
  

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

Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд  

екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за листопад-грудень 2021 року. 

У листопаді 2021 року драйвером подій у кліматичній сфері стала 26-а Конференція сторін РКЗК ООН, що  

відбулася у Глазго, в якій ЄС активно просував свої ключові кліматичні завдання та став співініціатором низки 

глобальних ініціатив (зокрема Глобальної метанової ініціативи, ЄС-Catalyst, Global Gateway, глобального  

розвитку інфраструктури). Європейська Комісія напрацювала низку пропозицій до законодавства ЄС щодо: 

скорочення викидів метану в енергетиці; видалення, переробки та збереження вуглецю; відновлюваних і  

низьковуглецевих газів; переходу до більш екологічної, сталої та розумної мобільності; продовольчої безпеки 

в умовах кризи. Опубліковано керівні принципи справедливого переходу до кліматичної нейтральності,  

вперше оприлюднено оцінку щоквартальних викидів парникових газів ЄС. 

На завершення 2021 року активно відбувалася діяльність у просуванні та виконанні цілей і завдань  

Європейського зеленого курсу – схвалено Стратегію ЄС про ґрунти до 2030 року, Спільну аграрну політику ЄС 

на 2023-2023 роки, переглянуто правила щодо заборони торгівлі слоновою кісткою, припинення використання 

ртуті у лампах, напрацьовано пропозиції щодо оновлення правил ЄС з перевезення відходів, обігу на ринку 

товарів, пов’язаних із вирубкою та деградацією лісів, кримінальної відповідальності за екологічні злочини. 

Серед іншого досягнуто попередньої домовленості щодо 8-ої Програми дій ЄС з навколишнього середовища, 

Рада ЄС ухвалила висновки щодо Нової лісової стратегії ЄС до 2030 року, водної дипломатії ЄС, євродепутати 

закликали до покращення правил стосовно благополуччя тварин під час їх транспортування. Опубліковано 

керівні документи щодо обліку екологічного сліду, усунення бар’єрів із відновлення та оздоровлення річок в 

ЄС, результати досліджень із застосування та дотримання Хімічної стратегії сталості, очищення міських стічних 

вод, з питань забруднення довкілля та зеленого оподаткування, впливу забруднення повітря на стан здоров’я 

в ЄС. ЄС ініціював низку заходів із посилення ролі торгівлі у захисті довкілля та боротьбі зі зміною, проведено 

Форум чистого повітря, в рамках якого запущено мобільний додаток «Європейський індекс якості повітря». ЄС 

виділив кошти на фінансування проєктів LIFE з охорони природи, довкілля та зміни клімату, інноваційних  

проєктів для декарбонізації економіки.  

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  
"отримувати EUpdates" на адресу office@rac.org.ua  
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НОВА СТРАТЕГІЯ ЄС ПРО ҐРУНТИ ДО 2030 РОКУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Стратегія, #Ґрунти  

17 листопада Європейська Комісія схвалила Комюніке «Стратегія ЄС про ґрунти до 2030 року. Вико-

ристання переваг здорових ґрунтів для людей, продовольства, природи і клімату». Оновлена Страте-

гія визначає рамки та конкретні заходи для захисту, відновлення та сталого використання ґрунтів у 

синергії із цілями інших політик Європейського зеленого курсу: досягнення кліматичної нейтрально-

сті ЄС і стійкості до зміни клімату, розвиток циркулярної (біо)економіки, охорона здоров’я людей, 

зупинення втрати біорізноманіття, опустелювання та деградація земель. 

Стратегія окреслює ключові напрями: стале управління ґрунтами має стати новою нормою 

(стандартом) в ЄС; сприяння циркулярній економіці; відновлення деградованих ґрунтів та забрудне-

них ділянок; запобігання опустелюванню, зокрема подальша підтримка ЄС ініціатив на глобальному 

рівні; зростання ролі ґрунтів у пом’якшенні та адаптації до зміни клімату; збільшення досліджень, 

збору даних та моніторингу ґрунтів, зростання обізнаності щодо ґрунтів, мобілізація залучення суспі-

льства та фінансових ресурсів. 

Крім того, Стратегія передбачає розроблення до 2023 року пропозиції щодо Закону про здоров’я 

ґрунтів, який доповнить майбутній Закон про відновлення природи.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄС СХВАЛИЛИ СПІЛЬНУ АГРАРНУ ПОЛІТИКУ ЄС НА 2023-2027 РОКИ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #СпільнаАграрнаПолітика  

Рада ЄС та Європейський Парламент підтримали оновлену Спільну аграрну політику (CAP) на період 

2023-2027 років. Реформована політика відкриває шлях до більш справедливої, екологічної та  

ефективної CAP, яка прагне забезпечити стале майбутнє для європейських фермерів, надаватиме 

більш цілеспрямовану підтримку малим фермерським господарствам та більшу гнучкість для  

держав-членів в адаптації заходів до місцевих умов. Ключовою особливістю нової політики є  

запровадження стратегічних планів на рівні держав-членів, що дає змогу національним урядам  

адаптувати положення CAP до потреб своїх сільськогосподарських громад у співпраці з місцевою 

владою та відповідними зацікавленими сторонами.  

На сьогоднішній день CAP є найбільш екологічно амбітною. Зміцнення біорізноманіття та дотриман-

ня екологічних і кліматичних вимог ЄС будуть ключовими для впровадження реформованої CAP, для 

чого передбачена оцінка відповідності національних стратегічних планів CAP таким вимогам,  

фермери повинні будуть дотримуватися кліматичних та екологічно чистих практик. Держави-члени 

зобов’язані забезпечити, щоб принаймні 35% бюджету розвитку сільських територій і щонайменше 

25% прямих платежів були спрямовані на екологічні та кліматичні заходи.  

 Джерело новини: Рада ЄС, Європейський Парламент  

 

Довкілля 

https://ec.europa.eu/environment/document/download/ae853f10-c9a2-4665-a9f2-c29d11c49374_en
https://ec.europa.eu/environment/document/download/ae853f10-c9a2-4665-a9f2-c29d11c49374_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5917
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5916
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/02/council-adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-2027/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17613/common-agricultural-policy-reform-gets-final-approval-from-meps


3 

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

ПЕРЕГЛЯД ПРАВИЛ ЄС ЩОДО ЗАБОРОНИ ТОРГІВЛІ СЛОНОВОЮ КІСТКОЮ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Біорізноманіття, #СлоноваКістка, #Заборона   

Стратегія ЄС з біорізноманіття до 2030 року передбачила вжиття подальших заходів протидії  

браконьєрству на слонів та торгівлі слоновою кісткою у всьому світі. 16 грудня Європейська Комісія 

прийняла нові заходи на виконання такої заборони: 

 Переглянутий керівний документ – Режим ЄС, що регулює торгівлю слоновою кісткою; 

 Регламент Комісії, що доповнює Регламент Ради (ЄС) № 338/97 про охорону видів дикої 

фауни та флори шляхом регулювання торгівлі ними та Регламент Комісії (ЄС) 

№ 865/2006; 

 додатки до регламенту та інші документи. 

Згідно з новими правилами торгівля в межах ЄС обробленими предметами зі слонової кістки  

дозволена лише в тому випадку, якщо ці предмети були створені до 1947 року, а комерційні  

операції дозволені лише за наявності сертифіката від органів влади держав-членів ЄС. Такі  

сертифікати все ще можуть бути видані для торгівлі в межах ЄС музичними інструментами, що  

містять слонову кістку, які були створені до 1975 року. Додаткові обмеження застосовуються до  

імпорту слонової кістки в ЄС та реекспорту з ЄС. 

