
• Висновки Ради ЄС 

“Кліматичної та 

енергетичної дипломатії 

- забезпечення 

імплементації 

Європейської зеленої 

угоди на міжнародному 

рівні”

• Схвалення Фонду 

відновлення та 

стійкості ЄС (RRF)

• Перегляд Настанов 

щодо надання 

регіональної допомоги

• Перегляд Настанов 

щодо 

Транс’європейської 

енергетичної 

інфраструктури (TEN-E)

• Модернізація

законодавства ЄС щодо 

батарейок

• Прийняття Стратегії з 

адаптації до змін 

клімату

• Оновлення Сталої 

фінансової стратегії

• Прийняття

Делегованого 

Регламенту Комісії 

стосовно таксономії 

пом’якшення та 

адаптації до змін 

клімату

• Перегляд вимог до 

екодизайну

вентиляційних систем 

та енергетичного 

маркування 

вентиляційних систем 

домогосподарств

• Внесення змін до Системи торгівлі викидами ЄС (Директива 2003/87/ЄС)

• Перегляд Директиви 2003/87/ЄС про Систему торгівлі викидами ЄС щодо сектору авіації

• Внесення змін до Регламенту, що встановлює стандарти викидів СО2 для легкових і 

вантажних автомобілів

• Пропозиція щодо Механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM)

• Внесення змін до Регламенту (ЄС) 2018/842 щодо обов’язкових щорічних скорочень 

викидів парникових газів країнами-членами ЄС у 2021-2030 рр.

• Перегляд Директиви (ЄС) 2018/2001 щодо стимулювання використання енергії з 

відновлюваних джерел енергії

• Перегляд Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність

• Схвалення Рекомендацій щодо впровадження принципу «Енергоефективність 

передусім» для осіб, що приймають рішення

• Перегляд Директиви про 

«розумні» транспортні 

системи (ITS)

• Перегляд Регламенту (ЄС) 

№ 1315/2013 про настанови 

Союзу щодо розвитку 

Транс’європейської 

транспортної мережі (TEN-T)

• Перегляд Регламенту (ЄС) 

№ 305/2011, що встановлює 

гармонізовані умови для 

розміщення на ринку 

будівельних виробів

• Схвалення Стратегії ЄС 

щодо текстилю

• Перегляд Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну 

ефективність будівель

• Схвалення пакету з декарбонізації ринків водню та 

газу (перегляд Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту 

(ЄС) № 715/2009)

• Схвалення Ініціативи зі сталих продуктів

• Прийняття нової законодавчої бази щодо 

відновлення екосистем

• Схвалення розроблених стандартів пост-Євро 6/IV

для викидів легкових і вантажних автомобілів, 

автобусів

• Перегляд Директиви 2010/75/ЄС про промислові 

викиди

• Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових 

газів

• Перегляд правил надання державних субсидій 

(винятки для Європейського «зеленого» курсу, а 

також промислової та цифрової стратегій ЄС)

• Перегляд додатків Регламенту (ЄС) № 1099/2008 

щодо енергетичної статистики (річні, місячні та 

короткострокові місячні дані)

• Перегляд Настанов щодо надання державної 

допомоги на охорону довкілля та розвиток 

енергетики

• Перегляд вимог до пакування та інших заходів для 

запобігання утворенню відходів упаковки

• Перегляд Комюніке щодо важливих проєктів 

спільного інтересу ЄС (IPCEIs)

• Схвалення пропозиції щодо законодавчого акту 

для скорочення викидів метану у нафтовому, 

газовому та вугільному секторах

• Внесення змін до Регламенту (ЄС) 2018/841 щодо землекористування, змін у 

землекористуванні та лісового господарства (LULUCF)

• Перегляд Директиви 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та 

електроенергії (Директива про енергетичне оподаткування)

• Перегляд Директиви 2014/94/ЄС про розгортання інфраструктури для альтернативних видів палива

• Схвалення Лісової стратегії ЄС

• Схвалення Нової стратегії щодо ґрунтів ЄС «Здорові ґрунти для здорового життя»

• Схвалення Плану дій ЄС «Назустріч амбіціям щодо нульового забруднення повітря, водних ресурсів та ґрунтів – побудова 

здорової планети для здорових людей» (незаконодавча ініціатива)

• Оновлення Нової промислової стратегії ЄС (незаконодавча ініціатива)

• Запровадження Стандарту щодо зелених облігацій ЄС (EU Green Bonds) 

• Прийняття Делегованого Регламенту Комісії стосовно розкриття інформації, пов’язаної з таксономією, підприємствами, що 

звітують про нефінансову інформацію

• Перегляд правил ЄС щодо перевезень відходів

• Оновлення граничних значень концентрації стійких органічних забруднювачів у відходах

