


Даний документ був виготовлений за фінансової допомоги 

Європейського Союзу у межах проєкту «Інтеграція сталого розвитку

в Україні відповідно до Європейського зеленого курсу» та 

Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проєкту «Адвокація 

«зеленого» відновлення України через посилення підтримки України 

та послаблення російського впливу в ЄС». Проект реалізується 

консорціумом громадських організацій, зокрема: 

ГО «ДІКСІ ГРУП»,

ГО «РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ», 

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАН-

НЯ-АСОЦІАЦІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА УКРАЇНИ», 

ГО «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА», 

ГО «ЖІНОЧИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛУБ УКРАЇНИ», 

ГО «ДЗИГА», 

ГО «ПЛАТО» 

під загальною координацією ГО «ДІКСІ ГРУП».

Відповідальність за зміст цього документа несе ГО «ДІКСІ ГРУП» і за 

жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає пози-

цію Європейського Союзу та/або Міжнародного фонду «Відродження».



Четвертий квартал 2022 року відзначився активною роботою із 
підготовки законодавчих пропозицій у сферах ЄЗК, плануван-
ням діяльності на наступний рік, вжиттям антикризових заходів і 
прийняттям бюджету ЄС на 2023 рік.

Великий вплив на реформи у сферах ЄЗК має тривале російське 
військове вторгнення в Україну та його наслідки в усіх країнах 
Європи. Зокрема, цей фактор зумовлював подальше посилення 
втручання в роботу енергетичних ринків та збільшення фінан-
сової допомоги компаніям у сферах, які постраждали від кризи. 
У той же час ЄС посилив хід реформ у сфері довкілля, боротьби 
зі зміною клімату, підвищення енергетичної ефективності та ро-
звитку відновлюваної енергетики. Більшість заходів у сферах ЄЗК 
в цей період стосувалися розроблення законодавчих пропози-
цій, які надалі будуть доопрацьовані інституціями ЄС.

Серед них значне місце посідали пропозиції, що стосувалися 
впровадження цілей пакету «Готові до 55», - заходи у сфері бо-
ротьби зі зміною клімату, зокрема посилення зусиль у зменшен-
ні викидів парникових газів, покращення землекористування та 
ведення лісового господарства, перегляд правил системи тор-
гівлі викидами тощо. Окрім цих пропозицій в сфері кліматичної 
політики, чільне місце займала і законодавча робота в рамках ро-
звитку відновлюваної енергетики та енергоефективності, управ-
ління відходами, а також посилення стандартів охорони довкіл-
ля. У цих сферах протягом 2023 року очікуються суттєві зміни, 
що також підтверджується затвердженими робочими планами 
інституцій ЄС. Підтримання рівня фінансування ЄЗК у бюджеті 
ЄС на 2023 рік та уникнення скорочення видатків на окремі про-
грами також свідчить про пріоритетність цих сфер та наявності 
необхідних фінансових ресурсів.

Загалом можна виділити наступні ключові тенденції протягом 
звітного кварталу:

• Поступова нормалізація роботи енергетичних ринків, зокрема 
зменшення ризиків збою поставок та тенденція до зниження цін, 
що втім поки не дозволяє говорити про остаточне завершення 
кризи, оскільки значна невизначеність зберігається.

• Продовження заходів кризового регулювання в енергетиці та 
фінансової підтримки компаній, які постраждали внаслідок кри-
зи.

РЕЗЮМЕ
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• Посилення роботи у розвитку відновлюваної енергетики, зо-
крема щодо спрощення дозвільних процедур та стимулювання 
споживання енергії з ВДЕ, особливо у встановленні установок 
СЕС на будівлях та їх підключення до теплових насосів для збіль-
шення частки ВДЕ в опаленні.
• Удосконалення правил та підходів у сфері енергетичної ефек-
тивності, зокрема їх цифровізації, з урахуванням опублікованого 
Плану дій «Цифровізація енергетичної системи».

• Посилена підготовка законодавчих пропозицій в сфері охоро-
ни довкілля, боротьби зі зміною клімату та управління відходами, 
що зокрема полягає в узгодженні позицій інституцій ЄС стосовно 
законодавчих актів пакету “Готові до 55” і розроблені Європей-
ською Комісією пропозиції в рамках “Пакету циркулярної еко-
номіки” та “Кліматичного пакету”.