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

ЧИСТІ ТА ЦИРКУЛЯРНІ ЕЛЕКТРОННІ ТОВАРИ: ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПРИПИНЯЄ ВИКОРИСТАННЯ 

РТУТІ У ЛАМПАХ  

#ДелегованийАкт, #Ртуть, #Лампи, #ЕлектронніЕлектричніТовари  

ЄС обмежує використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнан-

ні. Електроніка, яка містить ртуть, не може бути розміщена на ринку, за винятками, коли її розміщен-

ня дозволяє Європейська Комісія. У грудні 2021 року Європейська Комісія прийняла 12 делегованих 

актів стосовно винятків з використання ртуті в лампах та припинення широкого спектру існуючих  

винятків. Більшість із цих виключень для загального освітлення буде скасовано. Нові правила мають 

на меті посилити захист здоров’я та довкілля від ртуті, стимулювати інновації та просувати більш  

чисті продукти. У кожному окремому випадку операторам ринку буде надано перехідний період у 

12-18 місяців для того, щоб вони привели свою діяльність у відповідність до нових правил. Для  

певних категорій ламп (зокрема, що використовуються у промисловому та медичному секторах, для 

яких ще немає достатньо надійних замінників ртуті), залишаться обмежені часові винятки. 

Делеговані акти будуть подані до Європейського Парламенту та Ради ЄС. Обидва співзаконодавці 

мають два місяці для прийняття чи відхилення таких актів.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ПРОПОЗИЦІЇ З ОНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ЄС ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #Відходи, #ЦиркулярнаЕкономіка  

17 листопада Європейська Комісія схвалила пропозиції щодо нових правил з перевезення відходів, 

які спрямовані на розвиток циркулярної економіки та нульового забруднення, встановлюють більш 

https://ec.europa.eu/environment/document/download/6600ec4c-09cb-4423-91d1-194163179504_en
https://ec.europa.eu/environment/document/download/0de27c7a-003c-4fb5-8f74-5866571a5b86_en
https://ec.europa.eu/environment/document/download/0de27c7a-003c-4fb5-8f74-5866571a5b86_en
https://ec.europa.eu/environment/document/download/0de27c7a-003c-4fb5-8f74-5866571a5b86_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/ending-most-ivory-trade-eu-guidance-and-amendments_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6888
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
https://ec.europa.eu/environment/news/clean-and-circular-electronics-commission-ends-use-mercury-lamps-mercury-free-alternatives-prevail-2021-12-16_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_en
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жорсткі вимоги експорту відходів, ефективнішу систему обігу відходів як ресурсу та заходи протидії 

торгівлі відходами. У межах ЄС Європейська Комісія пропонує значно спростити встановлені  

процедури, полегшуючи повернення відходів у циркулярну економіку, не знижуючи при цьому  

необхідного рівня контролю. Нові правила також переносять перевезення відходів на цифрову  

основу, запроваджуючи електронний обмін документацією. 

Експорт відходів до країн, що не входять до ОЕСР, буде обмежено та дозволено лише в тому  

випадку, якщо треті країни бажають отримувати певні відходи та спроможні забезпечити належне 

поводження з ними. Відправлення відходів до країн ОЕСР буде контролюватися і може бути  

призупинено, якщо вони створять серйозні екологічні проблеми в країні призначення. Згідно з  

пропозицією, усі компанії ЄС, які експортують відходи за межі ЄС, повинні забезпечити, щоб  

підприємства, що отримують ці відходи, підлягали незалежному аудиту, який з’ясує спроможність 

поводитися з відходами екологічно безпечним способом. 

Пропозиції щодо перевезення відходів ще більше посилюють заходи протидії торгівлі відходами, 

передбачають створення Групи ЄС із контролю за перевезенням відходів, надання повноважень  

Європейському бюро по боротьбі з шахрайством для підтримки транснаціональних розслідувань 

державами-членами ЄС незаконного обігу відходів та встановлення більш жорстких правил щодо 

адміністративних стягнень.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

ПРОПОЗИЦІЇ З ОНОВЛЕННЯ ПРАВИЛ ЄС ЩОДО ТОВАРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИРУБКОЮ ТА  

ДЕГРАДАЦІЄЮ ЛІСІВ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #Ліси, #Вирубка, #Деградація  

17 листопада Європейська Комісія схвалила пропозиції стосовно нового регламенту щодо доступу 

на ринок ЄС товарів та продуктів, пов’язаних із вирубкою та деградацією лісів. Нові правила  

спрямовані на те, щоб товари та продукти, які громадяни ЄС купують, використовують і споживають 

на ринку ЄС, не сприяли глобальній вирубці та деградації лісів. Основним чинником цих процесів є 

розширення сільського господарства, пов’язане із сировиною: соєю, яловичиною, пальмовою олією, 

деревиною, какао та кавою, а також деякими продуктами їх виробництва. 

Компанії, які розміщують відповідні товари та продукти на ринку, будуть зобов’язані запровадити та 

використовувати системи належної перевірки, щоб запобігти розміщенню на ринку ЄС продуктів, 

пов’язаних із вирубкою лісів. Компанії повинні будуть подати заяву до європейської інформаційної 

системи, яка підтверджує, що вони успішно пройшли належну перевірку, і що продукти, які вони 

розміщують на ринку, відповідають правилам ЄС. Ця заява також надасть важливу інформацію для 

моніторингу, зокрема географічні координати ферм чи плантацій, де вирощувався товар. 

Нові правила вимагатимуть від компаній, які вперше розміщують відповідні товари або продукти на 

ринку ЄС, дотримуватись належної перевірки для гарантування того, що: 

 товари та продукти не були вироблені на вирубаних або деградованих землях після 

31.12.2020; 

 вони були виготовлені відповідно до законодавства країни-виробника. 

Невиконання цих двох вимог призведе до заборони розміщення таких продуктів на ринку ЄС.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5918
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5916
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5919
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5916
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ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНОВЛЕНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ЗахистДовкілля, #КримінальнийЗакон  

15 грудня Європейська Комісія прийняла Комюніке «Про посилення боротьби з екологічною  

злочинністю» та Пропозиції про захист довкілля за допомогою кримінального закону.  

Пропозиції мають на меті посилити захист довкілля та зробити його більш ефективним,  

зобов’язавши держави-члени вживати заходів, визначених кримінальним законодавством.  

Пропозиції встановлюють нові види екологічних злочинів, мінімальний рівень санкцій та посилюють 

ефективність співпраці правоохоронних органів. Вони також зобов’язують держави-члени  

підтримувати та допомагати людям, які повідомляють про екологічні правопорушення,  

співпрацюють з правоохоронними органами. Запропоновані новели стосуються: 

 встановлення нових видів екологічних кримінальних злочинів, включаючи незаконну 

торгівлю деревиною, незаконний забір води; 

 встановлення мінімального рівня санкцій. Зокрема, якщо правопорушення спричиняють 

або можуть спричинити смерть чи серйозні травми будь-якій особі, держави-члени  

мають передбачити ув’язнення на строк до десяти років. Проект директиви також  

пропонує додаткові санкції, такі як відновлення природи, недопущення доступу до  

державних фінансових процедур та процедур закупівель або відкликання  

адміністративних дозволів; 

 посилення ефективності розслідувань та кримінальних проваджень. Пропозиції  

стосуються забезпечення підтримки інспекторів, поліції, прокурорів і суддів через  

навчання, інструменти розслідування, координацію та співпрацю, а також кращий збір 

даних і статистику. Європейська Комісія пропонує кожній державі-члену розробити  

національні стратегії, які забезпечують узгоджений підхід на всіх рівнях  

правозастосування та наявність необхідних ресурсів; 

 сприяння транскордонному розслідуванню та судовому переслідуванню. Європейсь-

ка Комісія продовжуватиме підтримувати держави-члени, пропонуючи правоохоронним 

органам та їхнім професійним мережам платформу для стратегічних обговорень, надаю-

чи їм фінансову допомогу, та продовжуватиме сприяти міжнародній співпраці в цій сфері.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

8-А ПРОГРАМА ДІЙ ЄС З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ДОСЯГНУТО ПОПЕРЕДНЬОЇ ДОМОВЛЕНОСТІ  

#Довкілля, #ПрограмаДійЗДовкілля, #Домовленість  

1 грудня Рада ЄС та Європейський Парламент досягнули попередньої домовленості щодо  

8-ої Програми дій ЄС з навколишнього середовища.  

