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Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 
«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відо-
бражає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду 
«Відродження» та Європейського Союзу. 

Європейський Союз складається з 27 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне 
політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської 
гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят 
років знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання 
на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, 
толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями 
та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх 
меж. 

Міжнародний фонд «Відродження» – одна з найбільших благодійних фундацій в 
Україні, що з 1990-го року допомагає розвивати в Україні відкрите суспільство на 
основі демократичних цінностей. За час своєї діяльності Фонд підтримав близько 20 
тисяч проектів, до реалізації яких долучилися понад 60 тисяч активістів та організацій 
України на суму понад 200 мільйонів доларів США. 
Сайт: www.irf.ua Facebook: www.fb.com/irf.ukraine 

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» – неприбуткова громадська 
аналітична організація, створена у 2006 році для проведення незалежних досліджень 
та навчально-інформаційних заходів в Україні та регіоні Східної Європи, Кавказу та 
Центральної Азії. 
www.rac.org.ua 

Авторські права на цю аналітичну записку належать ГО «Ресурсно-аналітичний центр 
«Суспільство і довкілля». Будь-яке використання, окрім загальноприйнятих наукових 
норм цитування, інформації, що відображає зміст цього аналітичного документу, без 
письмової згоди забороняється. Цитувати як: “Архітектура кліматичного врядуван-
ня в контексті набуття членства України в ЄС. Аналітична записка. – Ресурс-
но-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (вересень, 2022)”. 

© ГО «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2022.
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Ця аналітична записка – один з результатів дослідження, проведеного Ресурсно-аналі-
тичним центром «Суспільство і довкілля» з метою сприяти впровадженню ефективної 
архітектури кліматичного врядування в Україні. Ці результати включають п’ять окре-
мих аналітичних записок:

 y Архітектура кліматичного врядування: поняття та загальна характеристика (2022)

 y Інституційні засади кліматичного врядування (2022)

 y Архітектура кліматичного врядування та повоєнне відновлення України (2022)

 y Архітектура кліматичного врядування в контексті набуття членства України в ЄС 
(2022)

 y Архітектура кліматичного врядування в Україні: основні висновки та рекомендації 
для осіб, що приймають рішення (2022)

Перші чотири аналітичні записки представляють результати наших напрацювань у 
відповідних чотирьох напрямках: від аналізу поняття архітектури кліматичного вря-
дування до певних особливостей його впровадження та ролі у найбільш актуальних 
процесах (таких, як повоєнне відновлення та членство в ЄС). Це – тематичні аналітичні 
записки, підготовка яких була необхідною для формулювання відповідних висновків 
та рекомендацій. Остання з цих аналітичних записок включає резюме з основними під-
сумками тематичних аналітичних записок, а також рекомендації щодо можливих шля-
хів та форм забезпечення дієвої архітектури кліматичного врядування в Україні.

Ця аналітична записка містить такі частини:

 y Чому імплементація кліматичних зобов’язань Україною важлива вже сьогодні?

 y Процес приєднання до ЄС

 y Особливості імплементації екологічних та кліматичних актів ЄС у період набуття 
членства ЄС (на прикладі Хорватії)

 y Останні тенденції формування кліматичної політики в ЄС

 y Україна і кліматичні зобов’язання

 y Підсумки.

Усі аналітичні записки доступні за посиланням https://bit.ly/3Bd4z2N або за QR кодом

https://bit.ly/3Bd4z2N


4

Чому імплементація кліматичних зобов’язань 
Україною важлива вже сьогодні?

Одним із важливих елементів процесу інтеграції України до ЄС була апроксимація 
українського законодавства до норм та стандартів ЄС. З підписанням Угоди про асо-
ціацію цей процес набув нового, важливого значення, адже імплементація низки ди-
ректив та регламентів стали частиною зобов’язань України. Тим не менше, прогрес 
імплементації Угоди в різних сферах є неоднаковим. У сфері довкілля та зміни клімату, 
відповідно до останніх даних Пульсу Угоди, виконано 66% зобов’язань1.  

