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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 вересень-жовтень 2021 року.
Восени 2021 року відбулася низка політичних заходів. Зокрема, Саміт Україна – Європейський Союз,
у рамках якого виголошено спільну заяву лідерів, яка, серед іншого, включає екологічні та
кліматичні питання. Започатковано Глобальну метанову ініціативу, укладено нові угоди щодо
чистого енергетичного переходу, окреслено позицію ЄС на 26-ій Конференції Сторін
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, започатковано нові місії ЄС, спрямовані на вирішення
кліматичних та екологічних проблем. Європейська Комісія підготувала декілька позиційних
документів, що визначають її вектор роботи в екологічній та кліматичній сферах (Робочу програму
на 2022 рік, Звіт про стратегічний прогноз, в якому представлено десять стратегічних напрямків
політичних дій ЄС), прийняла відповідні комюніке (про посилення залучення ЄС до розбудови сталої
та процвітаючої Арктики, Новий європейський Баугаус), внесла законодавчі пропозиції (щодо
обмеження використання найбільш шкідливих хімічних речовин, Загальної схеми преференцій ЄС,
запровадження єдиної зарядки для електронних пристроїв), оновлено фінансування у рамках
зелених облігацій НаступнеПоколінняЄС.
Опубліковано звіти щодо імплементації Нітратної директиви ЄС, лісових пожеж в ЄС, прогресу
кліматичних та енергетичних дій ЄС. Оголошено переможців зелених нагород в ЄС і Нового
європейського Баугаусу та започатковано День органічного виробництва в ЄС. Оприлюднено
результати Євробарометру, згідно з якими проблеми довкілля та зміни клімату серед громадян ЄС
піднялися на друге місце, зареєстровано громадську ініціативу щодо включення питань захисту
довкілля в усі політики ЄС.
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Довкілля

САМІТ УКРАЇНА – ЄС: РУХАЄМОСЯ РАЗОМ
#Євроінтеграція, #Саміт, #Довкілля
12 жовтня за підсумками 23-го Саміту Україна – Європейський Союз Президент України,
Президент Європейської Ради та Президент Європейської Комісії схвалили спільну заяву.
З екологічних і кліматичних питань сторони:


привітали започаткування діалогу щодо Європейського зеленого курсу, «зеленого»
переходу України та затвердження Україною оновленого національно визначеного внеску за
Паризькою угодою;



очікують на прогрес щодо завершення оновлення додатків з питань довкілля та зміни клімату
(Додатки XXX та XXXI Угоди про асоціацію);



домовилися посилити зусилля задля подолання викликів у сферах кліматичних дій, довкілля
та біорізноманіття, як це передбачено Угодою про асоціацію та у відповідності до Паризької

угоди.
Серед іншого, Європейська сторона запропонувала Україні ухвалити довгострокову стратегію
низьковуглецевого розвитку, включаючи проміжні цілі, з обов’язковою метою щодо досягнення
кліматичної нейтральності не пізніше 2050 року, а також впроваджувати реформи, які сприятимуть
та прискорюватимуть її «зелений» перехід.
Україна репрезентувала свою позицію щодо механізму прикордонного коригування вуглецю
(CBAM). ЄС і надалі підтримуватиме Україну у питанні «зеленого» переходу, зокрема щодо розробки
політики вуглецевого ціноутворення у контексті запропонованого ЄС механізму прикордонного
коригування вуглецю (CBAM).

Джерело новини: Європейська Комісія, Президент України

РОБОЧА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ НА 2022 РІК: «РАЗОМ РОБИМО ЄВРОПУ СИЛЬНІШОЮ»
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #РобочаПрограма
19 жовтня Європейська Комісія схвалила Робочу програму на 2022 рік «Разом робимо Європу
сильнішою». Програма містить 42 нові політичні ініціативи з шести пріоритетних напрямів діяльності
Європейської Комісії протягом 2019-2024 років. У рамках Європейського зеленого курсу
Європейська Комісія:


запропонує нормативну базу щодо сертифікації видалення вуглецю;



запропонує подальші кроки стосовно мобільності з нульовим рівнем викидів (наприклад,
шляхом перегляду стандартів викидів CO2 для великовагових вантажних транспортних
засобів);
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розгляне виконання плану дій щодо нульового забруднення для покращення якості води та
повітря;



встановить нові правила сталого використання пестицидів;



розвиватиме циркулярну економіку шляхом посилення права на ремонт товарів замість їх
заміни.