Узгоджений варіант програми базується на Європейському зеленому курсі та містить шість  

пріоритетних цілей, пов’язаних із кліматичною нейтральністю, адаптацією до зміни клімату,  

циркулярною економікою, нульовим забрудненням, захистом та відновленням біорізноманіття, 

зменшенням екологічного та кліматичного тиску, пов’язаного з виробництвом та споживанням.  

Окрім того, програма встановлює спроможну структуру та систему моніторингу для вимірювання 

прогресу на шляху до досягнення необхідних системних змін.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-and-council-stepping-fight-against-environmental-crime_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-and-council-stepping-fight-against-environmental-crime_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-european-parliament-and-council-protection-environment-through-criminal-law-and-replacing-directive-2008-99-ec_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6744
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-welcomes-political-agreement-8th-environment-action-programme-2021-12-02_en
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ВИСНОВКИ РАДИ ЄС ЩОДО НОВОЇ ЛІСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЄС ДО 2030 РОКУ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ВисновкиРадиЄС, #НоваЛісоваСтратегіяЄС  

15 листопада Рада ЄС прийняла Висновки щодо Нової лісової стратегії ЄС до 2030 року, в яких  

наголосила на необхідності більшого внеску лісів в Європейський зелений курс і глобальні цілі, такі 

як Порядок денний до 2030 року. Зокрема висновки: 

 підкреслюють важлива роль лісів для здоров’я людей, тварин і здорового довкілля в 

рамках підходу «Єдине здоров’я»; 

 підтримують позицію, що лісове господарство може відігравати ключову роль у переході 

ЄС до зеленої, кліматично нейтральної та конкурентоспроможної циркулярної (біо)

економіки; 

 звертають увагу на важливість співпраці та конструктивного діалогу між державами-

членами ЄС, Європейською Комісією, зацікавленими сторонами та громадянським суспільством; 

 вітають акцент нової стратегії щодо просування екологічно чистих продуктів,  

виготовлених з використанням деревини, та пропозиції створити нове партнерство для 

досліджень та інновацій у лісовому господарстві. 

Тим не менше, висновки наголошують на необхідності досягнення балансу між екологічними,  

соціальними та економічними аспектами сталого ведення лісового господарства, підкреслюють  

важливість поваги та підтримки різноманітності лісів і практик лісового господарства в різних  

державах-членах і регіонах. Документ звертає увагу на те, що держави-члени ЄС висловили сумнів 

щодо цінності розроблення національних стратегічних планів лісового господарства, як це  

передбачено у комюніке Європейської Комісії, але заохочують використання існуючих міжнародних 

процесів моніторингу та звітності. Нарешті, зазначено, що Нова лісова стратегія ЄС має включати 

міжнародний вимір, спрямований на стримування глобальної вирубки лісів.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Рада ЄС  

 

ВОДА У ДИПЛОМАТІЇ ЄС: ВИСНОВКИ РАДИ ЄС  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ВисновкиРадиЄС, #ВодніРесурси, #ВоднаДипломатія  

19 листопада Рада ЄС схвалила Висновки «Вода у зовнішній діяльності ЄС», в яких підкреслюється 

стратегічне значення водних ресурсів, зокрема для сталого розвитку, скорочення бідності,  

продовольчої безпеки та безпеки харчування, людського розвитку, кліматичних заходів, захисту  

довкілля, біорізноманіття та збереження екосистем, гуманітарних дій, миру та стабільності, прав  

людини. У висновках підтверджується необхідність залучення ЄС до водної дипломатії, особливо 

транскордонного водного співробітництва, як інструменту миру, безпеки та стабільності. Рада ЄС 

закликає до подальшого впровадження водної дипломатії та до збільшення синергії з кліматичною 

та енергетичною дипломатією.  

Рада ЄС стурбована тим, що ЦСР 6 – «Забезпечення наявності та сталого управління водними  

ресурсами та санітарією» – залишається невиконаною та недофінансованою. Тому вона закликала 

приділити більше уваги водним питанням у зовнішній діяльності ЄС та в програмах ООН. У зв’язку з 

цим Рада ЄС привітала проведення Водної конференції ООН 2023 року як можливість мобілізувати 

усі зацікавлені сторони та сектори і досягнути конкретних результатів.  

 Джерело новини: Рада ЄС  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13537-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2021/11/15/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/15/council-adopts-conclusions-on-the-new-eu-forest-strategy-for-2030/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14108-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/19/water-in-diplomacy-council-confirms-eu-s-commitment-to-enhanced-eu-engagement/
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ЄВРОДЕПУТАТИ ЗАКЛИКАЮТЬ ДО ПОКРАЩЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН ПІД ЧАС 

ЇХ ТРАНСПОРТУВАННЯ  

#Благополуччя, #Тварин, #Перевезення  

Слідчий комітет Європейського Парламенту з питань захисту тварин під час транспортування  

прийняв висновки та рекомендації щодо захисту тварин під час транспортування. Він дійшов  

висновку, що держави-члени не завжди дотримуються положень ЄС і не повністю враховують різні 

транспортні потреби тварин. 

На основі отриманих результатів депутати закликали Європейську Комісію та держави-члени ЄС  

активізувати свої зусилля щодо поваги до благополуччя тварин під час транспортування та оновити 

правила ЄС. Зокрема щодо: 

 встановлення камер відеоспостереження на транспортних засобах, забезпечення  

відповідного режиму транспортування, вологості; 

 заборони перевезення дуже молодих тварин; 

 більш ефективної та етичної системи, яка надає перевагу транспортуванню сперми або 

ембріонів замість племінного поголів’я, а туш і м’яса замість тварин, які переміщуються 

на забій; 

 припинення експорту живих тварин. Експорт живих тварин має бути схвалений лише в 

тому випадку, якщо він відповідає європейським стандартам добробуту тварин.  

 Джерело новини: Європейський Парламент  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ  

#Довкілля, #ЕкологічнийСлід, #МетодиОбліку  

16 грудня Європейська Комісія прийняла Рекомендації про використання методів оцінки  

екологічного сліду для вимірювання та передачі інформації про життєвий цикл екологічних  

показників продукції та організацій, якими переглянуто відповідні Рекомендації 2013 року. 