Отримання Україною статусу країни кандидата має дати новий поштовх для якнай-
видшої імплементації нормативно-правових актів ЄС у всіх сферах, включаючи зміну 
клімату. Беручи до уваги важливість кліматичних питань у контексті Європейського 
зеленого курсу в ЄС та наміри України стати частиною цієї європейської амбітної іні-
ціативи, питання зміни клімату буде важливим і в контексті виконання Україною усіх 
умов для набуття повноправного членства в ЄС. 

Шлях імплементації кліматичних зобов’язань не буде коротким та простим, адже в 
сфері довкілля та клімату нараховується близько 200 нормативно-правових актів, у 
відповідність до яких Україні потрібно привести своє законодавство. І така апрокси-
мація не може бути формальною, лише «для галочки»: Україна має справді бути гото-
вою до практичної реалізації усього законодавства та політики ЄС. 

Окрім цього, підготовка до повноправного членства в ЄС відбуватиметься в Україні в 
непрості часи. Апроксимація законодавства та виконання інших обов’язкових завдань 
проходитиме одночасно з реалізацією Плану відновлення України. Саме екологічні 
та кліматичні вимоги та потреба в імплементації відповідного законодавства у цих 
сферах можуть стати «червоними лініями» для забезпечення того, щоб повоєнна від-
будова України була саме зеленою, і використовувала принцип «build back greener”.

Процес приєднання до ЄС  загалом складається з 3 етапів:

1. Коли країна готова, вона стає офіційним кандидатом на членство, але це не обов’яз-
ково означає, що розпочато офіційні переговори.

2. Кандидат переходить до офіційних переговорів про членство – процес, який пе-
редбачає прийняття національного законодавства відповідно до визначеного законо-
давства ЄС, підготовку до того, щоб бути в змозі належним чином застосовувати та 
виконувати його, а також впровадження судових, адміністративних, економічних та 
інших реформ, необхідних країні для того, щоб відповідати умовам приєднання, відо-
мим як критерії приєднання.

3. Коли будуть завершені переговори та супутні реформи, що задовольнятимуть оби-
дві сторони, і країна може приєднатися до ЄС.

Процес приєднання до ЄС

1 https://pulse.kmu.gov.ua/ua/streams/environment 
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Переговори про членство не можуть розпочатися, доки всі уряди ЄС не погодяться, 
у формі одноголосного рішення Ради ЄС, щодо рамок або мандату на переговори з 
країною-кандидатом. Переговори відбуваються між міністрами та послами урядів ЄС 
і країни-кандидата на так званій міжурядовій конференції.

Переговори відбуваються за кожною главою та ґрунтуються на таких елементах:

 ● Скринінг – Європейська Комісія (далі – Комісія) проводить детальний аналіз разом 
із країною-кандидатом кожної сфери політики (глави), щоб визначити, наскільки 
добре підготовлена країна. Висновки за главами представляються Комісією дер-
жавам-членам у формі звіту про перевірку. Підсумком цього звіту є рекомендація 
Комісії або розпочати переговори, або вимагати, щоб спочатку були виконані певні 
критерії (умови) – opening benchmarks.

 ● Переговорні позиції – перед початком переговорів країна-кандидат має предста-
вити свою позицію, а ЄС має прийняти спільну позицію. Для більшості глав ЄС 
встановлює критерії завершення переговорів (closing benchmarks), які повинні 
бути досягнуті країною-кандидатом до того, як можна бути закрити переговори у 
відповідній сфері політики. 

Швидкість переговорів залежить від швидкості реформ і узгодження із законодав-
ством ЄС. Тривалість переговорів може бути різною. 

Жодні переговори щодо будь-якого окремого розділу не закриваються, доки кожен 
уряд держави-члена ЄС не буде задоволений прогресом кандидата в цій сфері полі-
тики відповідно до аналізу Комісії. Весь переговорний процес остаточно завершуєть-
ся лише після закриття кожної глави.

Далі підписується договір про приєднання. Це  документ, який закріплює членство 
країни в ЄС. Він містить детальні положення та умови членства, усі перехідні домов-
леності та кінцеві терміни, а також деталі фінансових домовленостей. Він не є оста-
точним і обов’язковим до виконання, поки не отримає підтримку Ради ЄС, Комісії та 
Європейського Парламенту, поки не буде підписаним країною-кандидатом і пред-
ставниками усіх держав-членів ЄС, а також не буде ратифікованим усіма державами 
ЄС відповідно до їх конституційних норм. 