Європейська Комісія також мобілізує фінансові ресурси для реалізації мети та завдань
Європейського зеленого курсу, зокрема подвоїть зовнішнє фінансування захисту та відтворення
біорізноманіття.

Джерело новини: Європейська Комісія

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2021 РІК
#ЕкологічнаПолітика, #Прогноз, #Пріоритети, #Звіт, #Довкілля, #ЗмінаКлімату
8 вересня Європейська Комісія ухвалила Комюніке «Звіт про стратегічний прогноз на 2021 р.
Спроможність та свобода дій ЄС», в якому визначила чотири глобальні тенденції, які найбільше
вплинуть на спроможність та свободу дій ЄС у найближче десятиліття. Це:


Зміна клімату та інші екологічні виклики;



Цифровий гіперзв’язок та технологічні трансформації;



Тиск на демократію та цінності;



Зміни у глобальному порядку та демографії.

Також у звіті представлено десять стратегічних напрямів політичних дій ЄС:


забезпечення сталих і стійких систем охорони здоров’я та харчування,



забезпечення декарбонізованої та доступної енергії,



зміцнення потенціалу в галузі управління даними, штучного інтелекту та передових
технологій,



забезпечення та диверсифікація поставок критичної сировини,



забезпечення першочергової глобальної позиції ЄС у встановленні стандартів,



створення стійких економічних та фінансових систем, перспективних для майбутнього,



розвиток та збереження навичок і талантів, що відповідають амбіціям ЄС,



зміцнення потенціалу безпеки й оборони та доступу до космосу,



співпраця з глобальними партнерами для сприяння миру, безпеці та процвітанню для всіх,



посилення стійкості інституцій.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія
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ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ЄС У РОЗБУДОВІ СТАЛОЇ ТА ПРОЦВІТАЮЧОЇ АРКТИКИ

#Довкілля, #Комюніке, #Арктика
13 жовтня Високий представник та Європейська Комісія оприлюднили Спільне комюніке про
посилення залучення ЄС до мирної, сталої та процвітаючої Арктики. Згідно з документом ЄС і надалі
посилюватиме свою співпрацю в Арктиці щодо досягнення ключових цілей з питань:


сприяння мирному та конструктивному діалогу та міжнародному співробітництву задля
збереження Арктики в безпеці та стабільності, інтенсифікуючи регіональне співробітництво,
моніторинг і прогнозування нових викликів у сфері безпеки;



вжиття рішучих заходів для подолання екологічного, соціального, економічного та політичного

впливу зміни клімату і деградації довкілля;


підтримки всебічного, інклюзивного та сталого розвитку арктичних регіонів на благо його
теперішніх мешканців і майбутніх поколінь, з особливим акцентом на потреби корінних
народів, жінок і молоді, а також інвестуючи в робочі місця, орієнтовані на майбутнє, включно з
робочими місцями у блакитній економіці.

ЄС створить офіс Європейської Комісії в Гренландії, який сприятиме підвищенню значення арктичних
питань у зовнішніх відносинах ЄС. Фінансування ЄС також буде спрямовано на стимулювання
зеленого переходу в Арктиці на користь населення Арктики.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

МАЙБУТНІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НАЙБІЛЬШ ШКІДЛИВИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН У
ВІДХОДАХ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ХімічніРечовини, #Відходи
28 жовтня Європейська Комісія ухвалила пропозицію щодо захисту здоров’я людей та довкілля,
запропонувавши зміни до Додатків IV і V Регламенту (ЄС) 2019/1021 про стійкі органічні
забруднювачі. Пропозиція посилює обмеження щодо цих хімічних речовин у відходах та пропонує
запровадити суворі обмеження для наступних трьох речовин / груп речовин у відходах:


перфтороктанова кислота (PFOA) та її солі і споріднені сполуки, що містяться у
водонепроникному текстилі, вогнегасній піні;



дикофол – пестицид, який раніше використовувався в сільському господарстві;



пентахлорфенол, його солі та складні ефіри, які містяться в обробленій деревині та текстилі.