• Оновлення Імплементаційного Регламенту (ЄС) 2019/661 в частині вимог до реєстрації квот на гідрофторвуглеці (HFC’s) 

• Внесення змін до процедури подачі заявок до Інноваційного фонду ЄС 
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GREEN DEAL
47 ініціатив у сферах енергетики, клімату та захисту довкілля

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах

грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає

позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу.

https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_423
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12526-Regional-State-aid-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12399-Modernising-the-EU-s-batteries-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12635-Renewed-sustainable-finance-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12304-Review-of-energy-labelling-for-residential-ventilation-units
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12494-Revision-of-the-EU-Emission-Trading-System-Directive-concerning-aviation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12889-The-energy-efficiency-first-principle-practical-implementation-guidelines-for-decision-makers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12534-Revision-of-the-Intelligent-Transport-Systems-Directive-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Review-of-the-Construction-Products-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-sustainable-textiles
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-energy-performance-of-buildings-directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12766-Revision-of-EU-rules-on-Gas-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/current/theme/a-european-green-deal/file/restoration-of-healthy-ecosystems
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12313-Development-of-Euro-7-emission-standards-for-cars-vans-lorries-and-buses
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12810-Modification-of-the-General-Block-Exemption-Regulation-for-the-Green-Deal-and-the-Industrial-and-Digital-Strategies
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12859-Energy-statistics-updates-for-annual-monthly-and-short-term-monthly-data
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12616-State-aid-for-environmental-protection-and-energy-revised-guidelines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Review-of-the-requirements-for-packaging-and-feasibility-of-measures-to-prevent-packaging-waste
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12661-Revision-of-the-Communication-on-important-projects-of-common-European-interest
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Revision-of-the-Energy-Tax-Directive-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12251-Revision-of-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12447-EU-Standard-for-Green-Bond-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12440-Commission-Delegated-Regulation-on-taxonomy-alignment-of-undertakings-reporting-non-financial-information
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12411-Update-of-concentration-limit-values-of-persistent-organic-pollutants-in-waste
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12895-HFC-greenhouse-gases-registration-requirements-updated
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12877-Commission-Delegated-Regulation-amending-Regulation-EU-2019-856-as-regards-the-application-procedure-
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•Висновки Ради ЄС “Кліматичної та енергетичної 

дипломатії - забезпечення імплементації Європейської 

зеленої угоди на міжнародному рівні”

•Схвалення Фонду відновлення та стійкості ЄС (RRF)

•Перегляд Настанов щодо надання регіональної допомоги

•Перегляд Настанов щодо Транс’європейської 

енергетичної інфраструктури (TEN-E)

•Модернізація законодавства ЄС щодо батарейок

•Прийняття Стратегії з адаптації до змін клімату

•Оновлення Сталої фінансової стратегії

•Прийняття Делегованого Регламенту Комісії стосовно 

таксономії пом’якшення та адаптації до змін клімату

•Перегляд вимог до екодизайну вентиляційних систем та 

енергетичного маркування вентиляційних систем 

домогосподарств

• Перегляд Директиви про 

«розумні» транспортні 

системи (ITS)

• Перегляд Регламенту (ЄС) 

№ 1315/2013 про настанови 

Союзу щодо розвитку 

Транс’європейської 

транспортної мережі (TEN-T)

• Перегляд Регламенту (ЄС) 

№ 305/2011, що встановлює 

гармонізовані умови для 

розміщення на ринку 

будівельних виробів

• Схвалення Стратегії ЄС щодо 

текстилю

• Перегляд Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність 

будівель

• Схвалення пакету з декарбонізації ринків водню та газу 

(перегляд Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) 

№ 715/2009)

• Схвалення Ініціативи зі сталих продуктів

• Прийняття нової законодавчої бази щодо відновлення 

екосистем

• Схвалення розроблених стандартів пост-Євро 6/IV для 

викидів легкових і вантажних автомобілів, автобусів

• Перегляд Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди

• Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів

• Перегляд правил надання державних субсидій (винятки для 

Європейського «зеленого» курсу, а також промислової та 

цифрової стратегій ЄС)

• Перегляд додатків Регламенту (ЄС) № 1099/2008 щодо 

енергетичної статистики (річні, місячні та короткострокові 

місячні дані)

• Перегляд Настанов щодо надання державної допомоги на 

охорону довкілля та розвиток енергетики

• Перегляд вимог до пакування та інших заходів для 

запобігання утворенню відходів упаковки

• Перегляд Комюніке щодо важливих проєктів спільного 

інтересу ЄС (IPCEIs)

• Схвалення пропозиції щодо законодавчого акту для 

скорочення викидів метану у нафтовому, газовому та 

вугільному секторах

• Внесення змін до Системи торгівлі викидами ЄС 

(Директива 2003/87/ЄС)

• Перегляд Директиви 2003/87/ЄС про Систему 

торгівлі викидами ЄС щодо сектору авіації

• Внесення змін до Регламенту, що встановлює 

стандарти викидів СО2 для легкових і вантажних 

автомобілів

• Пропозиція щодо Механізму вуглецевого 

коригування імпорту (CBAM)

• Внесення змін до Регламенту (ЄС) 2018/842 щодо 

обов’язкових щорічних скорочень викидів 

парникових газів країнами-членами ЄС у 2021-

2030 рр.