Після підписання договору країна-кандидат стає країною, що приєднується. Це озна-
чає, що вона, як очікується, стане повноправним членом ЄС у дату, зазначену в дого-
ворі, за умови, що договір було ратифіковано.

Тим часом країна-кандидат користується спеціальними механізмами, такими як мож-
ливість коментувати проекти пропозицій ЄС, повідомлення, рекомендації чи ініціа-
тиви, а також «статус активного спостерігача» в органах і агентствах ЄС (вона має 
право висловлюватись, але не голосувати). 

Якщо ми говоримо про питання зміни клімату та довкілля, то вони є частиною проце-
дури приєднання і розглядаються в рамках Глави 27 «Довкілля». Кліматичні питання, 
серед іншого, входять до цієї глави. На прикладі Сербії можемо побачити нову тен-
денцію: переговори були відкриті одночасно для декількох глав Кластеру 4 «Зелений 
порядок денний та сталий зв’язок», що включає Главу 14 щодо транспортної політики, 
Главу 15 щодо енергетики, Главу 21 щодо транс’європейських мереж та Главу 27 щодо 
довкілля та зміни клімату2.  

1 https://balkangreenenergynews.com/serbian-government-adopts-chapter-27-negotiating-position/ 
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Щоб показати повний шлях, який проходить держава для отримання статусу держа-
ви-члена ЄС у сфері довкілля та зміни клімату, ми скористались прикладом Хорватії. 

Екологічна політика зафіксована у Главі 27 «Довкілля» та складається з близько 200 
актів у восьми широких сферах: горизонтальне законодавство, вода, якість повітря, 
управління відходами, охорона природи, контроль за промисловим забрудненням, 
хімічні речовини і шум. Для Хорватії питання торгівлі викидами, скорочення викидів 
парникових газів та озоновий шар входили до розділу «Повітря»3.  

20 квітня 2004 року Європейська Комісія прийняла позитивну думку (avis) щодо кан-
дидатства Хорватії4. У думці, серед іншого, зазначалось, що правові рамки охорони 
довкілля Хорватії потребують подальшої відповідності acquis ЄС. У документі йшлося 
про те, що рівень дотримання є низьким, участь громадськості в прийнятті рішень 
з екологічних питань та доступ до екологічної інформації є слабкими, а інвестиції в 
екологічну інфраструктуру залишаються також низькими. Щодо спеціальних питань, 
то наголос робився на сферу управління відходами, як таку, що потребує особливих 
зусиль.  У резюме та висновках Думки Комісія зазначала, що «для довкілля необхідні 
великі зусилля, включаючи суттєві інвестиції та збільшення адміністративної спро-
можності для застосування законодавства. Повна відповідність з acquis може бути 
досягнута лише в довгостроковій перспективі та збільшить рівень інвестицій». 

Під час розробки думки, Європейська Комісія також розробила Пропозицію для 
Європейського партнерства. Пропозиція у сфері довкілля визначала короткострокові 
(1–2 роки) та середньострокові пріоритети (4 роки). Короткострокові включали розробку 
горизонтального законодавства; збільшення спроможності на національному та ре-
гіональному рівні планувати, включаючи підготовку фінансових стратегій;  посилення 
спроможності національних та регіональних інспекцій ефективно впроваджувати 
екологічне законодавство; прийняти та розпочати імплементацію плану управління 
відходами. Середньострокові: інтеграція екологічних вимог у визначення та імпле-
ментацію інших секторальних політик; транспозиція acquis ЄС у сфері управління 
відходами, якості води, якості повітря, охорони довкілля та інтегрованому запобіганні 
та контролі за забрудненням; розробка інвестиційної стратегії у сфері довкілля.

Хорватія почала активно готуватись до початку переговорів і, окрім підготовки ад-
міністративної структури для переговорів, у сфері довкілля у жовтні 2005 року була 
прийнята Стратегія з управління відходами (питання управління відходів вважалось 
одним із найслабших пунктів). 

Партнерство з приєднання для Глави 27 надало такі рекомендації: 

 ● Продовження роботи над транспозицією та імплементацією acquis ЄС, з особли-
вим наголосом на управління відходами, якістю води, якістю повітря, охороною 
природи та інтегрованим запобіганням та контролем за забрудненням. 