Крім того, Європейська Комісія пропонує посилити вимоги щодо максимальних лімітів відходів для
ще п’яти регламентованих речовин та груп речовин.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

НОВІ МІСІЇ ЄС З ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, КЛІМАТУ ТА ДОВКІЛЛЯ
#Довкілля, #ЗмінаКлімату, #МісіїЄС
29 вересня Європейська Комісія запустила п’ять нових місій,* спрямованих на вирішення проблем у
сфері охорони здоров’я, клімату та довкілля. Такими є:
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1.

Адаптація до зміни клімату – місія передбачає підтримку щонайменше 150 європейських

громад і регіонів щодо їх перетворення у кліматично стійкі території до 2030 року;
2.

Рак – співпраця з Європейським планом боротьби з раком задля поліпшення життя понад
3 мільйонів людей до 2030 року за допомогою профілактики та лікування раку, ухвалення
рішень, що сприяють тривалості та покращенню життя;

3.

Відновлення океанів і вод до 2030 року;

4.

100 кліматично нейтральних і розумних міст до 2030 року;

5.

Курс щодо ґрунтів для Європи – створено 100 живих лабораторій і маяків, які сприятимуть
переходу до здорових ґрунтів до 2030 року.

* Місія ЄС – це новий амбітний інструмент для вирішення окремих важливих проблем. Він ставить чіткі цілі,
яких необхідно досягти за певний період.

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ЗВІТ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НІТРАТНОЇ ДИРЕКТИВИ ЄС
#Довкілля, #Звіт, #Директива, #Нітрати
11 жовтня Європейська Комісія опублікувала новий Звіт стосовно імплементації Директиви про
нітрати. Згідно зі Звітом концентрація нітратів впала як у поверхневих, так і в підземних водах ЄС,

порівняно із ситуацією до прийняття Директиви про нітрати в 1991 році. Однак нова доповідь
вказує, що за останнє десятиліття досягнуто незначного прогресу, а забруднення поживними
речовинами від сільського господарства все ще викликає серйозне занепокоєння багатьох державчленів.
За період 2016-2019 років у 14,1% підземних вод держав-членів ЄС перевищено граничну
концентрацію нітратів, встановлену для питної води. Загалом якість національних програм дій
покращилася, але в багатьох випадках вжиті заходи недостатньо ефективні у боротьбі зі
забрудненням у районах, де посилився сільськогосподарський тиск. Наголошено на необхідності
покращення врахування впливу зміни клімату на національному рівні щодо боротьби зі

забрудненням нітратами.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ В ЄВРОПІ
#Довкілля, #Звіт, #ЛісовіПожежі
29 жовтня Об’єднаний дослідницький центр (JRC) Європейської Комісії представив 21-е видання
свого Щорічного звіту про лісові пожежі в Європі, Близькому Сході та Північній Африці, який
охоплює 2020 рік. Основні висновки звіту:


найбільш постраждалою країною виявилася Румунія, за нею йдуть Іспанія, Італія та Португалія;



лісові пожежі сильно вплинули на заповідні території Європи Natura 2000. На Румунію
припадає майже половина випаленої території в об’єктах Natura 2000, переважно в
природному заповіднику Дельта Дунаю;
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у 2020 році пожежі площею понад 30 га вразили 20 держав-членів ЄС, загалом згоріло

339 489 га;


у пожежний сезон 2020 року загинуло більше людей, ніж у 2019 році.

Протягом літа та осені найбільше постраждали країни Середземномор’я, зокрема Іспанія та
Португалія, які зафіксували найбільші пожежі в ЄС у 2020 році. Найбільші лісові пожежі цього року
відбулися за межами ЄС, в Україні поблизу Чорнобильського ядерного реактора.
Джерело новини: Європейська Комісія

ТАЛЛІНН, ВАЛОНГО ТА ВІНТЕРСВЕЙК – ПЕРЕМОЖЦІ ЗЕЛЕНИХ НАГОРОД В ЄС.

