації;



спільна розробка дорожніх карт з ключовими партнерами, що не входять до ЄС, з міцною
науково-дослідною та інноваційною базою для досягнення рівних умов та взаємності у науково-дослідному та інноваційному співробітництві;



розширення співпраці з ключовими країнами-партнерами, зокрема із Африки, для прискорення сталого та інклюзивного розвитку та переходу до суспільств і економік, заснованих
на знаннях.
`Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

НОВІ ПРАВИЛА ПОСИЛЕННЯ РЕАГУВАННЯ НА КАТАСТРОФИ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #МеханізмЦивільногоЗахисту, #ПриродніТаТехногенніКатастрофи
10 травня Рада ЄС затвердила Регламент про посилення механізму цивільного захисту ЄС. Нові пра-

вила дозволять ЄС та державам-членам краще підготуватися до природних і техногенних катастроф
та швидше реагувати на випадки, які зачіпають одночасно більшість держав-членів, наприклад, пандемії. У документі також визначене фінансування механізму цивільного захисту в контексті Багаторічної програми фінансового розвитку ЄС на 2021-2027 роки.
Запропоновані правила також дозволять Європейській Комісії усунути прогалини в галузі транспорту
і логістики, а у невідкладних випадках безпосередньо забезпечити додаткові потужності ЄС у рамках
rescEU. Ці потужності rescEU, а також ті, що розміщуються державами-членами, будуть повністю фінансуватися з бюджету ЄС. Правила також спрямовані на покращення запобігання та підвищення
готовності до природних і техногенних катастроф. Європейська Комісія, у співпраці з державамичленами, визначить і розробить цілі ЄС щодо протидії стихійним лихам у сфері цивільного захисту.
Джерело новини: Рада ЄС

ЗВІТ ПРО МОНІТОРИНГ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЄС (2021)
#СталийРозвиток, #Звіт, #ЦСР
15 червня Євростат оприлюднив звіт «Сталий розвиток в Європейському Союзі. Моніторинговий звіт
про прогрес у досягненні ЦСР у контексті ЄС». Ця публікація є п’ятою з регулярних звітів Євростату,
що відстежують прогрес стосовно Цілей сталого розвитку у рамках ЄС.
Аналіз публікації базується на наборі показників ЦСР ЄС, який складається з 102 показників і структурований за 17 ЦСР. Звіт містить статистичну презентацію тенденцій, пов’язаних із ЦСР в ЄС за останні
п’ять років («короткострокові») та, за наявності достатніх даних, за останні 15 років
(«довгострокові»). Це видання також демонструє деякі ранні наслідки пандемії COVID-19, які простежуються в офіційній статистиці Євростату.
Джерело новини: Європейська Комісія
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ОПУБЛІКОВАНО НОВИЙ ЗВІТ ПРО СТАН ВОД ДЛЯ КУПАННЯ В ЄС

#Довкілля, #Звіт, #Води, #Купання
1 червня опублікований щорічний Звіт про воду для купання за результатами 2020 року, складений
Європейським агентством з навколишнього середовища у співпраці з Європейською Комісією та базується на моніторингу 22 276 місць для купання у всій Європі. Згідно зі Звітом у 2020 році майже
83% місць для купання у Європі відповідали стандартам якості води в Європейському Союзі.
Частка вод для купання відмінної якості в 2020 році в Європі становила 82,8%, а в п’яти країнах
(Австрії, Греції, Кіпрі, Мальті та Хорватії) – 95% і більше. 296 місць для купання в Європі (що становить 1,3%) були неякісними. Хоча частка неякісних ділянок трохи зменшилася порівняно з 2013 роком, проблеми збереглися, особливо в оцінці джерел забруднення та введенні комплексних заходів

управління водними ресурсами. Як зазначено у звіті, у місцях купання, для яких важко визначити
походження або причини забруднення, необхідні спеціальні дослідження джерел забруднення.
Джерело новини: Європейська Комісія
ЕКОЛОГІЧНІ ПОДІЇ ТРАВНЯ-ЧЕРВНЯ В ЄС
#Довкілля, #НульовеЗабруднення, #ЗеленийТиждень, #Натура2000, #LIFE, #Нагорода,
#ЄвропейськіДніРозвитку
Травень-червень 2021 року в ЄС були насичені заходами в екологічній сфері. Зокрема:


21 травня відзначено День Natura-2000. В рамках його святкування Європейська Комісія
розпочала процедуру нагородження Європейською премією Natura-2000, що відбудеться в
2022 році. Це нагородження відбудеться вшосте та відзначає провідні досягнення у галузі
охорони природи, пов’язані з європейською мережею заповідних територій Natura-2000, у
п’яти різних категоріях: охорона природи на суші, охорона природи на морі, комунікація,
соціально-економічні вигоди та транскордонне співробітництво;



