КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2022 РІК
31 ініціатива у сферах енергетики, клімату та довкілля
ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

•

Рамка ЄС для гармонізованого вимірювання транспортних
та логістичних викидів (CountEmissions EU)

•

Перегляд норм викидів CO₂ для великовантажних
транспортних засобів

•

Заходи, спрямовані на скорочення присутності в
навколишньому середовищі ненавмисно вивільненого
мікропластику з шин, текстилю та пластикових гранул

•

Перегляд обмежень щодо використання небезпечних
речовин в електроніці

•

Перегляд Директиви 2007/2/ЄС про створення Інфраструктури
просторової інформації у Європейському Співтоваристві
(INSPIRE) та Директиви 2003/4/ЄС про доступ громадськості
до екологічної інформації

• Перегляд переліків забруднюючих речовин, що
впливають на поверхневі та підземні води

•

Горизонтальна пропозиція про перерозподіл технічної та
наукової роботи ЄС щодо хімічних речовин до агенцій ЄС

• Оновлення Плану з розвитку стратегічних енергетичних
технологій (SET Plan)

•

Перегляд Директиви 2000/53/EC про транспортні засоби, які
вийшли з експлуатації

• Перетворення Інформаційної мережі
сільськогосподарського бухгалтерського обліку (Farm
Accountancy Data Network, FADN) на Інформаційну
мережу сільськогосподарського сталого розвитку (Farm
Sustainability Data Network, FSDN)

•

Перегляд максимально допустимої маси та габаритів
великовантажних транспортних засобів

•

Перегляд Регламенту (ЄС) № 1008/2008 про спільні правила
здійснення авіаперевезень

• Прийняття нової законодавчої бази щодо відновлення
екосистем

•

Перегляд Регламенту (ЄС) №1907/2006 щодо реєстрації, оцінки,
надання дозволів та обмежень на обіг хімічних речовин

•

Регламент про вплив мобільних телефонів і планшетів на
навколишнє середовище

•

Перегляд Регламенту (ЄС) 2017/852 про ртуть

•

План дій для вдосконалення управління поживними
речовинами

• Перегляд Регламенту (ЄС) № 1272/2008 щодо
класифікації, маркування та пакування хімічних речовин і
сумішей
• Основи політики щодо пластику на біологічній основі,
біорозкладного та компостованого пластику
• Висновки Ради ЄС щодо вуглецевогоземлеробства
• Перегляд Положення про Європейський реєстр викидів
та перенесення забруднюючих речовин (E-PRTR)
• Перегляд Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди
(інтегроване запобігання та контроль забруднення)
• Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів
• Перегляд Регламенту (ЄС) № 305/2011 щодо будівельних
матеріалів
• Перегляд систем географічних позначень ЄС для
сільськогосподарських продуктів та продуктів
харчування, вин та спиртних напоїв

• Внесення змін до Директиви (ЄС) 2019/771 про певні
аспекти, що стосуються контрактів на продаж товарів;
можливо, окрема нова законодавча пропозиція щодо
права на ремонт
• Перегляд Директиви Ради 91/271/ЄЕС про очистку
міських стічних вод
• Перегляд ініціативи ЄС щодо збереження запилювачів
• Перегляд Директиви Ради 92/106/ЄЕС щодо
встановлення спільних правил для окремих видів
комбінованих перевезень
• Перегляд системи моніторингу циркулярної економіки
• Перегляд директив щодо якості атмосферного повітря

Публікація підготовлена за фінансової допомоги Європейського Союзу у межах проєкту «Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого
курсу». Проект реалізується консорціумом громадських організацій, під загальною координацією ГО "ДІКСІ ГРУП". Її зміст є виключною відповідальністю ГО "ДІКСІ
ГРУП" і за жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.

КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2022 РІК
ІІ квартал
• Перегляд Регламенту (ЄС) № 1272/2008 щодо класифікації, маркування
та пакування хімічних речовин і сумішей
• Основи політики щодо пластику на біологічній основі, біорозкладного та
компостованого пластику
• Висновки Ради ЄС щодо вуглецевогоземлеробства
• Перегляд Положення про Європейський реєстр викидів та перенесення
забруднюючих речовин (E-PRTR)

ІІІ квартал

•

Внесення змін до Директиви (ЄС) 2019/771 про певні аспекти,
що стосуються контрактів на продаж товарів; можливо,
окрема нова законодавча пропозиція щодо права на ремонт

•

Перегляд Директиви Ради 91/271/ЄЕС про очистку міських
стічних вод

•

Перегляд ініціативи ЄС щодо збереження запилювачів

•

Перегляд Директиви Ради 92/106/ЄЕС щодо встановлення
спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень

•

Перегляд системи моніторингу циркулярної економіки

•

Перегляд директив щодо якості атмосферного повітря

•

Перегляд переліків забруднюючих речовин, що впливають на
поверхневі та підземні води

•

Оновлення Плану з розвитку стратегічних енергетичних
технологій (SET Plan)

IV квартал

•

Рамка ЄС для гармонізованого вимірювання транспортних
та логістичних викидів (CountEmissions EU)

•

Перегляд норм викидів CO₂ для великовантажних транспортних
засобів

•

Заходи, спрямовані на скорочення присутності в навколишньому
середовищі ненавмисно вивільненого мікропластику з шин,
текстилю та пластикових гранул

•

Перегляд обмежень щодо використання небезпечних
речовин в електроніці

•

Перегляд Директиви 2007/2/ЄС про створення Інфраструктури
просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE)
та Директиви 2003/4/ЄС про доступ громадськості
до екологічної інформації

•

Горизонтальна пропозиція про перерозподіл технічної та наукової
роботи ЄС щодо хімічних речовин до агенцій ЄС

•

Перегляд Директиви 2000/53/EC про транспортні засоби, які вийшли
з експлуатації

•

Перегляд максимально допустимої маси та габаритів
великовантажних транспортних засобів

•

Перегляд Регламенту (ЄС) № 1008/2008 про спільні правила
здійснення авіаперевезень

•

Перегляд Регламенту (ЄС) №1907/2006 щодо реєстрації, оцінки,
надання дозволів та обмежень на обіг хімічних речовин

•

Регламент про вплив мобільних телефонів і планшетів на
навколишнє середовище

•

Перегляд Регламенту (ЄС) 2017/852 про ртуть

•

План дій для вдосконалення управління поживними речовинами

• Перегляд Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване
запобігання та контроль забруднення)
• Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів

• Перегляд Регламенту (ЄС) № 305/2011 щодо будівельних матеріалів
• Перегляд систем географічних позначень ЄС для сільськогосподарських
продуктів та продуктів харчування, вин та спиртних напоїв
• Перетворення Інформаційної мережі сільськогосподарського
бухгалтерського обліку (Farm Accountancy Data Network, FADN) на
Інформаційну мережу сільськогосподарського сталого розвитку (Farm
Sustainability Data Network, FSDN)
• Прийняття нової законодавчої бази щодо відновлення екосистем
Публікація підготовлена за фінансової допомоги Європейського Союзу у межах проєкту «Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого
курсу». Проект реалізується консорціумом громадських організацій, під загальною координацією ГО "ДІКСІ ГРУП". Її зміст є виключною відповідальністю ГО "ДІКСІ
ГРУП" і за жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.

КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2022 РІК
ІIІ квартал

IV квартал

•

Рамка ЄС для гармонізованого вимірювання транспортних
та логістичних викидів (CountEmissions EU)

• Внесення змін до Директиви (ЄС) 2019/771 про певні аспекти, що
стосуються контрактів на продаж товарів; можливо, окрема нова
законодавча пропозиція щодо права на ремонт
• Перегляд Директиви Ради 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних
вод

•

Перегляд норм викидів CO₂ для великовантажних транспортних
засобів

•

Заходи, спрямовані на скорочення присутності в навколишньому
середовищі ненавмисно вивільненого мікропластику з шин,
текстилю та пластикових гранул

•

Перегляд обмежень щодо використання небезпечних
речовин в електроніці

•

Перегляд Директиви 2007/2/ЄС про створення Інфраструктури
просторової інформації у Європейському Співтоваристві (INSPIRE)
та Директиви 2003/4/ЄС про доступ громадськості
до екологічної інформації

•

Горизонтальна пропозиція про перерозподіл технічної та наукової
роботи ЄС щодо хімічних речовин до агенцій ЄС

•

Перегляд Директиви 2000/53/EC про транспортні засоби, які вийшли
з експлуатації

•

Перегляд максимально допустимої маси та габаритів
великовантажних транспортних засобів

•

Перегляд Регламенту (ЄС) № 1008/2008 про спільні правила
здійснення авіаперевезень

•

Перегляд Регламенту (ЄС) №1907/2006 щодо реєстрації, оцінки,
надання дозволів та обмежень на обіг хімічних речовин

•

Регламент про вплив мобільних телефонів і планшетів на
навколишнє середовище

•

Перегляд Регламенту (ЄС) 2017/852 про ртуть

•

План дій для вдосконалення управління поживними речовинами

• Перегляд ініціативи ЄС щодо збереження запилювачів
• Перегляд Директиви Ради 92/106/ЄЕС щодо встановлення спільних
правил для окремих видів комбінованих перевезень
• Перегляд системи моніторингу циркулярної економіки
• Перегляд директив щодо якості атмосферного повітря
• Перегляд переліків забруднюючих речовин, що впливають на
поверхневі та підземні води
• Оновлення Плану з розвитку стратегічних енергетичних технологій
(SET Plan)
Публікація підготовлена за фінансової допомоги Європейського Союзу у межах проєкту «Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого
курсу». Проект реалізується консорціумом громадських організацій, під загальною координацією ГО "ДІКСІ ГРУП". Її зміст є виключною відповідальністю ГО "ДІКСІ
ГРУП" і за жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.

КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2022 РІК
ІV квартал
• Рамка ЄС для гармонізованого вимірювання
транспортних та логістичних викидів
(CountEmissions EU)

• Горизонтальна пропозиція про перерозподіл
технічної та наукової роботи ЄС щодо хімічних
речовин до агенцій ЄС

• Перегляд норм викидів CO₂ для великовантажних транспортних засобів

• Перегляд Директиви 2000/53/EC про транспортні
засоби, які вийшли з експлуатації

• Заходи, спрямовані на скорочення присутності
в навколишньому середовищі ненавмисно
вивільненого мікропластику з шин, текстилю та
пластикових гранул

• Перегляд максимально допустимої маси та
габаритів великовантажних транспортних засобів

• Перегляд обмежень щодо використання
небезпечних речовин в електроніці
• Перегляд Директиви 2007/2/ЄС про створення
Інфраструктури просторової інформації у
Європейському Співтоваристві (INSPIRE) та
Директиви 2003/4/ЄС про доступ громадськості
до екологічної інформації

• План дій для вдосконалення управління
поживними речовинами

• Перегляд Регламенту (ЄС) № 1008/2008 про
спільні правила здійснення авіаперевезень
• Перегляд Регламенту (ЄС) №1907/2006 щодо
реєстрації, оцінки, надання дозволів та обмежень
на обіг хімічних речовин
• Регламент про вплив мобільних телефонів і
планшетів на навколишнє середовище
• Перегляд Регламенту (ЄС) 2017/852 про ртуть

Публікація підготовлена за фінансової допомоги Європейського Союзу у межах проєкту «Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого
курсу». Проект реалізується консорціумом громадських організацій, під загальною координацією ГО "ДІКСІ ГРУП". Її зміст є виключною відповідальністю ГО "ДІКСІ
ГРУП" і за жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.