• Перегляд Директиви (ЄС) 2018/2001 щодо 

стимулювання використання енергії з 

відновлюваних джерел енергії

• Перегляд Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну 

ефективність

• Схвалення Рекомендацій щодо впровадження 

принципу «Енергоефективність передусім» для 

осіб, що приймають рішення

• Внесення змін до Регламенту (ЄС) 2018/841 щодо землекористування, змін у землекористуванні та 

лісового господарства (LULUCF)

• Перегляд Директиви 2003/96/ЄС про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів 

енергії та електроенергії (Директива про енергетичне оподаткування)

• Перегляд Директиви 2014/94/ЄС про розгортання інфраструктури для альтернативних видів палива

• Схвалення Лісової стратегії ЄС

• Схвалення Нової стратегії щодо ґрунтів ЄС «Здорові ґрунти для здорового життя»

• Схвалення Плану дій ЄС «Назустріч амбіціям щодо нульового забруднення повітря, водних ресурсів та 

ґрунтів – побудова здорової планети для здорових людей» (незаконодавча ініціатива)

• Оновлення Нової промислової стратегії ЄС (незаконодавча ініціатива)

• Запровадження Стандарту щодо зелених облігацій ЄС (EU Green Bonds) 

• Прийняття Делегованого Регламенту Комісії стосовно розкриття інформації, пов’язаної з таксономією, 

підприємствами, що звітують про нефінансову інформацію

• Перегляд правил ЄС щодо перевезень відходів

• Оновлення граничних значень концентрації стійких органічних забруднювачів у відходах

• Оновлення Імплементаційного Регламенту (ЄС) 2019/661 в частині вимог до реєстрації квот на 

гідрофторвуглеці (HFC’s) 

• Внесення змін до процедури подачі заявок до Інноваційного фонду ЄС 
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• Перегляд Директиви 2014/94/ЄС про 

розгортання інфраструктури для 

альтернативних видів палива

• Схвалення Лісової стратегії ЄС

• Схвалення Нової стратегії щодо ґрунтів ЄС 

«Здорові ґрунти для здорового життя»

• Схвалення Плану дій ЄС «Назустріч амбіціям 

щодо нульового забруднення повітря, водних 

ресурсів та ґрунтів – побудова здорової планети 

для здорових людей» (незаконодавча ініціатива)

• Оновлення Нової промислової стратегії ЄС 

(незаконодавча ініціатива)

• Запровадження Стандарту щодо зелених 

облігацій ЄС (EU Green Bonds) 

• Прийняття Делегованого Регламенту Комісії 

стосовно розкриття інформації, пов’язаної з 

таксономією, підприємствами, що звітують про 

нефінансову інформацію

• Перегляд правил ЄС щодо перевезень відходів

• Оновлення граничних значень концентрації 

стійких органічних забруднювачів у відходах

• Оновлення Імплементаційного Регламенту (ЄС) 

2019/661 в частині вимог до реєстрації квот на 

гідрофторвуглеці (HFC’s) 

• Внесення змін до процедури подачі заявок до 

Інноваційного фонду ЄС 

ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал

• Перегляд Директиви про 

«розумні» транспортні 

системи (ITS)

• Перегляд Регламенту (ЄС) 

№ 1315/2013 про настанови 

Союзу щодо розвитку 

Транс’європейської 

транспортної мережі (TEN-T)

• Перегляд Регламенту (ЄС) 

№ 305/2011, що встановлює 

гармонізовані умови для 

розміщення на ринку 

будівельних виробів

• Схвалення Стратегії ЄС щодо 

текстилю

• Перегляд Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність 

будівель

• Схвалення пакету з декарбонізації ринків водню та газу 

(перегляд Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) 

№ 715/2009)

• Схвалення Ініціативи зі сталих продуктів

• Прийняття нової законодавчої бази щодо відновлення 

екосистем

• Схвалення розроблених стандартів пост-Євро 6/IV для 

викидів легкових і вантажних автомобілів, автобусів

• Перегляд Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди

• Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів

• Перегляд правил надання державних субсидій (винятки для 

Європейського «зеленого» курсу, а також промислової та 

цифрової стратегій ЄС)