• Збереження фінансування заходів ЄЗК та їх пріоритетності для 
наступного бюджетного періоду.

В цих умовах велике значення має слідування змінам в ЄС і в 
Україні - зокрема, адаптація цих змін в законодавстві та врахуван-
ня у планах повоєнної відбудови. Без ефективного врахування 
новацій у рамках ЄЗК уряд України стикатиметься із додаткови-
ми перешкодами у процесі модернізації національної економіки 
та повоєнної відбудови.

Проведення реформ відповідно до принципів ЄЗК матиме вплив 
на ефективність залучення міжнародної фінансової допомоги 
і створення передумов для поступового виходу із економічної 
кризи, зумовленої війною. Підтримання належного рівня прозо-
рості та забезпечення широкої участі громадськості у цих проце-
сах є ключовою передумовою для успіху.

Окремої уваги заслуговує і стимулювання приватної ініціативи, 
зокрема беручи до уваги наявність доступу до деяких фінансо-
вих інструментів ЄС для заявників з України, що також потреб-
уватиме інформаційної та організаційної координації з боку ор-
ганів влади.
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• Уряду України варто розглянути плани Єврокомісії щодо сти-
мулювання використання ВДЕ та спрощення видачі дозволів на 
встановлення сонячного обладнання на будівлях та врахувати 
при розробці відповідних стимулів в Україні.

• Рекомендується враховувати плани ЄС щодо цифровізації 
енергетичного сектору при розробці та схваленні технічних ре-
гламентів з екодизайну та енергетичного маркування.

• Відповідним ЦОВВ доцільно провести аудит національного 
законодавства та врахування останніх вимог acquis ЄС та законо-
давчих пропозицій у сфері кліматичної політики (зусилля у змен-
шенні викидів парникових газів, покращення землекористуван-
ня та ведення лісового господарства тощо).

• Очікувані законодавчі зміни в ЄС в сфері охорони довкілля 
Уряду України слід врахувати при прийнятті концепції зеленого 
повоєнного відновлення та відбудови України та проведення не-
обхідних для вступу до ЄС реформ у цій сфері.

• ЦОВВ, зокрема Міндовкілля та Міносвіти, посилити системну 
роботу із інформування всіх заінтересованих установ (особливо 
науково-дослідницьких інституцій, університетів, заповідників 
тощо) щодо можливостей отримання безпосереднього фінан-
сування із програм ЄС і надавати їм всебічну організаційну під-
тримку. 
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ЗАГАЛЬНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ
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21 жовтня 2022 року Європейська Рада провела засідання, де 
було визначено пріоритети у посиленні безпеки ЄС та підтримки 
України.

6-18 листопада проходила міжнародна Конференція ООН з пи-
тань зміни клімату (COP27), де окрім Уряду, Україну також пред-
ставляла низка громадських організацій та активістів. Українсь-
кій делегації разом вдалося значно посилити поінформованість 
в світі щодо наслідків російського вторгнення та агресивної вій-
ни проти України на проблеми клімату та довкілля і отримати 
міжнародну підтримку.

15 грудня лідери країн ЄС зустрілися у Брюсселі в рамках саміту 
Європейської Ради, визначивши пріоритети в енергетичній без-
пеці та боротьбі з російської агресією.

ЗАГАЛЬНИЙ 
ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ



6 жовтня було ухвалено Регламент (ЄС) 2022/1854, яким перед-
бачено введення низки надзвичайних заходів для вирішення 
проблеми рекордного зростання цін на енергоносії. Документ, 
серед іншого, включає запровадження обмежень на доходи 
(market revenue cap) у 180 євро/МВт·год збутої електроенергії для 
виробників електроенергії з ВДЕ, ядерної енергії та бурого ву-
гілля. Обмеження не застосовується до газової та вугільної гене-
рації через значне зростання собівартості виробництва, зокрема 
у частині її паливної складової. Також обмеження не застосову-
ються до закупівлі послуг управління попитом на електроенер-
гію (demand response) та до послуг накопичення електроенергії. 
Також країни ЄС можуть вирішити не застосовувати відповідні 
обмеження до операцій на балансуючому ринку, операцій реди-
спетчеризації та контртрейдингу (ініціювання ОСП купівлі-про-
дажу електроенергії та подальший фізичний обмін нею між тор-
говими зонами для усунення перевантажень в системі).