#Довкілля, #ЗеленаСтолицяЄвропи, #ЄвропейськийЗеленийЛисток
Нагороду «Зелена столиця Європи-2023» одержав Таллінн (Естонія), який продемонстрував
системний підхід до зеленого управління та зв’язок зі стратегічними цілями, що відображають
амбіції Європейського зеленого курсу. Місто характеризується різноманітністю та мозаїчністю
ландшафтів і територій, які також є місцем проживання рідкісних видів. Таллінн очолить нещодавно
запущену мережу з 19 європейських міст, яка має на меті реалізувати Цілі сталого розвитку ООН на
місцевому рівні, зосередившись, серед іншого, на викоріненні бідності, гендерній рівності, питаннях
чистої води, зміни клімату, сталих міст та енергетичної сталості, економічного зростання та
зайнятості.
Звання «Європейський зелений листок» (2022) одержали Валонго (Португалія) та
Вінтерсвейк (Нідерланди). Валонго нагороджено у зв’язку з пріоритетністю залучення мешканців у
вирішення екологічних проблем міста та зосередженні уваги на охороні природних зон (оскільки
майже 60% його муніципалітету вкриті лісами, більшість з яких знаходиться у приватній власності,
що ускладнює здійснення державної політики). Журі також оцінило різні способи підтримки містом
громадян із низькими доходами у переході до сталого розвитку, а також тісну співпрацю з сусідніми
містами для збереження довкілля. Вінтерсвейк представило передові ініціативи, спрямовані на
екологічний перехід міста. Серед них енергетичні таблиці, які об’єднали місцевих зацікавлених осіб
щодо управління енергетичним переходом, та оборотний фонд для громадян з метою підвищення
енергоефективності їхніх будинків.
Джерело новини: Європейська Комісія

ЄВРОБАРОМЕТР: ОПТИМІЗМ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО ЄС НАЙВИЩИЙ, ПОЧИНАЮЧИ З 2009 РОКУ
#Євробарометр, #Економіка, #Довкілля, #ЗмінаКлімату
«Оптимізм щодо майбутнього ЄС досяг найвищого рівня з 2009 року, а довіра до ЄС залишається на
найвищому рівні з 2008 року. Підтримка євро залишається стабільною на найвищому рівні з
2004 року», – такі результати опитування Євробарометру*, опублікованого у вересні 2021 року.

Найважливішим питанням, вирішення якого стоїть перед ЄС, 27% респондентів вважають економічну ситуацію (-8 відсоткових пунктів порівняно з зимою 2020-2021 років). Довкілля та зміна клімату
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піднялися з четвертого на друге місце (відповідно по 25%, +5 відсоткових пунктів), спільно з іммігра-

цією (25%, +7 відсоткових пунктів), наступні місця зайняли державні фінанси держав-членів та стан
здоров’я (обидва по 22%).
*Опитування проводилося у рамках стандартного Євробарометру, що проходив у червні-липні 2021 року.

Джерело новини: Європейська Комісія

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В УСІ ПОЛІТИКИ ЄС
#ЕкологічнаПолітика, #ГромадськаІніціатива, #ПолітикиЄС
27 жовтня Європейська Комісія зареєструвала громадську ініціативу «Заклик до дій – Захист
довкілля в усіх політиках». Ініціатори закликають Європейську Комісію розробити правовий акт з
метою забезпечення того, щоб держави-члени враховували екологічні міркування під час прийняття
їхніх національних заходів.
Джерело новини: Європейська Комісія
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Зміна клімату
ВІД АМБІЦІЙ ДО ДІЙ – ОЧІКУВАННЯ ЄС ВІД СОР-26
#ЗмінаКлімату, #КонференціяСторін
На 26-ій Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (CоP-26) ЄС очікує, що світові
лідери продемонструють свою постійну відданість прискоренню кліматичних заходів, ліквідуючи
розрив в амбіціях, щоб привести світ у відповідність до температурних цілей Паризької угоди. Хоча
ЄС та багато інших сторін Паризької угоди підвищили амбіції своїх цілей до проведення CоP-26,
проте світова спільнота ще далека від необхідних шляхів для обмеження глобального потепління.
Тому важливо підтримувати політичний тиск та імпульс на CоP-26, а також переконати, зокрема,
найбільших світових емітентів, вжити термінові заходи для швидшого скорочення викидів
парникових газів.
ЄС наголошує, що розвинені країни можуть мобілізувати більше 100 мільярдів доларів США на рік
до 2025 року для надання допомоги країнам, що розвиваються. Хоча ЄС та його держави-члени
роблять найбільший внесок у міжнародне державне фінансування боротьби зі зміною клімату, існує
нагальна потреба в тому, щоб інші розвинені країни зробили більші фінансові внески. На думку ЄС,

