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АКЦЕНТИ
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січня 2021 року під головуванням Прем'єр
-міністра України Дениса Шмигаля у режимі відеоконференції відбулося засідання
міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в межах ініціативи Європейської Комісії «Європейський зелений курс».
«Сьогодні Україна докладає максимум зусиль для створення кліматично нейтрального європейського континенту
та є невід’ємною частиною реалізації цілей Європейського
зеленого курсу», — підкреслив Глава Уряду.
На думку Міністра економіки Ігоря Петрашка, досягти кліматичної нейтральності у 2050 році є цілком реальною
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січня 2021 року Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування
провів комітетські слухання на тему:
«Реалізація заходів з екологізації великих
спалювальних установок та скорочення викидів забруднюючих речовин – шлях до чистого повітря в Україні». Основним питанням обговорення – стан впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (2017) та дотримання строків реалізації заходів щодо зменшення викидів від великих спалювальних
установок.
Впровадження плану є частиною зобов’язань
ЦИФРА
ТИЖНЯ
України щодо спалювальних установок та скорочення викидів забруднюючих речовин, виконання яких передбачено
Договором про заснування Енергетичного Співтовариства

метою для України. За словами ж Юрія Вітренка, в.о. Міністра енергетики, головна умова долучення України до Зеленого курсу – це забезпечити чесність основних учасників
енергетичних ринків, а без конкурентних і прозорих ринків
та без дієвих механізмів захисту вразливих споживачів ми
не станемо частиною Європи.
У засіданні, яке модерував Олексій Рябчин, Радник ВіцеПрем'єр Міністра з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України, взяли також участь громадські організації та бізнес. Так, Наталія Андрусевич, Голова правління
Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»,
наголосила на тому, що ЄЗК створює унікальне вікно можливостей для України, яким треба скористатись.

та додатків до нього, а також Угодою про асоціацію з ЄС та
Додатком ХХХ.
Питання виконання цього стратегічного документу набуває
ваги також з огляду на рішення України розбудовувати
діалог з ЄС щодо Європейського зеленого курсу та долучення до розробки його політик. Адже, однією із цілей
Європейського зеленого курсу є амбіція ЄС стосовно нульового забруднення для вільного від токсичних речовин довкілля. Ключовим напрямом в її досягненні є реформування заходів ЄС щодо вирішення проблем забруднення великими промисловими установками, перегляд яких заплановано на 2021 рік. Невиконання Україною свого
«домашнього завдання» може стати перепоною в успішному проведенні перемовин у цьому діалозі.

ЦИФРА МІСЯЦЯ

Міндовкілля та Google Україна оцифрували ще

10

нацпарків України

БЛІЦ-АНАЛІТИКА

НА ЧАСІ: ОНОВЛЕННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ В ЧАСТИНІ ДОВКІЛЛЯ
І ЗМІНИ КЛІМАТУ
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січня 2021 року Міністерство захисту
довкілля і природних ресурсів спільно з
Ресурсно-аналітичним центром
“Суспільство і довкілля” провело консультації з громадськістю щодо оновлення Додатків ХХХ та
ХХХІ Угоди про асоціацію. Наразі тривають перемовини з
ЄС щодо того, якими директивами та регламентами буде
оновлено переліки, які нові європейські нормативноправові акти стануть зобов’язаннями України, які нові
часові рамки для імплементації буде встановлено.
Питання оновлення додатків до Угоди в частині довкілля
та зміни клімату є важливим і актуальним у зв’язку з
трьома зовнішніми чинниками: (1) динамічність екологічного і кліматичного законодавства ЄС; (2) зміни у кліматичній політиці у зв’язку з підписанням Паризької угоди; (3)
активне впровадження в ЄС протягом останнього року
Європейського зеленого курсу.
Міндовкілля пропонує зміни до переліку директив і регламентів у таких сферах як зміна клімату, якість атмосферного повітря, запобігання промислового забруднення,
відходи, оцінка впливу на довкілля, хімічні речовини,
природно-заповідний фонд, якість води.
Заміна старих редакцій директив і регламентів новими це
вимога часу і, зрозуміло, що слід впроваджувати найновіші документи, щоб не відставати від європейських партнерів з того чи іншого питання. Більш цікавими є пропозиції щодо включення нових зобов’язань. Міндовкілля,
серед іншого, пропонує доповнити Додаток ХХХ такими
новими директивами і регламентами:

 Директива (ЄС) 2016/2284 від 14 грудня 2016 року про
зменшення національних викидів деяких забруднювачів атмосфери

 Директива (ЄС) 2015/2193 від 25 листопада 2015 року
про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин у повітря від установок середнього згоряння

 Директива (ЄС) 2019/904 від 5 червня 2019 року про
зменшення впливу певних виробів із пластмас на
навколишнє середовище

 Директива 2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 року про
екологічну відповідальність щодо запобігання та усунення екологічної шкоди, змінена Директивами
2006/21/ЄС, 2009/31/ЄС та 2013/30/ЄС

 Регламент щодо хімічних речовин (REACH).
Пропозиції від громадськості були більш широкими. Для
України важливо йти в ногу з останніми тенденціями
кліматичної та екологічної політики, включати до Угоди ті
важливі директиви чи регламенти, які “випали” під час
переговорів ще до підписання Угоди про асоціацію у 2014
р., а також скористатись можливостями Європейського
зеленого курсу. Громадські організації підтримують пропозиції Міндовкілля щодо запропонованих нових директив, проте пропонують включити ще низку директив,
зокрема у сфері відходів (про відходи електричного та
електронного обладнання, про батарейки та акумулятори
та відходи батарейок та акумуляторів, про упаковку і
відходи від упаковки), Директиву про захист ґрунтових
вод від забруднення та виснаження. До Додатку ХХХ пропонується внести три нові сфери: хімічні речовини, добробут тварин (в природоохоронному контексті) та шумове забруднення, і, відповідно, доповнити директивами та
регламентами у цій сфері.
Додаток ХХХІ, який стосується кліматичної політики, необхідно оновити положеннями щодо посилення амбітності НВВ України для досягнення цілей Паризької угоди,
реалізації стратегії низьковуглецевого розвитку, підвищення здатності адаптуватися до зміни клімату, залучення інвестицій. У контексті Європейського зеленого курсу
важливо включити питання забезпечення інтеграції кліматичної політики в інші політики, зокрема у сфері енергетики, транспорту, сільського господарства.

ЦИТАТА МІСЯЦЯ

«Європейський зелений курс стане флагманом зеленого розвитку економіки та покращення
якості життя українців»
Роман Абрамовський, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, 19.01.2021 р.

ПОДІЯ МІСЯЦЯ

27 січня 2021 року
Головний офіс центрального апарату Держекоінспекції був відкритий у місті Кривий Ріг