 ● Прийняття та імплементація всеохоплюючого плану щодо необхідної адміністра-
тивної спроможності та необхідних фінансових ресурсів для імплементації еколо-
гічних acquis.

Особливості імплементації екологічних та 
кліматичних актів ЄС у період набуття 
членства ЄС (на прикладі Хорватії)

3 https://www.facebook.com/messenger_file?attachment_id=584847749851638&message_id=mid.%24cAAAAALwEWSaIuAPKCGChr5y3B8U-
&thread_id=100000603855345 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0257&fbclid=IwAR1fM_cSa7LsfOlHEzc03mt80IurrJuZ239iq13N1wFB
vQn3cvy4psZ5kEs 

https://www.facebook.com/messenger_file?attachment_id=584847749851638&message_id=mid.%24cAAAAALwEWSa
https://www.facebook.com/messenger_file?attachment_id=584847749851638&message_id=mid.%24cAAAAALwEWSa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0257&fbclid=IwAR1fM_cSa7LsfOlHEzc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0257&fbclid=IwAR1fM_cSa7LsfOlHEzc
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 ● Збільшення інвестицій в екологічну інфраструктуру, з наголосом на збір стічних 
вод та їх обробки, постачання питної води та управління відходами. 

 ● Початок імплементації Кіотського протоколу.

 ● Забезпечення інтеграції екологічних вимог у визначення та імплементацію інших 
секторальних політики та сприяння сталому розвитку.

У відповідь на це Хорватія прийняла національну програму транспозиції acquis на 
2006 рік. В екологічній сфері  знову особлива увага була зосереджена на відходах. 

У лютому 2007 року Європейська Комісія формально подала перших дві частини 
скрінінгового звіту по довкіллю5. Це був опис стану справ. А також дві додаткові 
частини – оцінка стану гармонізації та рекомендації. В частині кліматичних питань було 
оцінено стан впровадження законодавства щодо системи торгівлі викидами, розробки 
НВВ, можливостей щодо розробки національного плану розподілу викидів парникових 
газів, визначення відповідних установ та створення реєстру. Хорватія зазначала, 
що імплементація Директиви 2003/87/ЄС потребує посилення адміністративних 
спроможностей у контексті обладнання, навчання та додаткового персоналу. Більше 
того, під’єднання до  системи торгівлі викидами ЄС  спочатку вимагало ратифікації 
Кіотського протоколу. Хорватія також планувала прийняти постанову щодо створення 
системи моніторингу викидів парникових газів, яка б одночасно стала правовою 
основою для оновлення адміністративних структур та покращення механізмів, що 
стосуються збору, обробки, верифікації даних та звітування.

Оцінка допомогла Хорватії зрозуміти, яке ще законодавство необхідно прийняти та 
запланувати імплементацію такого законодавства. Більшість законодавства була роз-
роблена та прийнята між 2006 та 2008 роками. 

Для екологічної частини був передбачений один бенчмарк (критерій) для відкриття 
переговорів6: Хорватія повинна представити Комісії всеохоплюючий план з визначен-
ням адміністративної спроможності та необхідних фінансових ресурсів для імплемен-
тації acquis з цілями та дедлайнами. Цей план повинен бути узгоджений з процесом 
завершення прийняття законодавства та початку його імплементації. У результаті Хор-
ватія прийняла такий план на 300 сторінок (лютий 2008 року). 

Переговорна позиція у сфері довкілля складалась з 90 сторінок, де було визначено, 
що вже прийнято, а також план подальшого прийняття законодавства. Єдина річ, яка 
справді була «переговорною позицією» – це прохання Хорватії про перехідні періоди 
для імплементації найскладнішого та найдорожчого законодавства. Хорватія спочат-
ку просила про 14 перехідних періодів та 2 прохання про технічні коригування: для 
Директиви про збереження природного середовища існування, дикої флори і фауни, 
та для Директиви про збереження диких птахів.  Перехідний період просили для вод-
ного сектору. Переговорна позиція була прийнята Хорватією 10 липня 2008 року.