Основні принципи методів, прийнятих у переглянутій Рекомендації, і надалі базуються на основі 

Оцінки життєвого циклу (Life Cycle Assessment). Більшість запроваджених змін мають  

методологічний характер у трьох основних сферах: вимоги до моделювання, вимоги до даних та їх 

якості, оцінка впливу на життєвий цикл. Вони також передбачають розробку категорій і галузевих 

правил, що включає подальше напрацювання та впровадження такої політики.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

КЕРІВНІ НАСТАНОВИ ЩОДО УСУНЕННЯ БАР’ЄРІВ З ВІДНОВЛЕННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ РІЧОК В ЄС  

#ЄвропейськийЗеленийКупс, #ОздоровленняРічок, #УсуненняБар’єрів  

Стратегія з біорізноманіття ЄС на 2030 рік встановлює мету щодо відновлення 25 000 км річок із  

вільною течією (вільноплинних річок). Вона пропонує два основних види дій для досягнення цієї  

мети: усунення бар’єрів та відновлення заплав і водно-болотних угідь. У грудні 2021 року  

Європейська Комісія оприлюднила Керівні настанови щодо усунення бар’єрів з відновлення річок.  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211124IPR18013/animal-welfare-meps-urge-a-shift-from-live-to-meat-and-carcass-transport
https://ec.europa.eu/environment/document/download/cb899bd7-bb06-491d-9989-c856a401fcd0_en
https://ec.europa.eu/environment/document/download/cb899bd7-bb06-491d-9989-c856a401fcd0_en
https://ec.europa.eu/environment/document/download/cb899bd7-bb06-491d-9989-c856a401fcd0_en
https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-footprint-methods-2021-12-16_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/guidance-barrier-removal-river-restoration_en
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Документ надає роз’яснення щодо концепції вільноплинних річок, допомагає розробити загальне 

розуміння того як досягнути мети стратегії. Окрім того, він надає огляд існуючих методів, які можна 

адаптувати та використовувати для підтримки планування видалення бар’єрів для відновлення  

річкового сполучення, а також існуючих інструментів фінансування ЄС, які можна використовувати 

для фінансування видалення бар’єрів та відновлення заплав і водно-болотних угідь.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ІНІЦІАТИВИ ЄС З ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТОРГІВЛІ У ЗАХИСТІ ДОВКІЛЛЯ ТА БОРОТЬБІ  

ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ  

#ЕкологічнаПолітика, #Довкілля, #ЗмінаКлімату, #СОТ, #Ініціативи  

У грудні 2021 року Європейський Союз виступив з ініціативами щодо підвищення ролі торгівлі в  

боротьбі зі зміною клімату та захисті довкілля – ініціативи, спрямовані на активізацію спільних дій у 

СОТ з реалізації чіткого екологічного порядку денного для торгівлі. ЄС та значна кількість країн СОТ 

спільно співпрацюватимуть над сприянням торгівлі екологічно чистими товарами та послугами,  

просуванням сталих ланцюгів поставок і циркулярної економіки, боротьбі з пластиковим  

забрудненням та підвищенням прозорості субсидій на викопне паливо. Зокрема: 

 ініціатива торговельної та екологічної сталості, згідно з якою 71 член СОТ погоджується 

обговорювати кліматичні заходи та політику, пов’язані з торгівлею, які найкращим  

чином можуть сприяти досягненню кліматичних та екологічних цілей; 

 ініціатива щодо реформи субсидій на викопне паливо, згідно з якою 45 членів СОТ  

розроблять варіанти підвищення прозорості субсидій на викопне паливо в СОТ та  

сприятимуть реформі субсидій на викопне паливо; 

 ініціатива щодо забруднення пластиком та сталої торгівлі пластиком, згідно з якою 

67 членів СОТ зокрема розпочнуть роботу над розумінням глобальної торгівлі  

пластиком, включаючи потоки пластику, вкладених у товари, що продаються на  

міжнародному ринку.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ЄС СКЕРУЄ 290 МЛН ЄВРО НА ПРОЄКТИ LIFE З ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ДОВКІЛЛЯ ТА ЗМІНИ КЛІМАТУ  

#ЕкологічнаПолітика, #ПрограмаLIFE, #Довкілля, #Природа, #ЗмінаКлімату, #Проєкти  

У листопаді 2021 року Європейська Комісія схвалила інвестиційний пакет у розмірі понад 

290 млн євро для 132 нових проєктів у рамках Програми LIFE. Проєкти пов’язані з довкіллям та  

ефективністю використання ресурсів, природою та біорізноманіттям, екологічним управлінням та 

інформацією, пом’якшенням наслідків зміни клімату, адаптацією, управлінням та інформацією у  

кліматичній сфері. Зокрема фінансування спрямоване на: 

 39 проєктів LIFE щодо природи та біорізноманіття, які підтримають впровадження  

Оселищної та Пташиної директив ЄС, а також Стратегії ЄС з біорізноманіття до 2030 року; 

 45 проєктів LIFE щодо охорони довкілля та ресурсної ефективності (серед іншого, кошти 

будуть інвестовані в проєкти зі скорочення утворення відходів та проєкти щодо  

забезпечення якості води);  

  

https://ec.europa.eu/environment/news/free-flowing-rivers-commission-advises-how-select-sites-and-finance-removal-obsolete-barriers-2021-12-21_en
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/6R2.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/9R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN21/8R2.pdf&Open=True
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6882
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 8 проєктів екологічного управління та інформаційних проєктів LIFE стосовно підвищення 

обізнаності про екологічні проблеми, такі як втрата біорізноманіття та забруднення  

повітря. Вони також нададуть державним органам інструменти для просування,  

моніторингу та забезпечення дотримання екологічного законодавства ЄС; 

 17 проєктів LIFE із пом’якшення наслідків зміни клімату (зокрема проєкти включають 

сприяння кліматично нейтральному сільському господарству, а також покращення  

рекуперації тепла у виробництві чавуну та сталі); 

 17 проєктів LIFE з адаптації до зміни клімату (проєкти включають адаптацію лісів до  

екстремальних погодних явищ та підвищення можливостей європейської  

інфраструктури охорони здоров’я з адаптації до клімату); 

 6 кліматичних та інформаційних проєктів LIFE щодо управління кліматом та  

інформування громадськості та інших зацікавлених сторін.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія  

 

ЗВІТ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ХІМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОСТІ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ХімічнаСтратегіяСталості, #Звіт  

25 листопада відбувся круглий стіл високого рівня з питань імплементації Хімічної стратегії сталості, 

на якому ухвалено спільний звіт щодо дотримання та виконання законодавства про хімічні  

речовини. Учасники круглого столу узгодили набір рекомендацій, зокрема щодо: необхідності  

забезпечення заходів із реєстрації та управління ризиками, які б заохочували відповідність вимогам, 

та формування відповідних даних; гармонізації та координації впровадження; достатності ресурсів і 

фінансування виконання; підтримки уповноважених органів влади; співпраці та обміну даними між 

регуляторними органами, приватним сектором та громадянським суспільством; посилення співпраці 

з третіми країнами. 