на CоP-26 спільнота донорів повинна колективно запевнити країни, що розвиваються, щодо
виконання ними такої обіцянки.
ЄС очікує, що технічні переговори в Глазго завершать «Книгу правил», необхідну для забезпечення
ефективного виконання Паризької угоди (зокрема, запровадження державами загальних правил зі
звітування про свої викиди парникових газів, відстеження прогресу у досягненні своїх національних
цілей у прозорий, перевірений і порівнянний спосіб). У Глазго необхідно завершити цю роботу,
узгодивши формати звітності, які запровадять правила на практиці.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

НОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАУГАУС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Комюніке, #НовийЄвропейськийБаугаус
15 вересня Європейська Комісія ухвалила Комюніке «Новий європейський Баугаус. Красиво, стало,
разом». Новий європейський Баугаус – ініціатива, яка відображає прагнення ЄС щодо формування
красивих, сталих та інклюзивних місць, продуктів і способів життя. Її мета – надання всім
громадянам доступу до циркулярних і низьковуглецевих товарів, які підтримують відновлення
природи та збереження біорізноманіття.
Новий європейський Баугаус базується на трьох неподільних цінностях:


сталості – від кліматичних цілей до циклічності, нульового забруднення та біорізноманіття;



естетиці – якість досвіду та стиль, а не лише функціональні можливості;



включенні (інклюзивності) – підвищення цінності різноманіття, рівності для всіх, доступності та
здійсненності.
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Ініціатива здійснюватиметься у чотирьох напрямах:


возз’єднання з природою,



відновлення усвідомлення причетності,



пріоритизація місць і людей, які найбільше потребують цього,



необхідність довгострокового життєвого циклу та інтегрованого мислення в промисловій
екосистемі.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ОГОЛОШЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ НОВОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАУГАУСУ
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Баугаус, #Нагородження
У вересні 2021 року Європейська Комісія оголосила 20 переможців нагород «Премія Нового
європейського Баугауза» та «Висхідна зірка Нового європейського Баугауза». Нагороди присуджені
за передові практики та концепції, які ілюструють цінності Нового європейського Баухаусу – сталість,
естетику та інклюзивність. Церемонія нагородження відбулася в Брюсселі через день після
прийняття Комюніке про Новий європейський Баухаус, в якому викладено його концепцію разом із
низкою політичних заходів та можливостей фінансування.
З 60 проектів, що увійшли до короткого списку, «Премія Нового європейського Баугауза» була
присуджена в 10 різних категоріях, а переможці кожної категорії отримають по 30 000 євро.
Нагорода «Висхідна зірка Нового європейського Баугауза» присуджена 10 переможцям у розмірі по
15 000 євро на підтримку концепцій та ідей, розроблених молодими талантами віком до 30 років.
Джерело новини: Європейська Комісія

ОНОВЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ У РАМКАХ ЗЕЛЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ НАСТУПНЕПОКОЛІННЯЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Фінансування, #ЗеленіОблігації, #НаступнеПоколінняЄС

7 вересня Європейська Комісія затвердила Робочий документ «Наступне покоління ЄС – Структура
зелених облігацій». Тим самим Європейська Комісія підтвердила, що структура зелених облігацій
NextGenerationEU є кроком вперед щодо випуску до 250 мільярдів євро зелених облігацій або 30%
позик NextGenerationEU.
Затверджена структура демонструє інвесторам, як зібрані кошти в результаті випуску зелених
облігацій NextGenerationEU, будуть використані на екологічні цілі. Зокрема, надходження від
зелених облігацій NextGenerationEU фінансуватиме частку витрат, пов’язаних зі зміною клімату, у
комплексному плані відновлення європейської економіки та сталого розвитку. Кожна держава-член
має виділити щонайменше 37% свого національного плану відновлення та стійкості на інвестиції та