Позиція ЄС містила 4 бенчмарки для закриття переговорів у сфері довкілля:

 ● Прийняття законодавства для транспозиції acquis у сфері якості води, зокрема но-
вий водний закон та новий закон про фінансування водного управління, а також 
досягнення суттєвого прогресу для відповідності законодавства у секторі.

 ● Прийняття законодавства для транспозиції acquis у сфері контролю за промисло-
вим забрудненням та управління ризиками.

 ● Продовження наближення до acquis в інших секторах довкілля та демонстрація 
повної готовності для імплементації та виконання вимог ЄС на дату приєднання до 
ЄС.

5 https://www.esiweb.org/pdf/croatia_screening_report_27_hr_internet_en.pdf?fbclid=IwAR32L6GLGABYr5hLAquI44mLYhaluSpwvAiEzwbiw
sAv-fGK1rEvqzMktiw
6 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10993-2008-INIT/en/pdf?fbclid=IwAR1ozeAvXEzbjx6j5sLzVJOkccE8tpKnepDsWvHZnj
Mw-HjW2U50vWdhkOY 

https://www.esiweb.org/pdf/croatia_screening_report_27_hr_internet_en.pdf?fbclid=IwAR32L6GLGABYr5hLA
https://www.esiweb.org/pdf/croatia_screening_report_27_hr_internet_en.pdf?fbclid=IwAR32L6GLGABYr5hLA
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10993-2008-INIT/en/pdf?fbclid=IwAR1ozeAvXEzbjx6j5sL
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10993-2008-INIT/en/pdf?fbclid=IwAR1ozeAvXEzbjx6j5sL
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 ● Продовження посилення спроможності адміністративних органів на усіх рівнях, 
покращення координації роботи та демонстрація того, що усі відповідні адміні-
стративні структури працюють до початку вступу. 

22 грудня 2010 року екологічна глава була закрита7.

Останні тенденції формування 
кліматичної політики в ЄС

Кліматична політика та законодавство в ЄС формуються зараз під впливом та в рамках 
імплементації Європейського зеленого курсу. У 2019 році Європейська Рада визна-
чила чотири пріоритети до 2024 року, серед яких «побудова кліматично нейтральної, 
зеленої, справедливої та соціальної Європи», що, серед іншого, означає:

 ● інвестування в зелені ініціативи, які покращать якість повітря та води, сприятимуть 
сталому сільському господарству та збереженню екосистем і біорізноманіття;

 ● створення ефективної циркулярної економіки та належне функціонування енерге-
тичного ринку ЄС, що постачає сталу, безпечну та доступну енергію;

 ● швидший перехід на ВДЕ та енергоефективність за одночасного зменшення залеж-
ності ЄС від зовнішніх джерел енергії.8 

Серед шести визначених Європейською Комісією пріоритетів на 2019–2024 роки – 
Європейський зелений курс, який означає перетворення ЄС в «сучасну, ресурсо-
ефективну та конкурентоздатну економіку з одночасним збереженням природного 
середовища Європи, боротьбою зі зміною клімату та перетворенням Європи в кліма-
тично нейтральну та ресурсоефективну до 2050 року». 

Щодо зміни клімату, ЄС формулює та реалізує кліматичну політику та стратегії, віді-
граючи провідну роль у міжнародних переговорах щодо клімату. Він прагне забезпе-
чити успішну реалізацію Паризької угоди та впровадження Системи торгівлі викида-
ми ЄС (EU ETS). У зв’язку з цим країни ЄС погодилися досягти різних цілей у найближчі 
роки. ЄС прагне забезпечити врахування проблем клімату в інших сферах політики 
(наприклад, транспорт і енергетика), а також просуває технології з низьким вмістом 
вуглецю та заходи з адаптації до зміни клімату.

Дорожня карта, яка є додатком до Комюніке щодо ЄЗК, визначає низку документів, 
які мали чи ще мають бути прийняті чи змінені до 2024 року, зокрема Європейський 
кліматичний закон, Стратегія з адаптації до зміни клімату, пропозиції для перегляду 
законодавства у сфері системи торгівлі викидами, землекористування, енергоефек-
тивності, ВДЕ, стандартів для викидів СО2 для машин та вантажівок тощо. 

Кліматична частина acquis communautaire складається із стратегічних документів, які 
визначають основні цілі та напрямки політики, а також із законодавчих актів (директив 
та регламентів), які регулюють конкретні питання (викиди парникових газів, викиди у 
різних сферах, система торгівлі викидами тощо). 