Успішне застосування хімічних речовин в ЄС має гарантувати, що тільки відповідні хімічні речовини, 

продукти чи послуги виробляються або розміщуються на єдиному ринку ЄС, у тому числі з  

онлайн-джерел та імпорту з третіх країн. Виконання рекомендацій для досягнення цього вимагає 

залучення колективної спроможності зацікавлених сторін і органів влади.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ОЧИЩЕННЯ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД: НОВІ ДАНІ СВІДЧАТЬ ПРО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ В ЄВРОПІ  

#Довкілля, #МіськіСтічніВоди, #Очищення, #Дані  

У листопаді 2021 року Європейська Комісія та Європейське агентство з навколишнього середовища 

опублікували нові дані щодо очищення міських стічних вод. Дані охоплюють усі  

27 держав-членів ЄС, Ісландію та Норвегію. Профілі країн містять інтерактивні карти з очисними  

спорудами, а також відображають дані щодо прогресу країни в досягненні цілей з очищення стічних 

вод, захисті чутливих водних систем, використанні мулу стічних вод та викидів парникових газів у 

секторі очищення стічних вод.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6178
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6179
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/63020/download
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/63020/download
https://ec.europa.eu/environment/news/chemicals-strategy-high-level-roundtable-adopts-joint-report-enforcement-and-compliance-2021-11-26_en
https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwt
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Дані показують, що збирання та очищення стічних вод покращилося по всій Європі,  

близько 90% міських стічних вод збирається та очищається відповідно до Директиви ЄС про  

очищення стічних вод. Виходячи з даних по країнах, чотири країни – Австрія, Люксембург,  

Нідерланди та Німеччина – очищають 100% міських стічних вод відповідно до вимог директиви, а 

ще 10 країн досягли рівня відповідності понад 90%.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейське агентство з навколишнього середовища  

 

НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗЕЛЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ  

#Довкілля, #Звіт, #ЗеленеОподаткування  

Європейська Комісія оприлюднила нове дослідження на тему «Зелене оподаткування та інші  

економічні інструменти. Інтерналізація екологічних витрат, щоб змусити забруднювача платити», 

згідно з висновками якого забруднювачі в ЄС у значній мірі не платять за шкоду, яку вони завдають 

довкіллю, що покладає витрати на охорону здоров’я та очищення довкілля на усе суспільство.  

Дослідження показує, що витрати за забруднення довкілля та відшкодування шкоди, заподіяної  

довкіллю, значно перевищують доходи, отримані від податків та інших економічних інструментів. 

Спираючись на результати дослідження, Європейська Комісія започаткувала флагманську ініціативу 

«Екологічні податки – застосування принципу забруднювач платить на практиці» як один із проєктів 

у рамках Інструменту технічної підтримки. 

За результатами дослідження розроблено інтерактивний набір інструментів щодо застосування 

принципу забруднювач платить, в якому представлені економічні інструменти, які використовуються 

в державах-членах ЄС. Він демонструє приклади та надає пропозиції щодо того, які економічні  

інструменти можуть бути запроваджені в державах-членах та наслідки таких інструментів.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я В ЄС: ДОСЛІДЖЕННЯ  

#Довкілля, #Дослідження, #ЗабрудненняПовітря, #СтанЗдоров’я  

У звіті Європейського агентства з навколишнього середовища «Якість повітря в Європі 2021»  

оновлена та розширена попередня оцінка стану якості повітря шляхом порівняння концентрацій  

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по всій Європі з новими рекомендаціями ВООЗ  

щодо якості повітря, опублікованими у вересні 2021 року. Згідно зі звітом більшість європейців  

піддаються впливу забруднювачами повітря: 

 у 27 державах-членах ЄС 97% міського населення піддаються впливу дрібнодисперсних 

частинок пилу, що перевищує рекомендації ВООЗ. Такі рівні зумовлені викидами від  

використання енергії, автомобільного транспорту, промисловості та  

сільського господарства; 

 щодо діоксиду азоту, то 94% міського населення піддається впливу рівнів, що  

перевищують рекомендації ВООЗ, переважно через викиди від автомобільного  

транспорту; 

 99% міського населення піддається впливу озону, рівень якого перевищує рекомендації 

ВООЗ, що пов’язано з викидами оксидів азоту та летких органічних сполук, включаючи 

метан, високими температурами, пов’язаними зі зміною клімату.   

https://ec.europa.eu/environment/news/treating-urban-waste-water-new-data-shows-improvement-across-europe-2021-11-19_en
https://www.eea.europa.eu/highlights/waste-water-treatment-improves-in
https://ec.europa.eu/environment/document/download/cddb39ad-2a32-4270-953a-67ed05c1f328_en
https://ec.europa.eu/environment/document/download/cddb39ad-2a32-4270-953a-67ed05c1f328_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/b1-greening_taxes.pdf
https://ec.europa.eu/environment/economy-and-finance/ensuring-polluters-pay_en
https://ec.europa.eu/environment/news/environmental-pollution-new-study-finds-polluters-do-not-pay-damage-they-cause-2021-11-12_en
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/air-quality-in-europe-2021
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Також Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило інформаційну записку 

«Вплив забруднення повітря на здоров’я в Європі», в якій подані оновлені оцінки щодо того, як три 

ключові забруднювачі – дрібнодисперсні частинки пилу, діоксид азоту, приземний озон – вплинули 

на здоров’я європейців у 2019 році. У записці також оцінюються потенційні переваги покращення 

якості повітря відповідно до нових рівнів, рекомендованих ВООЗ у 2021 році. За останніми оцінками, 

307 000 людей померли передчасно через вплив дрібнодисперсних частинок пилу в ЄС у 2019 році. 

Принаймні 58% або 178 000 цих смертей можна було б уникнути, якби всі держави-члени ЄС  

досягли нового рекомендованого ВООЗ рівня щодо якості повітря 5 мкг/м3. Крім того, в  

інформаційній записці відображено прогрес у досягненні цілей Плану дій ЄС з нульового  

забруднення щодо зменшення кількості передчасних смертей через вплив дрібнодисперсних  

частинок пилу більш ніж на 55% до 2030 року.  

 Джерело новини: Європейське агентство з навколишнього середовища, Європейське  

агентство з навколишнього середовища  

 

ФОРУМ ЧИСТОГО ПОВІТРЯ ЄС  

#Довкілля, #Форум, #ЧистеПовітря  

У листопаді 2021 року відбувся Третій Форум чистого повітря ЄС, організований  

Європейською Комісією та Іспанією для обговорення подальшого покращення якості повітря. На  

форумі обговорювалися шість тем: 

(1) нульове забруднення: якість повітря та здоров’я; 

(2) взаємодія з містами та мешканцями; 

(3) поєднання чистого повітря, клімату та відновлення; 

(4) забруднення повітря, зміна клімату та біорізноманіття; 

(5) доступ до правосуддя та право на чисте повітря; 

(6) якість повітря: перегляд правил ЄС. 

На Форумі запущено мобільний додаток «Європейський індекс якості повітря» та опублікована  

оновлена версія «Атласу міських PM2.5», який надає інформацію про походження забруднення  

повітря (щодо дрібнодисперсних частинок пилу) у 150 містах Європи.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/health-impacts-of-air-pollution
https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://www.eea.europa.eu/highlights/europes-urban-population-remains-at
https://www.eea.europa.eu/highlights/cleaner-air-could-have-saved
https://www.eea.europa.eu/highlights/cleaner-air-could-have-saved
https://ec.europa.eu/environment/events/eu-clean-air-forum_en
https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126221
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-clean-air-forum-citizens-and-leaders-discuss-solutions-improve-air-quality-across-europe-2021-11-18_en
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ПІДСУМКИ СОР-26 ТА РОЛЬ ЄС У ПРОСУВАННІ ЦІЛЕЙ ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ  

#ЗмінаКлімату, #РКЗК, #КонференціяСторін  

Франс Тіммерманс, Виконавчий віце-президента Єврокомісії з питань Європейського зеленого  

курсу, у своїй доповіді перед Європейським Парламентом наголосив на завданнях, які ставила  

Європейська Комісія та щодо яких був досягнутий прогрес за результатами переговорів у Глазго у 

листопаді 2021 року (26 Конференції сторін РКЗК ООН (СоР)). Зокрема щодо: 

 заохочення амбітних національних внесків держав; 

 посилення фінансової допомоги до 100 млрд доларів; 

 прийняття Паризької книги правил, яка встановлює вимоги щодо прозорості та звітності 

усіх держав-сторін для відстеження прогресу у досягненні їхніх цілей щодо скорочення 

викидів. 