Визначена “стеля” доходів, на думку розробників, є достатньою 
для покриття всіх витрат та забезпечення належного рівня при-
бутковості виробників електроенергії. Кошти, отримані від обме-
ження доходів, можуть використовуватись для: 1) надання знижок 
при оплаті рахунків кінцевими споживачами; 2) надання компен-
сації постачальникам енергії за збут енергоносіїв за заниженою 
ціною; 3) виділення інвестицій, які посприяють структурному 
зменшенню споживання енергії, зокрема з викопних джерел. У 
випадку надання допомоги компаніям, їх інвестиції мають бути 
спрямовані на декарбонізаційні технології, зокрема використан-
ня енергії з ВДЕ, до прикладу, через укладення PPA, або прямі 
інвестиції у ВДЕ чи енергоефективність.
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Основні події

ЕНЕРГЕТИЧНІ 
РИНКИ

В четвертому кварталі 2022 року рішення, ухвалені органами ЄС 
щодо енергетичних ринків, як і в попередні звітні періоди, сто-
сувались переважно пом’якшення негативних наслідків різкого 
падіння поставок російських енергоносіїв в ЄС. Серед запропо-
нованих заходів - перерозподіл надприбутків окремих категорій 
гравців на ринках газу та електроенергії, можливість встановлен-
ня цінових обмежень на окремих сегментах оптового ринку газу, 
обмеження споживання електроенергії, зокрема в пікові години. 
Водночас, ЄС у звітному періоді продовжив планові процедури 
підтримки інфраструктурних проєктів, срямованих на декарбоні-
зацію сектору.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R1854&qid=1673622218991
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Другий захід, передбачений Регламентом, - це стягнення «тим-
часового солідарного внеску» (temporary solidarity contribution) з 
компаній, які займаються видобутком вуглеводнів та нафтопере-
робкою. Стягнення поширюється на 2022 та/або 2023 податкові 
роки, базою його нарахування є прибутки вищезазначених під-
приємств за вирахуванням середнього показника прибутку за 
останні 4 роки, збільшеного на 20%. Мінімальна ставка внеску – 
33%.  

Кошти, отримані через внесок, будуть виділятись на: 1) заходи 
фінансової підтримки кінцевих споживачів, зокрема вразливих 
домогосподарств, для пом’якшення наслідків високих цін на 
енергоносії; 2) заходи фінансової підтримки для сприяння змен-
шенню споживання енергоносіїв; 3) заходи фінансової підтрим-
ки для енергоємних галузей; 4) заходи фінансової підтримки 
енергетичної автономності ЄС, зокрема ті, які викладені в плані 
REPowerEU.

Третя ініціатива в межах Регламенту - це скорочення у грудні 
2022 р. – березні 2023 р. місячного валового споживання елек-
троенергії на 10%  у порівнянні з аналогічним середнім показни-
ком за останні 5 років. Також країни-члени ЄС мають скорочувати 
на 5% споживання електроенергії в пікові години (які для цілей 
Регламенту мають бути визначені як щонайменше 10% годин із 
найбільшим споживанням електроенергії в період з грудня 2022 
р. до березня 2023 р.). Скорочення в пікові години дозволить 
менше залучати високоманеврову та найдорожчу  вугільну та га-
зову генерації. Заходи для досягнення скорочення мають визна-
чатись самим державами-членами ЄС.