реформи, пов’язані зі зміною клімату.
Держави-члени повідомлятимуть Європейську Комісію про екологічні витрати, які вони здійснюють.
Комісія використовуватиме цю інформацію, щоб показати інвесторам, як надходження від зелених
облігацій були використані для фінансування зеленого переходу. Звітність буде організована за
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дев’ятьма категоріями, визначеними в рамках програми зелених облігацій NextGenerationEU,
причому найбільшу частку займатимуть чиста енергія, енергоефективність та чистий транспорт.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ЗАПОЧАТКОВАНО ГЛОБАЛЬНА МЕТАНОВА ІНІЦІАТИВА
#ЗмінаКлімату, #Метан, #ГлобальнаІніціатива
17 вересня на Форумі великих економік з питань енергетики та клімату (MEF) Президент

Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент США Джо Байден за підтримки семи країн
оголосили про глобальну метанову ініціативу – Global Methane Pledge, – запуск якої відбувся
2 листопада на 26-ій Конференції ООН зі зміни клімату (CоP-26) у Глазго (Великобританія). Україна
разом із понад 100 державами долучилася до цієї ініціативи. Країни, які приєдналися до Global
Methane Pledge, зобов’язуються досягти спільної мети – скоротити глобальні викиди метану
щонайменше на 30 відсотків від рівня 2020 року до 2030 року та використовувати найкращі доступні
методології кадастру для кількісної оцінки викидів метану, з особливим акцентом на джерелах
викидів.
Європейський Союз вживає заходів щодо скорочення викидів метану протягом майже трьох
десятиліть. Стратегія Європейської Комісії, прийнята в 1996 році, допомогла скоротити викиди
метану від сміттєзвалищ майже вдвічі. Відповідно до Європейського зеленого курсу та для
підтримки зобов’язань Європейського Союзу щодо кліматичної нейтральності до 2050 року Європейський Союз прийняв у жовтні 2020 року стратегію скорочення викидів метану в усіх ключових
секторах, які охоплюють енергетику, сільське господарство та відходи. Цього року Європейська
комісія запропонує законодавство для вимірювання, звітності та перевірки викидів метану.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ЧИСТИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД: ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ АНОНСУВАЛА ТРИ НОВІ УГОДИ
#ЗмінаКлімату, #Енергетика, #ЧистийПерехід
У вересні 2021 року укладено три угоди, що тісно пов’язані з кліматичними та енергетичними
пріоритетами ЄС, зокрема, універсальним доступом до енергії, справедливим перехідним періодом
та просуванням відновлюваної енергії, включаючи зелений водень. Угоди сприятимуть досягненню
глобального переходу до чистої енергії та доповнять зобов’язання ЄС щодо фінансування
кліматичних заходів. Зокрема укладено:


угоду з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), в рамках якої будуть підготовлені
енергетичні карти з нульовими викидами для країн, які є залежними від використання вугілля.
Дорожні карти пропонуватимуть інклюзивні шляхи декарбонізації енергетичної системи, що
забезпечить соціально-справедливий перехід, водночас гарантуючи безпеку
енергопостачання та зростаючий доступ до енергії;



угоду з Міжнародним агентством з відновлюваної енергетики (IRENA) щодо підготовки
регіональних енергетичних перспектив для Африки, Латинської Америки, Карибського
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басейну та Європи. Планується провести ретельний аналіз потенціалу та можливостей регіонів
щодо відновлюваної енергії, енергоефективності, інфраструктури, доступу до енергії та
транскордонного співробітництва, а також оцінити інвестиційні потреби та соціальноекономічний вплив;


угоду про співпрацю з Данією, Німеччиною, IRENA та іншими партнерами ініціативи Green
Hydrogen Compact Catalogic щодо розвитку зеленого водню в усьому світі, включаючи
зобов’язання співпрацювати з Африканським Союзом у розвитку відновлюваного водню в
рамках Ініціативи зеленої енергетики Африка-Європа.
Джерело новини: Європейська Комісія

ПРОПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ЄДИНОЇ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ
#ЗмінаКлімату, #ЄдинийЗаряднийПристрій, #ЕлектронніТовари
23 вересня Європейська Комісія схвалила пропозиції щодо внесення змін до Директиви 2014/53/ЄС
про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання.
Основна мета пропозицій – зменшення електронних відходів та незручностей споживачів,
спричинених поширенням різних, несумісних зарядних пристроїв для електронних товарів.
Європейська Комісія пропонує:


ввести гармонізований порт зарядки для електронних товарів. Це дозволить споживачам заряджати свої пристрої одним зарядним пристроєм USB-C, незалежно від марки пристрою;