Протягом СоР-26 проголошено про нові зобов’язання ЄС у кліматичній сфері. Серед іншого  

оголошено про: 

 спрямування 1 млрд євро до Програми глобального фінансування лісів. Цей 5-річний 

пакет підтримки з бюджету ЄС допоможе країнам-партнерам захищати, відновлювати та 

ефективно управляти лісами в усьому світі та виконувати Паризьку угоду; 

 спрямування 100 млн євро в Адаптаційний фонд. Цим ЄС підкреслив рішучість щодо  

збільшення фінансування підтримки цілей адаптації до зміни клімату, а також пошуку 

кращого балансу між пом’якшенням наслідків та адаптацією, особливо в найбільш  

вразливих країнах і на благо їх найбільш уразливого населення. Це стосується, перш за 

все, найменш розвинених країн і малих острівних держав, що розвиваються; 

 створення нового амбітного довгострокового Партнерства зі справедливого  

енергетичного переходу (Just Energy Transition Partnership) для підтримки зусиль  

Південно-Африканської Республіки з декарбонізації. Партнерство започатковано  

урядами ПАР, Франції, Німеччини, Великобританії та США разом з ЄС. Партнерство має 

на меті прискорити декарбонізацію економіки ПАР, зосередившись на системі  

електроенергетики, щоб допомогти їй досягти амбітних цілей, визначених оновленим 

національним внеском; 

 започаткування партнерства щодо пришвидшення енергії прориву  

(EU – Catalyst Partnership), яке сприятиме інвестиціям у критичні кліматичні технології; 

 Глобальну метанову ініціативу – спільну ініціативу ЄС-США, яка мобілізувала понад 

100 держав задля скорочення своїх колективних викидів метану щонайменше на 30% до 

2030 року у порівнянні з рівнем 2020 року.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія, Європейська Комісія,  

Європейський Парламент  

Зміна клімату 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5678
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5586
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_6267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6023
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211108IPR16827/cop26-deal-reactions-from-meps-in-glasgow
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ГЛОБАЛЬНА МЕТАНОВА ІНІЦІАТИВА  

#ЗмінаКлімату, #ГлобальнаМетановаІніціатива  

2 листопада Європейський Союз, Сполучені Штати та партнери офіційно запустили  

Глобальну метанову ініціативу (Global Methane Pledge) – ініціативу щодо скорочення глобальних  

викидів метану з метою забезпечити обмеження потепління до 1,5 градуса за Цельсієм. Більше 

100 країн, що представляють 70% світової економіки та майже половину антропогенних викидів  

метану, підписали це зобов’язання, серед них і Україна. 

Потужна глобальна підтримка ініціативи ілюструє зростаючий імпульс щодо різкого скорочення  

викидів метану – широко розглядається як єдина найефективніша стратегія зменшення глобального 

потепління. Країни, які приєднуються до ініціативи, зобов’язуються досягти спільної мети –  

скоротити до 2030 року глобальні викиди метану щонайменше на 30 відсотків від рівня 2020 року, 

використовувати найкращі доступні методології інвентаризації для кількісної оцінки викидів метану 

з особливим акцентом на джерелах високих викидів. 

США та ЄС також оголосили про значне розширення фінансової та технічної підтримки для сприяння 

виконанню ініціативи. Понад 20 провідних благодійних організацій оголосили про намір  

профінансувати 328 млн доларів для різкого скорочення викидів метану в усьому світі, що є  

найбільшим приватним зобов’язанням та значно збільшує благодійні ресурси, виділені спеціально 

для скорочення викидів метану. Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський  

інвестиційний банк та Зелений кліматичний фонд взяли на себе зобов’язання підтримувати  

ініціативу як технічною допомогою, так і її фінансуванням. Міжнародне енергетичне агентство також 

буде виконувати роль партнера в реалізації цієї ініціативи.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

ЄС – CATALYST: ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ КЛІМАТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

#ЗмінаКлімату, #Партнерство, #ЕнергіяПрориву  

На CоP-26 Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Білл Гейтс, засновник Breakthrough 

Energy, разом з Президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром офіційно  

уклали Меморандум взаєморозуміння про партнерство, яке сприятиме інвестиціям у критичні  

кліматичні технології. Підписання меморандуму є продовженням оголошення про його  

започаткування, зробленого в червні 2021 року. 

Партнерство ЄЄ – Catalyst мобілізує до 820 млн євро (1 млрд доларів) у період з 2022 по 2026 рік для 

прискорення розгортання та швидкої комерціалізації інноваційних технологій, які допоможуть  

досягти амбіцій Європейського зеленого курсу та кліматичних цілей ЄС до 2030 року. Інвестиції  

будуть спрямовані на портфель проєктів у чотирьох секторах: 

 чистий водень; 

 стале авіаційне паливо; 

 пряме захоплення повітря; 

 довготривале накопичення (акумулювання) енергії. 

 

https://hewlett.org/20-philanthropies-join-to-provide-328m-to-dramatically-reduce-methane-emissions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ec_rtd_eu-catalyst-mou.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2746
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Партнерство націлено на технології з визнаним потенціалом скорочення викидів парникових газів, 

але які наразі занадто дорогі, щоб досягти масштабу та конкуренції з існуючими технологіями на  

основі викопного палива. Об’єднавши державний і приватний сектори для інвестування у масштабні 

демонстраційні проєкти, партнерство допоможе знизити витрати на ці критично важливі технології, 

пришвидшивши їхнє впровадження та використання. Підтримка матиме форму фінансових  

інструментів та грантів.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПОДОЛАННЯ КЛІМАТИЧНОЇ КРИЗИ ШЛЯХОМ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ІНФРАСТРУКТУРИ  

#ЗмінаКлімату, #СталийРозвиток, #Інфраструктура  

Виходячи з зобов’язань лідерів G7 у червні 2021 року розпочати партнерство в галузі цінностей,  

високого стандарту та прозорого інфраструктурного партнерства для задоволення потреб  

глобального розвитку інфраструктури, у рамках СоР-26 світові лідери провели дискусію про те, як 

інфраструктурні ініціативи повинні одночасно сприяти процвітанню та боротися з кліматичною  

кризою відповідно до Цілей сталого розвитку та Паризької угоди. Вони підтримали п’ять ключових 

принципів розвитку інфраструктури: 

 Інфраструктура має бути стійкою до зміни клімату та розвиватися з огляду на клімат. 

 Міцні та інклюзивні партнерські відносини між країнами, підтримка розвинутими  

країнами, вирішальне значення приватного сектору для розвитку сталої інфраструктури. 

 Інфраструктуру слід фінансувати, будувати, розвивати, експлуатувати та підтримувати 

відповідно до високих стандартів. 

 Нова парадигма кліматичного фінансування – що охоплює як державні, так і приватні 

джерела – вимагає мобілізації трильйонів, необхідних для досягнення нульових викидів 

до 2050 року та утримання 1,5°С. 

 Розвиток кліматично збалансованої інфраструктури має відігравати важливу роль у  

стимулюванні економічного відновлення та сталого створення робочих місць. 

Президент США, Президент Європейської Комісії і Прем’єр-міністр Великобританії закликали країни 

по всьому світу взяти на себе подібні зобов’язання та вжити заходів для стимулювання глобальної 

трансформації до надійної кліматично розумної інфраструктури.   