8 грудня держави-члени ЄС також схвалили фінансування обся-
гом 602 млн євро на транскордонні енергетичні проєкти в межах 
фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF), який 
був створений для виконання цілей Регламенту (ЄС) 2022/869 
про транс’європейську енергетичну мережу (TEN-E Regulation). 
Серед проєктів, які будуть підтримані ЄС – електричний інтер-
конектор ELMED між Італією та Тунісом (обсяг підтримки – 306,7 
млн євро), проєкт GreenSwitch із розгортання “розумних” мереж 
між Австрією, Хорватією та Словенією (обсяг фінансування – 73,1 
млн євро), проєкт побудови ГЕС в Ірландії. Серед газових проєк-
тів, які будуть підтримані CEF, – розширення підземного сховища 
газу в Білчурешті в Румунії (38 млн євро), побудова СПГ-терміналу 
в Гданську (19,6 млн євро). Три підтримувані проекти стосуються 
уловлювання та зберігання промислових викидів CO2. В межах 
частини проєктів Connecting Europe Facility підтримує здійс-
нення проєктних робіт, тоді як для інших допомога виділяється 
на здійснення досліджень, необхідних для реалізації проєктів 
(напр., підготовка ТЕО).

22 грудня був ухвалений Регламент (ЄС) 2022/2578, яким перед-
бачено можливість введення механізму ринкового коригування 
(market correction mechanism) на окремих сегментах оптового 

https://energy.ec.europa.eu/news/connecting-europe-facility-over-eu-600-million-energy-infrastructure-support-european-green-deal-and-2022-12-08_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R2578&qid=1673622218991
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ринку природного газу. Механізм, у разі введення, охоплювати-
ме торгівлю деривативами, пов’язаними з контрактами на поста-
чання газу на хабі TTF з терміном дії від місяця і до року; своїми 
імплементаційними актами Єврокомісія може поширити дію ме-
ханізму на інші віртуальні торгові точки (хаби). Механізм полягає 
в обмеженні можливості учасників ринку подавати заявки на 
купівлю-продаж деривативів за ціною (визначеною в євро/МВт·-
год), яка більш ніж на 35 євро перевищує котирування СПГ на 
низці регіональних ринків (Північна Європа, Середземномор’я, 
Великобританія). По суті, це є встановленням граничної ціни на 
окремих сегментах оптового ринку газу.
  
Подіями-тригерами для введення механізму є випадки, коли ко-
тирування “на місяць наперед” на TTF протягом трьох робочих 
днів перевищують 180 євро/МВт·год. Інша підстава для ринково-
го коригування - коли протягом трьох робочих днів різниця між 
котируваннями на TTF “на місяць наперед” та індикативними ко-
тируваннями на низці регіональних ринків перевищує 35 євро. 
Для встановлення відповідних подій на Агентство зі співпраці 
енергетичних регуляторів (Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators, ACER) покладено зобов’язання зі щоденного моніто-
рингу цін на відповідних регіональних ринках з подальшим 
оприлюдненням його результатів. Тривалість дії механізму - що-
найменше 20 робочих днів, з можливістю Єврокомісії припини-
ти чи призупинити його дію раніше, якщо виявляться негативні 
наслідки його введення для безпеки постачання газу, для вико-
нання цілей зі скорочення споживання газу, для функціонування 
ринків деривативів енергоносіїв, тощо. Європейський централь-
ний банк, Єврокомісія, ESMA (орган ЄС, що регулює ринки цін-
них паперів), об’єднання операторів ENTSOG та Gas Coordinating 
Group (допоміжний орган Єврокомісії, який консультує її з питань 
безпеки постачання газу) з метою виявлення таких негативних 
наслідків також здійснюють в межах власної компетенції від-
повідний моніторинг.

НКРЕКП та Міненерго доцільно проаналізувати введені ЄС нові 
надзвичайні заходи з регулювання енергетичних ринків для ро-
зуміння їх використовності у випадку аналогічних кризових ситу-
ацій в Україні.

Рекомендації

У заходах ЄС з пом’якшення негативних наслідків поточної енер-
гетичної кризи прослідковується тенденція до введення більш 
жорстких регуляторних заходів, як-от запровадження граничних 
цін на оптовому ринку газу, встановлення обов’язкових цілей 
зі скорочення споживання електроенергії, а також втручання 
у фінансові потоки на ринках для більш справедливого пере-
розподілу доходів між гравцями.