запровадити гармонізовану технологію швидкої зарядки, що допоможе уникнути ситуації,
коли різні виробники невиправдано обмежують швидкість зарядки, і допоможе забезпечити
однакову швидкість зарядки при використанні будь-якого сумісного зарядного пристрою для
електронних товарів;



відокремити продаж зарядного пристрою від продажу електронного товару. Тобто споживачі
зможуть придбати новий електронний товар без нового зарядного пристрою. Це обмежить
кількість придбаних або невикористаних небажаних зарядних пристроїв;



зобов’язати виробників надавати покращену інформацію споживачам. Виробники повинні
будуть надати інформацію про продуктивність зарядки, включаючи інформацію про
потужність, необхідну для пристрою, і про те, чи він підтримує швидку зарядку. У поєднанні з
іншими заходами це допомогло б споживачам обмежити кількість придбаних нових зарядних
пристроїв та заощадити 250 мільйонів євро на рік на непотрібні покупки зарядних пристроїв.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ТОРГІВЛЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ЄС ЩОДО ЗАГАЛЬНОЇ СХЕМИ ПРЕФЕРЕНЦІЙ ЄС

#СталийРозвиток, #Торгівля, #ЗагальнаСхемаПреференцій
22 вересня Європейська Комісія прийняла законодавчу пропозицію щодо нової Загальної схеми
преференцій ЄС (GSP)* на період 2024-2034 років. Пропозиція удосконалює деякі ключові
характеристики схеми щодо покращення відповідності країн GSP зростаючим потребам і викликам,
а також посилює соціальний, трудовий, екологічний і кліматичний вимір схеми.
11

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

Оновлена структура GSP зміцнює позиції ЄС щодо використання торгових преференцій для
створення економічних можливостей і просування сталого розвитку, вона також розширює підстави
для відкликання преференцій ЄС у разі серйозних і систематичних порушень. Окрім основних
конвенцій з прав людини та праці, які вже охоплені, пропозиція включає конвенції щодо охорони
довкілля та належного врядування.
* GSP – це інструмент політики торгівлі та розвитку, який діє з 1971 року. Чинна структура GSP базується на
Регламенті (ЄС) № 978/2012 і забезпечує спрощений доступ на ринок ЄС для товарів, що експортуються з країн
з низьким рівнем доходу, шляхом скасування або зниження імпортних тарифів.

Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ПРОГРЕС КЛІМАТИЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ДІЙ ЄС
#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Звіт, #ЗмінаКлімату, #Енергетика
Восени 2021 року опубліковано низку звітів про прогрес ЄС, досягнутий у кліматичній та
енергетичній сферах. Зокрема:


Звіт про стан Енергетичного Союзу 2021 – Внесок у Європейський зелений курс та відновлення
Союзу;



Звіт ЄС щодо виконання кліматичних дій;



Звіт про функціонування європейського ринку вуглецю протягом 2020 року;



Звіт про якість бензину та дизельного палива, що використовуються автомобільним
транспортом в Європейському Союзі (Звітний 2019 рік).

Звіт ЄС щодо виконання кліматичних дій показує, що порівняно з 2019 роком у 2020 році викиди
парникових газів у ЄС-27 скоротилися майже на 10%, що стало безпрецедентним зниженням
викидів через пандемію COVID-19, а також загальне скорочення викидів до 31% порівняно з
1990 роком.
Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія

ЗАПОЧАТКОВАНО ДЕНЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЄС
#Довкілля, #СільськеГосподарство, #ДеньОрганічногоВиробництва
Європейський Парламент, Рада ЄС та Європейська Комісія підписали спільну декларацію про
щорічне святкування 23 вересня «Дня органічного виробництва в ЄС». Підписання є результатом
зусиль Європейської Комісії (зокрема, ухвалення нею 25 березня 2021 року Плану дій щодо розвитку
органічного виробництва), спрямованих на підвищення обізнаності про важливість органічного
виробництва продуктів харчування та кормів у Європейському Союзі. У його рамках планується
проводитися рекламні заходи з метою підвищення обізнаності споживачів та широкої громадськості
про переваги органічного виробництва та переробленої їжі.

Джерело новини: Європейська Комісія

12