протягом 31 травня – 4 червня пройшла щорічна найбільша екологічна подія – Зелений тиждень ЄС (2021). Його лейтмотивом стало «Нульове забруднення – для здорових людей та
довкілля». Захід включав відкриття у Лахті, віртуальну конференцію високого рівня в Брюсселі, під час якої відбувались чисельні дискусії щодо взаємозв’язку між здоровим життям

та довкіллям, між забрудненням та біорізноманіттям, а також пошуку шляхів стимулювання
екологічних звичок, свідомого споживчого вибору;


2 червня оголошенні переможці Премії LIFE-2021. Цьогорічні нагороди визначені для переможців у трьох різних категоріях: Словацька Республіка (Природа), Іспанія (Довкілля) та
Франція (Кліматичні дії). Громадськість також проголосувала за свій улюблений проект –
TartaLife, спрямований на захист черепах, а робота та відданість молодих волонтерів були
визнані у номінації LIFE4Youth;



15-16 червня відбулися чотирнадцяті Європейські дні розвитку – провідний глобальний форум з питань міжнародного партнерства та співробітництва. Обговорювалися дві основні

теми – зелена економіка для людей і природи; захист біорізноманіття і людей. Цьогорічна
зустріч також зробила особливий акцент на думках молодих лідерів і включила спеціальні
заходи щодо впливу пандемії COVID-19 на досягнення Цілей сталого розвитку.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія, Європейська Комісія, Європейська Комісія
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Зміна клімату
ПРИЙНЯТО ПЕРШИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КЛІМАТИЧНИЙ ЗАКОН
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Закон, #Клімат
24 червня Європейський Парламент, а 28 червня Рада ЄС, прийняли перший Європейський кліматичний закон, ключовим елементом якого є встановлення юридично-обов’язкових кліматичних цілей:
а) підтверджено довгострокову ціль з питань зміни клімату – кліматична нейтральність Європи до
2050 року,
б) встановлено вимоги до проміжних цілей:


цілі на 2030 рік – скорочення нетто-викидів парникових газів щонайменше на 55% порівняно з 1990 роком,



цілі на 2040 рік – передбачено встановлення цілі на 2040 рік як обов’язкової передумови
досягнення довгострокової цілі. Європейська Комісія не пізніше шести місяців після першого глобального аналізу, проведеного у рамках ст. 14 Паризької угоди, має запропонувати
зміни щодо розміру кліматичної цілі на 2040 рік.

Регламент буде опубліковано в Офіційному віснику ЄС та набуде чинності через 20 днів. Європейська Комісія планує представити низку пропозицій 14 липня 2021 року, щоб ЄС зміг досягти більш амбітних цілей на 2030 рік.
Джерело новини: Рада ЄС, Європейський Парламент
БОННСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ
#ЗмінаКлімату, #Конференція, #Бонн
З 31 травня по 17 червня в режимі он-лайн відбулась Боннська конференція з питань зміни клімату,
яка проводилась з метою підготовки до наступної кліматичної конференції ООН (COP-26), що запла-

нована на 1-12 листопада 2021 р. у Глазго (Великобританія).
Конференція була зосереджена на просуванні роботи у вирішені питань, які випливають із мандатів,
включених до Катовіцького правила та які повинні бути завершені на COP-26. Під час неї проводились засідання «конституційних органів», технічних груп та розглядалися такі питання, як передача
технологій, кліматичне фінансування, адаптація, втрати та відшкодування збитків, питання імплементації та дотримання.
Джерело новини: Європейська Комісія

ЗАПУЩЕНО НОВІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРТНЕРСТВА З ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ КЛІМАТИЧНИХ ВИКЛИКІВ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, #ЄвропейськіПартнерства
14 червня Європейська Комісія запустила 11 нових європейських партнерств для стимулювання інвестицій у дослідження та інновації і подолання основних викликів, пов’язаних зі зміною клімату та
сталістю. Вони отримають понад 8 млрд євро від Горизонт-Європа, нової програми досліджень та
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інновацій ЄС на 2021-2027 роки. Загальна сума зобов’язань, включаючи зобов’язання приватних
партнерів та держав-членів, становить близько 22 млрд євро.
Серед них:
 Європейське партнерство з чистої сталі, що підтримує низьковуглецеве виробництво

сталі, яке підтримує лідерство ЄС у перетворенні чорної металургії на вуглецево нейтральну;
 Європейське партнерство «Зроблено в Європі», що виступатиме рушійною силою євро-

пейського лідерства у сталому виробництві в Європі, цифрової трансформації, кліматично
нейтрального виробництва та застосуванні принципів циркулярної економік;
 Європейське партнерство процесів для планети (Processes4Planet). Його бачення полягає