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

GLOBAL GATEWAY: СТРАТЕГІЯ ЄС ЩОДО РОЗВИТКУ СТАЛИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ВСЬОМУ СВІТІ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #GlobalGateway, #СпільнеКомюніке  

1 грудня Європейська Комісія та Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки 
прийняли Спільне комюніке «Global Gateway». Global Gateway – новий європейський механізм  
посилення розумних, чистих та безпечних зв’язків у цифровому, енергетичному та транспортному 
секторах і зміцнення систем охорони здоров’я, освіти та досліджень у всьому світі. Він є внеском ЄС 
у скорочення глобального інвестиційного розриву в усьому світі. Інвестиційними пріоритетами  
Global Gateway будуть цифровий сектор, клімат та енергетика, транспорт, здоров’я, освіта та дослідження. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5647
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5586
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5767
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/joint_communication_global_gateway.pdf
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Global Gateway – це кліматично нейтральна стратегія прискорення сталого розвитку та відновлення, 

створення інклюзивного зростання та робочих місць, переходу до більш чистої та циркулярної  

глобальної економіки. Інвестиції здійснюватимуться у розвиток інфраструктури, яка є чистою,  

кліматично стійкою та узгодженою з нульовими нетто-викидами парникових газів. Проєкти мають 

відповідати Європейському зеленому курсу та повинні забезпечити використання ОВД та СЕО. 

Модель фінансування Global Gateway ґрунтуватиметься на об’єднанні ресурсів ЄС, держав-

членів ЄС, європейських фінансових установ та інститутів фінансування національного розвитку, 

створенні нових інструментів (Європейського експортного кредитного механізму) та залучення  

приватних інвестицій. Фінансові інструменти будуть поєднані з оперативними інструментами,  

такими як: технічна допомога, політичний та економічний діалог, торговельні та інвестиційні угоди, 

стандартизація.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ МЕТАНУ В ЕНЕРГЕТИЦІ  

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #СкороченняВикидівМетану, #Енергетика  

15 грудня Європейська Комісія ухвалила Пропозиції до Регламенту Європейського Парламенту та 

Ради про скорочення викидів метану в енергетичному секторі. Пропозиції охоплюють прямі викиди 

метану з нафти, викопного газу та вугілля, а також біометану після його закачування в газову  

мережу, та включає: 

 розвідку і видобуток нафти, викопного газу, його збір і переробку, включаючи неактивні 

свердловини нафти та викопного газу; 

 термінали передачі, розподілу, підземного зберігання та рідкого газу, що працюють з 

викопним та/або відновлюваним (біо-або синтетичним) метаном; 

 діючі підземні та наземні вугільні шахти, а також закриті та покинуті підземні вугільні 

шахти. 

Запропонований регламент передбачає (а) найвищі стандарти вимірювання, звітності та верифікації 

викидів метану в енергетичному секторі та (б) негайне скорочення викидів шляхом обов’язкового 

виявлення та ремонту витоків, а також заборони вентиляції та спалювання.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИДАЛЕННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВУГЛЕЦЮ В ЄС   

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Вуглець, #ВидаленняПереробкаЗбереження, 

#ВуглецевеФермерство  

15 грудня Європейська Комісія прийняла Комюніке про сталі вуглецеві цикли щодо збільшення  

видалення вуглецю з атмосферного повітря. Комюніке визначає коротко- та середньострокові дії 

для підтримки вуглецевого фермерства та підвищення рівня цієї зеленої бізнес-моделі. До 2030 року 

ініціативи з вуглецевого фермерства повинні внести 42 млн тонн CO2 в природні поглиначі вуглецю. 

Заходи з досягнення цієї мети включають:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6433
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A805%3AFIN&qid=1639665806476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A805%3AFIN&qid=1639665806476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6684
https://ec.europa.eu/clima/document/download/26c00a03-41b0-4d35-b670-fca56d0e5fd2_en
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 просування практик вуглецевого фермерства у рамках Спільної аграрної політики ЄС та 

інших програм ЄС, таких як LIFE та Горизонт-Європа «Курс про ґрунти для Європи», а  

також через національне державне та приватне фінансування; 

 стандартизацію методологій моніторингу, звітності та верифікації, необхідних для  

забезпечення чіткої та надійної системи сертифікації для вуглецевого фермерства, що 

дозволяє розвивати добровільні ринки вуглецю; 

 надання вдосконалених знань, управління даними та індивідуальних консультаційних 

послуг для землевпорядників, як на землі, так і в екосистемі блакитного вуглецю. 

Комюніке також має на меті розробити ініціативи з блакитного вуглецю, оскільки використання  

природних рішень щодо прибережних водно-болотних угідь та відновлювальної аквакультури  

забезпечує додаткові переваги для відновлення океану та виробництва кисню, а також  

продовольчої безпеки.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАКОНОДАВЧОГО ПАКЕТУ ПРО ВІДНОВЛЮВАНІ ТА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВІ ГАЗИ   

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Регламент, #Директива, #ВідновлюваніНизьковуглецевіГази, 

#Водень  

14 липня 2021 року Європейська Комісія ухвалила перший набір пропозицій щодо того, як політика 

ЄС у сфері зміни клімату, енергетики, транспорту та оподаткування сприятиме скороченню нетто-

викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнями 1990 року. Липне-

вий пакет сприяє попиту та виробництву відновлюваних та низьковуглецевих газів, включаючи  

водень. 15 грудня Європейська Комісія прийняла так званий Пакет з декарбонізації ринків водню та 

газу – пропозиції щодо Директиви 2009/73/ЄС та пропозиції щодо Регламенту (ЄС) № 715/2009, – які 

дозволяють ринку декарбонізувати споживання газу та висувають заходи, необхідні для підтримки 

створення оптимальної та спеціальної інфраструктури, а також ефективних ринків.  

Пакет спрямований на інтеграцію відновлюваних і низьковуглецевих газів в існуючу газову мережу. 

Пропонується забезпечити доступ таких газів до оптового ринку газу, скасувати витрати на транскор-

донні тарифи та зменшити витрати на закачування цих газів на 75%. Крім того, пропонуються  

узгоджені правила щодо якості газу, що дозволяють змішувати до 5% водню, доступу до терміналів 

зрідженого газу та сховищ газу для низьковуглецевих та відновлюваних газів. Так само буде  

забезпечено більшу прозорість і краще використання вільних потужностей на терміналах і  

газосховищах зрідженого газу, що дозволить більш гнучко здійснювати торгівлю газом та  

використовувати термінали та сховища. 