Серед важливих стратегічних документів необхідно виділити Кліматичний цільовий 
план до 2030 року9, який визначив посилену кліматичну амбіцію на рівні ЄС – за-
гальноєвропейський цільовий показник скорочення викидів парникових газів до 2030 

8 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
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року порівняно з 1990 роком щонайменше на 55%, включаючи викиди та абсорбцію; 
здійснив попередній перегляд комплексу заходів, які необхідно втілити в усіх секто-
рах економіки, та визначив напрями перегляду ключових законодавчих інструментів 
для досягнення посиленої кліматичної амбіції; став підґрунтям для публічних дебатів 
щодо збільшення розміру внеску ЄС у Паризьку угоду, поданого в кінці 2020 року, та 
формування Європейською Комісією детальних законодавчих кліматичних пропози-
цій до червня 2021 року.

Нова стратегія ЄС з адаптації до зміни клімату  визначає шлях до вищих амбіцій із 
кліматичної стійкості: у 2050 р. ЄС буде повністю10 адаптованим до невідворотних 
наслідків зміни клімату. Нова стратегія переміщує фокус з розуміння проблеми на 
розробку рішень з адаптації до зміни клімату, а також на перехід від планування до 
реалізації заходів.

Ще один надзвичайно важливий документ – Європейський кліматичний закон11, був 
прийнятий у червні 2021 року у формі регламенту, який встановлює засади досягнен-
ня кліматичної нейтральності ЄС та вносить зміни до деяких законодавчих актів. Євро-
пейський кліматичний закон законодавчо закріплює мету щодо досягнення кліматич-
ної нейтральності до 2050 року. У ньому чітко зазначено зв’язок із Паризькою угодою 
як щодо скорочення викидів, так і щодо глобальної цілі з адаптації (статті 2 та 7 Па-
ризької угоди відповідно). Під кліматичною нейтральністю Європейський кліматичний 
закон розуміє нульові нетто-викиди парникових газів. Регламент також встановлює 
проміжну ціль зі скорочення нетто-викидів парникових газів на 55% до 2030 року від 
рівня 1990 року, обмежуючи внесок поглиначів до 225 млн т CO2е. Окрім положень 
щодо цілепокладання, моніторингу та оцінки прогресу, Європейський кліматичний 
закон також встановлює засади участі громадськості у процесі формування та реалі-
зації переходу до кліматичної нейтральності, містить положення щодо добровільних 
секторальних дорожніх карт, а також засновує новий науковий орган – Європейську 
наукову дорадчу раду зі зміни клімату (яка складатиметься із 15 провідних науковців 
для надання незалежної наукової підтримки з питань зміни клімату). 

Цей регламент також вносить низку змін до Регламенту (ЄС) 2018/1999 про вряду-
вання Енергетичного Союзу та кліматичних дій, зокрема щодо самої мети механізму 
врядування та обов’язковості кліматичної нейтральності як цілі довгострокових стра-
тегій, що приймаються на виконання Регламенту 2018/1999.

Наразі відбувається робота над узгодженням та прийняттям актів у рамках пакету 
«Готові до 55» (“Fit for 55”)12. Це набір взаємопов’язаних законодавчих пропозицій, за 
допомогою яких ЄС планує досягати кліматичної цілі 2030 року зі скорочення викидів 
парникових газів щонайменше на 55% порівняно з 1990 роком на шляху до досягнен-
ня кліматичної нейтральності у 2050 році. Пакет, серед іншого, включає законодавчі 
зміни щодо системи торгівлі викидами, механізму карбонового коригування імпорту, 
оподаткування, енергоефективності, стандартів викидів СО2 тощо. 

10 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en 
11  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R1119 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R1119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
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Україна і кліматичні зобов’язання

В опитувальнику ЄС13, який було надано Україні з метою оцінити її готовність стати 
країною-кандидатом в ЄС, запитання щодо зміни клімату містились у Главі 27 Розділ ІІ 
«Секторальні екологічна та кліматична політики» та стосувались низки напрямків, що 
дає нам розуміння того, які саме питання стоятимуть на порядку денному в процесі 
виконання умов та імплементації глави щодо довкілля та клімату. Можна виділити такі 
основні групи запитань, які були відображені в опитувальнику:

І. Наявність національної кліматичної стратегії чи політики, зокрема щодо зменшен-
ня викидів та адаптації.