в тому, щоб європейські переробні галузі лідирували в усьому світі щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, приділяючи посилену увагу низьковуглецевим технологіям, циркулярним технологіям тощо;
 Європейське партнерство для людино-орієнтованого сталого урбаністичного середови-

ща (Built4People). Його бачення – це високоякісне, низьковуглецеве, енергетичне та енергоефективне урбаністичне середовище (зокрема, будівлі, інфраструктура тощо), що сприяє
переходу до сталості;
 Європейське партнерство щодо автомобільного транспорту з нульовими викидами

(2Zero), яке спрямоване на пришвидшення розвитку транспорту з нульовими викидами за
допомогою системного підходу, що підтримує кліматично нейтральну та чисту дорожню
транспортну систему;
 Європейське партнерство для зв’язаної, кооперованої та автоматизованої мобільності.

Його мета – пришвидшити впровадження технологій та послуг зі зв’язаної, кооперованої та
автоматизованої мобільності;
 Європейське партнерство для акумуляторів: На шляху до конкурентоспроможного євро-

пейського ланцюжка доданої вартості промислових акумуляторів. Парт нерст во спрямоване на підтримку розвитку європейської екосистеми досліджень та інновацій світового

класу щодо акумуляторів та на зміцнення європейського лідерства у галузі проєктування та
виробництва акумуляторів;
 Європейське партнерство з водного транспорту з нульовими викидами, яке спрямоване

на пришвидшення трансформації морського та внутрішнього водного транспорту з метою
усунення всіх шкідливих викидів у довкілля.
Джерело новини: Європейська Комісія

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА ЩОДО ЗАБОРОНИ РЕКЛАМИ ТА СПОНСОРСТВА ВИКОПНОГО ПАЛИВА
#ЗмінаКлімату, #ВикопнеПаливо, #Реклама, #Спонсорство
16 червня Європейська Комісія зареєструвала громадську ініціативу «Заборонити рекламу та спонсорство викопного палива». Організатори ініціативи закликали Європейську Комісію розробити законодавство, яке б заборонило рекламу та спонсорство викопного палива – нафти, викопного газу,
вугілля – для всіх типів транспортних засобів, що використовують ці види палива (крім транспортних
11

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

засобів, призначених для транспортних послуг загальноекономічного інтересу), та для всіх підприємств, які займаються їх видобутком, покращенням, виробництвом, постачанням, розподілом або
продажом.
Джерело новини: Європейська Комісія

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ДОВКІЛЛЯ
#ЗмінаКлімату, #Консультації, #КерівніПринципи
7 червня Європейська Комісія розпочала публічні консультації щодо перегляду Керівних принципів

із державної допомоги на охорону довкілля та енергетику (EEAG). Опублікований проєкт передбачає
внесення змін як до назви («Кліматичні, енергетичні та екологічні керівні принципи щодо державної
допомоги» (CEEAG), так і включає правила сумісності для таких флагманських напрямів, як інфраструктура чистої мобільності та біорізноманіття, а також ефективність використання ресурсів для підтримки переходу до циркулярної економіки.
Джерело новини: Європейська Комісія

ПОПЕРЕДНІЙ МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ НОВИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗмінаКлімату, #НовіАвтомобілі
Європейське агентство з охорони навколишнього середовища опублікувало попередні дані про викиди нових зареєстрованих легкових автомобілів та фургонів у Європі в 2020 році. Щодо легкових
автомобілів, то дані свідчать про зниження середніх викидів вуглекислого газу (CO2) на 12% порівняно з 2019 роком. Середні викиди фургонів також трохи зменшились, приблизно на 1,5%.
Частка нових електромобілів потроїлася – приблизно з 3,5% у 2019 році до орієнтовно 11% нових
реєстрацій у 2020 році. Частка електричних мікроавтобусів зросла з 1,4% у 2019 році до приблизно
2,3% у 2020 році.
Джерело новини: Європейська Комісія

ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОЛІКІВ ПОЛІТИКИ ТА ДАНИХ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ
#ЗмінаКлімату, #УсуненняПрогалин, #РобочийДокумент
Європейська Комісія схвалила та оприлюднили робочий документ «Усунення прогалин у захисті клімату – визначення недоліків політики та даних». Цей документ є частиною бази знань, що лежить в
основі Стратегії адаптації до зміни клімату до 2021 року, а також деяких заходів щодо подолання
розриву в охороні клімату, які будуть вжиті в контексті майбутньої оновленої стратегії сталого фінансування. Він спрямований на осіб, що формують політику та приймають рішення з питань адаптації
на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Джерело новини: Європейська Комісія
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