Пропозиції також спрямовані на забезпечення рівних умов гри на основі загальноєвропейських  

правил для ринку водню та інфраструктури й усувають бар’єри, які перешкоджають їх розвитку, 

створюють належні умови для повторного використання інфраструктури природного газу для  

отримання водню, що дозволяє заощадити витрати і водночас сприяє декарбонізації. Пропозиція 

запроваджує Європейську мережу операторів водню для забезпечення надійного управління  

водневою мережею ЄС та полегшення торгівлі та постачання водню через кордони ЄС.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A803%3AFIN&qid=1639664719844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A804%3AFIN&qid=1639665806476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6685


17 

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

НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ПЕРЕХОДУ ДО БІЛЬШ ЕКОЛОГІЧНОЇ, СТАЛОЇ ТА 

РОЗУМНОЇ МОБІЛЬНОСТІ   

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #Транспорт, #Мобільність  

14 грудня Європейська Комісія прийняла пропозиції щодо модернізації транспортної системи ЄС з 

метою переходу на більш чисту, екологічну та сталу мобільність. Зокрема: 

 Комюніке «План дій щодо розвитку міжміського та прикордонного пасажирського  

транспорту»; 

 пропозиції до Регламенту про керівні принципи Союзу щодо розвитку  

транс’європейської транспортної мережі, внесення змін до Регламенту (ЄС) 2021/1153 та 

Регламенту (ЄС) № 913/2010 та скасування Регламент (ЄС) 1315/2013 (Регламент TEN-T); 

 Комюніке про розширення транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) на сусідні 

треті країни; 

 Комюніке «Нова мережа міської мобільності ЄС»; 

 пропозиції до Директиви, що вносить зміни до Директиви 2010/40/ЄС щодо основ  

розгортання розумної транспортної системи у сфері автомобільного транспорту та  

взаємодії з іншими видами транспорту. 

Це другий пакет пропозицій щодо підтримки переходу до екологічно чистого транспорту після  

прийняття Стратегії щодо сталої та розумної мобільності (2020 року). Пропозиції спрямовані на  

зростання сполучення та переміщення перевезення більшої кількості пасажирів і вантажів на  

залізничний та внутрішній водний транспорт, підтримання розгортання пунктів зарядки,  

альтернативної інфраструктури заправок та нових цифрових технологій, приділення більшої уваги 

сталій міській мобільності та полегшення вибору між різними видами транспорту в ефективній  

мультимодальній транспортній системі. Передбачається, що такі пропозиції дозволять скоротити 

викиди парникових газів на 90%.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

 

ПЛАН ДІЙ ЄС ЩОДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ КРИЗИ   

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #ПланДій, #ПродовольчаБезпека  

У травні 2020 року Європейська Комісія прийняла Стратегію «Від ферми до виделки», яка  

встановила декілька важливих заходів, серед іншого прийняття Плану дій у надзвичайних ситуаціях 

для забезпечення продовольчого постачання та продовольчої безпеки під час кризи. Такий план 

прийнято Європейською Комісією 12 листопада 2021 року, який визначає загальну стійкість ланцюга 

постачання харчових продуктів ЄС, окреслює існуючі недоліки та пропонує дії для покращення  

готовності на рівні ЄС.  

У Додатку до Плану дій зазначені заходи, які необхідно впровадити на його виконання. Серед  

іншого, створення Європейського механізму готовності та реагування на кризу продовольчої  

безпеки (EFSCM), групи експертів з ланцюга постачання харчових продуктів, яку координуватиме 

Європейська Комісія, для обміну даними, практикою та посилення взаємодії.  

 Джерело новини: Європейська Комісія 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A810%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A810%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A812%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A812%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A820%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A820%3AFIN
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-12/com_2021_811_the-new-eu-urban-mobility.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6776
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A689%3AFIN&qid=1637002186761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A689%3AFIN&qid=1637002186761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5903
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПРЕДСТАВИЛА КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ СПРАВЕДЛИВОГО ПЕРЕХОДУ ДО  

КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ   

#ЄвропейськийЗеленийКурс, #КерівніПринципи, #СправедливийПерехід  

14 грудня Європейська Комісія прийняла Пропозицію до Рекомендації Ради ЄС щодо забезпечення 

справедливого переходу до кліматичної нейтральності. Європейська Комісія заохочує держави-

члени вжити заходи та дії, адаптовані до їхніх конкретних обставин, зокрема заходи щодо: 

 підтримки якісної зайнятості та сприяння переходу з роботи на роботу; 

 підтримки рівного доступу до якісної освіти та навчання; 

 підтримки справедливих систем податкових пільг та соціального захисту; 

 підтримки доступного за ціною доступу до основних послуг; 

 координації політичних дій, дотримання загальноекономічного підходу та активного 

залучення соціальних партнерів, громадянського суспільства, регіональних та місцевих 

органів влади та інших зацікавлених сторін; 

 оптимального використання державного та приватного фінансування. 

Європейська Комісія рекомендує державам-членам конкретні заходи щодо того, як запровадити 

правильну політику та дії, як повною мірою використовувати доступні варіанти фінансування для 

досягнення справедливого та інклюзивного переходу. Комісія пропонує заходи, які надають цільову 

підтримку людям, домогосподарствам, секторам та регіонам, які найбільше постраждали.  

 Джерело новини: Європейська Комісія, Європейська Комісія 

 

ІНВЕСТУВАННЯ 1 МЛРД ЄВРО В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ ДЛЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ   

#ЗмінаКлімату, #ІнноваційніПроєкти, #Інвестиції  

Європейський Союз інвестує понад 1,1 млрд євро у масштабні інноваційні проєкти, які були відібрані 

для фінансування за першим конкурсом Інноваційного фонду для масштабних проєктів, тобто  

проєктів із загальними капітальними витратами понад 7,5 млн євро. Проєкти, спрямовані на  

виведення на ринок передових технологій в енергоємних галузях промисловості, водню,  

вловлювання, використання та зберігання вуглецю, а також відновлюваної енергії. Проєкти  

розташовані в Бельгії, Італії, Іспанії, Нідерландах, Норвегії, Фінляндії, Франції та Швеції. 

Відібрані проєкти охоплюють широкий спектр декарбонізації відповідних секторів європейської  

промисловості та енергетичного сектору. Так, проєкт у Швеції має на меті повністю виключити  

викиди парникових газів від виробництва сталі за допомогою використання відновлюваного водню. 

Інший проєкт у Фінляндії продемонструє два способи виробництва чистого водню на  

нафтопереробному заводі за допомогою відновлюваної енергії та шляхом вловлювання CO2 і  

постійного зберігання його в Північному морі. У Франції проєкт буде вловлювати неминучі викиди 

на цементному заводі та частково зберігати CO2 геологічно в Північному морі та частково  

інтегрувати його в бетон. Щоб зменшити викиди при виробництві водню та хімічних речовин, проєкт 

у Бельгії розробить повний ланцюг вловлювання, транспортування та зберігання вуглецю в порту 

Антверпена.  

 Джерело новини: Європейська Комісія   

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25026&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25026&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6795
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6823
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6042
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ЄВРОСТАТ ВПЕРШЕ ОПРИЛЮДНИВ ОЦІНКУ ЩОКВАРТАЛЬНИХ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ЄС  

#ЗмінаКлімату, #Статистика, #ВикидиПарниковихГазів  

29 листопада Євростат вперше публікував оцінку квартальних викидів парникових газів ЄС,  

включаючи розбивку викидів за економічною діяльністю. Оцінка охоплює усі квартали з 2010 року 

по другий квартал 2021 року. У подальшому дані публікуватимуться щоквартально. 

У другому кварталі 2021 року викиди парникових газів ЄС склали 867 млн тонн CO2 е, що є нижче від 

допандемічних рівнів для будь-якого кварталу. Виключенням є найнижче значення, що було  

зафіксоване у другому кварталі 2020 року під час спалаху COVID-19. У другому кварталі 2021 року 

найбільші викиди парникових газів були від виробництва та будівництва (34% від загальної  

кількості), постачання електроенергії (19%), сільського господарства (14%), транспортних послуг (8%) 

та послуг (крім транспорту) (8%).  

Незважаючи на ефект економічного відновлення між другим кварталом 2020 та 2021 років,  

довгострокова тенденція викидів парникових газів у ЄС демонструє постійне скорочення.  

 Джерело новини: Євростат  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/climate-change/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211129-1