У відповіді уряду зазначається, що Україна за останні роки досягла прогресу у роз-
робці та імплементації кліматичної політики та однією з перших ратифікувала Паризь-
ку угоду. Щодо стратегічних документів, то згадується Концепція реалізації державної 
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року14(2016 р.) та План заходів на її 
виконання15(2017 р.); Стратегія низьковуглецевого розвитку (2018 р., не є юридично 
обов’язковим документом); другий НВВ (2021 р.)16; Стратегія екологічної безпеки та 
адаптації до зміни клімату на період до 2030 року.17 

Другий НВВ України встановлює амбітну мету щодо скорочення викидів парникових 
газів до 2030 року до рівня 35% у порівнянні з 1990 роком, а також, разом з Націо-
нальною економічною стратегією18, проголошує мету щодо досягнення кліматичної 
нейтральності до 2060 року. Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клі-
мату визначає 10 вразливих соціально-економічних секторів (біорізноманіття, водні 
ресурси, енергетика, громадське здоров’я, лісове господарство, прибережні тери-
торії, рибне господарство, сільське господарство та ґрунти, територіальні громади, 
транспорт та інфраструктура, туризм). Операційний план на 2022–2024 роки є не-
від’ємною частиною стратегії, що визначає заходи, терміни та індикатори виконання. 

У документі зазначається необхідність прийняття кліматичного закону, який би зако-
нодавчо закріпив цілі щодо скорочення викидів парникових газів, встановив основ-
ні принципи державної кліматичної політики, забезпечив міжсекторальну координа-
цію тощо. Кліматичний закон також міг би забезпечити імплементацію Регламенту 
2018/1999, який зараз також є обов’язковим для України в рамках Енергетичного Спів-
товариства. Кліматичний закон був розроблений, його проект проходив обговорення 
з громадськістю, проте так і не був зареєстрований у Верховній Раді України.  

Для поступового наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері 
зміни клімату, як це передбачено Додатком ХХХ до Угоди про асоціацію, низка заходів 
визначена Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію (2017 р.)19.

Окрім цього, кліматичні питання відображені в Національній транспортній стратегії 
України на період до 2030 року (2018 р.)20, Енергетичній стратегії України до 2035 
року21 (2017 р.), Національному плані дій з енергоефективності на період до 2030 
року22 (2021 р.). 

13 https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/vol_6._ch.xxvi-xxix.pdf 
14  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D1%80#Text 
15 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text 
16https://mepr.gov.ua/files/03082021/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%92%D0%92%20
%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83.pdf 
17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text 
18 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 
19 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/pz-ua-1106-final.pdf 
20 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text 
21 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text 
22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1803-2021-%D1%80#Text 

https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/vol_6._ch.xxvi-xxix.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80#Text
https://mepr.gov.ua/files/03082021/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%92%D0%92%2
https://mepr.gov.ua/files/03082021/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%92%D0%92%2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2021-%D1%80#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/pz-ua-1106-final.pdf 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1803-2021-%D1%80#Text
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Кліматичні питання у порядку денному також посилились у зв’язку з проголошенням 
та імплементацією в ЄС Європейського зеленого курсу, а також намірами України 
стати частиною цього процесу. 

ІІ. Відповідність кліматичної політики і законодавства України кліматичним acquis 
ЄС. 

Імплементація кліматичних зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС відбувається відповідно до Додатків ХХХ та ХХХІ. Україна зобов’язана імплементу-
вати такі акти ЄС23:

 ● Директива № 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових 
газів у рамках Співтовариства;

 ● Регламент (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази;

 ● Регламент (ЄС) № 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар. 

Сучасний стан наближення до кліматичних acquis ЄС характеризується прийняттям 
таких документів:

 ● Закон України про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових 
газів (2022 р.)24 (система почала працювати з 1 січня 2021 року);

 ● Закон України про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речо-
винами та фторованими парниковими газами25 (2019 р.).

ІІІ. Розробка Національного плану з енергетики і клімату.