• Перегляд додатків Регламенту (ЄС) № 1099/2008 щодо 

енергетичної статистики (річні, місячні та короткострокові 

місячні дані)

• Перегляд Настанов щодо надання державної допомоги на 

охорону довкілля та розвиток енергетики

• Перегляд вимог до пакування та інших заходів для 

запобігання утворенню відходів упаковки

• Перегляд Комюніке щодо важливих проєктів спільного 

інтересу ЄС (IPCEIs)

• Схвалення пропозиції щодо законодавчого акту для 

скорочення викидів метану у нафтовому, газовому та 

вугільному секторах

• Внесення змін до Системи торгівлі викидами ЄС 

(Директива 2003/87/ЄС)

• Перегляд Директиви 2003/87/ЄС про Систему торгівлі 

викидами ЄС щодо сектору авіації

• Внесення змін до Регламенту, що встановлює 

стандарти викидів СО2 для легкових і вантажних 

автомобілів

• Пропозиція щодо Механізму вуглецевого коригування 

імпорту (CBAM)

• Внесення змін до Регламенту (ЄС) 2018/842 щодо 

обов’язкових щорічних скорочень викидів 

парникових газів країнами-членами ЄС у 2021-2030 рр.

• Перегляд Директиви (ЄС) 2018/2001 щодо 

стимулювання використання енергії з відновлюваних 

джерел енергії

• Перегляд Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну 

ефективність

• Схвалення Рекомендацій щодо впровадження 

принципу «Енергоефективність передусім» для осіб, 

що приймають рішення

• Внесення змін до Регламенту (ЄС) 2018/841 щодо 

землекористування, змін у землекористуванні та 

лісового господарства (LULUCF)

• Перегляд Директиви 2003/96/ЄС про 

реструктуризацію системи Співтовариства з 

оподаткування продуктів енергії та електроенергії 

(Директива про енергетичне оподаткування)
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ІІІ квартал IV квартал

• Перегляд Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність 

будівель

• Схвалення пакету з декарбонізації ринків водню та газу 

(перегляд Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) 

№ 715/2009)

• Схвалення Ініціативи зі сталих продуктів

• Прийняття нової законодавчої бази щодо відновлення 

екосистем

• Схвалення розроблених стандартів пост-Євро 6/IV для 

викидів легкових і вантажних автомобілів, автобусів

• Перегляд Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди

• Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів

• Перегляд правил надання державних субсидій (винятки для 

Європейського «зеленого» курсу, а також промислової та 

цифрової стратегій ЄС)

• Перегляд додатків Регламенту (ЄС) № 1099/2008 щодо 

енергетичної статистики (річні, місячні та короткострокові 

місячні дані)

• Перегляд Настанов щодо надання державної допомоги на 

охорону довкілля та розвиток енергетики

• Перегляд вимог до пакування та інших заходів для 

запобігання утворенню відходів упаковки

• Перегляд Комюніке щодо важливих проєктів спільного 

інтересу ЄС (IPCEIs)

• Схвалення пропозиції щодо законодавчого акту для 

скорочення викидів метану у нафтовому, газовому та 

вугільному секторах

•Перегляд Директиви про «розумні» транспортні системи 

(ITS)

•Перегляд Регламенту (ЄС) № 1315/2013 про настанови 

Союзу щодо розвитку Транс’європейської транспортної 

мережі (TEN-T)

•Перегляд Регламенту (ЄС) № 305/2011, що встановлює 

гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних 

виробів

•Схвалення Стратегії ЄС щодо текстилю
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•Перегляд Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність будівель

•Схвалення пакету з декарбонізації ринків водню та газу (перегляд Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) 

№ 715/2009)

•Схвалення Ініціативи зі сталих продуктів

•Прийняття нової законодавчої бази щодо відновлення екосистем

•Схвалення розроблених стандартів пост-Євро 6/IV для викидів легкових і вантажних автомобілів, автобусів

•Перегляд Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди

•Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів

•Перегляд правил надання державних субсидій (винятки для Європейського «зеленого» курсу, а також 

промислової та цифрової стратегій ЄС)

•Перегляд додатків Регламенту (ЄС) № 1099/2008 щодо енергетичної статистики (річні, місячні 

та короткострокові місячні дані)

•Перегляд Настанов щодо надання державної допомоги на охорону довкілля та розвиток енергетики

•Перегляд вимог до пакування та інших заходів для запобігання утворенню відходів упаковки

•Перегляд Комюніке щодо важливих проєктів спільного інтересу ЄС (IPCEIs)

•Схвалення пропозиції щодо законодавчого акту для скорочення викидів метану у нафтовому, газовому та 

вугільному секторах
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