План ще не прийнятий. Міністерство енергетики України завершує розробку Націо-
нального плану з енергетики і клімату. Прийняття такого плану включено до Плану 
відновлення України.

IV. Імплементація оновленого НВВ. 

З метою відповідати вимогам Паризької угоди в липні 2021 року Україна оновила свій 
Національно визначений внесок до Паризької угоди, яким встановила амбітну мету 
скорочення викидів на 65% до 2030 року у порівнянні з 1990 роком. 

Досягнення цілей щодо скорочення викидів парникових газів потребує фінансових 
ресурсів. Тому Фінансова стратегія та Інвестиційний план до 2030 року для імплемен-
тації НВВ знаходиться на етапі розробки. Потребує доопрацювання і проект Плану дій 
з імплементації НВВ. 

V. Зусилля для відповідності acquis ЄС щодо зменшення викидів парникових газів, 
зокрема системи торгівлі викидами (СТВ ЄС). 

Зроблено перший крок – впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації 
викидів парникових газів. Окрім базового закону, прийнято необхідні підзаконні нор-
мативно-правові акти. 

23 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/30_Annex.pdf 
24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text 
25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-20#Text

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ugoda-pro-asociaciyu/30_Annex.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/376-20#Text
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Для впровадження своєї СТВ Україна планує розробити окреме законодавство, що 
буде базуватись на трьох роках даних системи МЗВ (моніторинг, звітування та верифі-
кація). Враховуючи те, що СТВ є абсолютно новим інструментом для України, її впро-
вадження вимагатиме суттєвих змін та встановлення низки правових, інституційних та 
організаційних передумов. Серед ключових завдань, які мають бути виконані в най-
ближчі 3 роки, – розробка та впровадження пакету законодавства про СТВ (основний 
закон про СТВ та підзаконні акти), розробка національного плану розподілу (вста-
новлення процедур визначення орієнтирів, механізмів і процедури розподілу), вста-
новлення процедур видачі квот та дозволів, (розробка технічного регламенту роботи 
реєстру допусків та встановлення реєстру СТВ, розробка правил аукціону), адаптація 
законодавства щодо МЗВ та розбудова потенціалу для підтримки компетентного ор-
гану (включаючи призначення/створення такого уповноваженого органу), державних 
органів та інших зацікавлених осіб.

VI. Заходи для обмеження викидів в інших секторах: транспорт, сільське господар-
ство, землекористування, авіація, пересувні джерела тощо. 

У 2011 році був впроваджений податок на викиди двоокису вуглецю. У 2022 році став-
ка податку встановлена на рівні 30 грн за тону. 

Питання зміни клімату частково відображені в інших документах стратегічного плану-
вання (наприклад, у транспортній та енергетичній стратегіях).

VII. Рівень готовності та адміністративних можливостей на всіх рівнях реалізувати 
кліматичні цілі та acquis.

Головним державним органом, відповідальним за розробку та імплементацію кліма-
тичної політики, є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. У 
Міндовкілля Управління кліматичної політики та охорони озонового шару складається 
з 9 працівників. 

В умовах великого обсягу запланованої роботи щодо розробки кліматичної політи-
ки та її подальшого ефективного впровадження, розробки фінансових механізмів для 
впровадження всіх необхідних змін необхідна більша кількість людських ресурсів. 
Вони також повинні включати різні сектори для координації дій інших національних 
органів влади у відповідних галузях. 

Підсумки

Кліматичні питання будуть важливим елементом у процесі набуття повноправного 
членства України в ЄС. Беручи до уваги останні тенденції в ЄС щодо інтеграції клі-
матичних питань в усі сфери політики, кліматичні зобов’язання швидше за все будуть 
частиною вимог не лише екологічної глави під час переговорного процесу, але й та-
ких сфер, як енергетика, транспорт, сільське господарство тощо. 

Питання зміни клімату в контексті набуття членства в ЄС необхідно також розглядати 
у тісному зв’язку з розробкою та імплементацією Плану відновлення України. Саме 
екологічні та кліматичні вимоги та потреба в імплементації відповідного законодав-
ства у цих сферах можуть стати «червоними лініями» для забезпечення того, щоб 
повоєнна відбудова України була саме зеленою, і використовувала принцип «build 
back greener”.