Висновки



У 4-му кварталі 2022  року  Єврокомісія для  підвищення рівня 
амбітності щодо частки ВДЕ у  валовому кінцевому споживанні 
енергії в ЄС працювала над нівелюванням тривалих адміністра-
тивних процедур надання дозволів, що стримують інвестиції у 
нові установки. Кінцевою метою є пом’якшення поточної енер-
гетичної кризи, що виникла як наслідок війни росії проти Украї-
ни. Також, ЄС налагоджував партнерства з іншими країнами світу 
задля спільного досягнення кліматичної нейтральності до 2050 
року та прискорення переходу до ВДЕ.
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На зустрічі 20-21 жовтня Рада ЄС закликала до прискорення про-
цедур отримання дозволів, щоб прискорити розгортання  віднов-
люваних джерел енергії в країнах ЄС. План REPowerEU містить 
заходи для вирішення тривалих і складних адміністративних 
процедур, які є перешкодою для швидких та масштабних інве-
стицій у ВДЕ та відповідну інфраструктуру. Втім, як зазначили в 
Європейській Комісії ситуація на енергетичних ринках погірши-
лася, що спонукало до необхідності вжиття термінових заходів. 

9 листопада Європейська Комісія представила проєкт Регламен-
ту для прискорення впровадження ВДЕ у відповідності до статті 
122 Договору про функціонування ЄС. Пропозиція представлена 
як частина пакету REpowerEU та вносить зміни до директив щодо 
ВДЕ, енергоефективності та енергетичної ефективності будівель, 
перегляди яких тривають у рамках пакету «Готові до 55».

Пропозиції Єврокомісії спрямовані на декілька компонентів:

•  визнання проєктів ВДЕ такими, що становлять вищий суспіль-
ний інтерес та мають позитивний вплив та здоров’я та безпеку 
громадян, зокрема для цілей відповідного екологічного законо-
давства ЄС;

•  прискорення дозвільних процедур для установок СЕС на бу-
дівлях, а також звільнення таких установок від необхідності про-
ведення певної оцінки впливу на довкілля;

•  заходи для подальшого спрощення надання дозволів, що сто-
сується реконструкції установок ВДЕ, а також встановлення спро-
щеної процедури підключення до мережі для таких установок;

•  спрощення видачі дозволів та підключення до мережі тепло-
вих насосів, що стимулюватиме розвиток ВДЕ в секторі опалення.

Основні події

ВІДНОВЛЮВАНІ 
ДЖЕРЕЛА 
ЕНЕРГІЇ (ВДЕ)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6657
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0591&qid=1669020920010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0591&qid=1669020920010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0591&qid=1669020920010
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14 грудня Європейський Парламент 407 голосами підтримав 
плани Європейської Комісії щодо стимулювання використання 
ВДЕ з певними поправками. Зокрема, депутати ЄП виступили 
за скорочення максимального періоду дозвільних процедур для 
нових установок ВДЕ з 12 до 9 місяців, якщо вони розташовані в 
так званих «зонах акселерації ВДЕ», що визначатиметься окремо 
кожної країною ЄС. Якщо у встановлений термін не буде отрима-
но відповіді, дозвіл або запит вважається схваленим відповідно 
до принципу «мовчазної згоди». За межами таких зон процес не 
повинен перевищувати 18 місяців, а не 2 роки, як запропоновано 
Єврокомісією.

Також, депутати Європарламенту виступили за спрощення ви-
дачі дозволів на встановлення сонячного обладнання на будів-
лях, вирішивши, що для невеликих установок потужністю менше 
50 кВт буде достатньо процедури сповіщення.  Встановлення 
сонячного обладнання буде звільнено від вимоги проведення 
ОВД.

Також, 14 грудня Європарламент досяг політичної домовленості 
з Радою ЄС щодо включення заходів REPowerEU до національ-
них планів економічного відновлення країн-членів ЄС, щоб під-
тримати незалежність від російських викопних палив та зелений 
перехід.

Тим часом, 9 грудня Європейська Комісія разом з представника-
ми промисловості, дослідницькими інститутами, асоціаціями та 
іншими дотичними стейкхолдерами запустила Альянс сонячної 
фотоелектричної промисловості ЄС з метою відновлення власно-
го виробництва елементів СЕС та сприяння інвестиціям у великі 
заводи, прагнучи до 2025 року забезпечити річний обсяг вироб-
ництва для кожного ключового компонента сонячної енергетики 
на рівні 30 ГВт.

Також ЄС налагоджував партнерства з іншими країнами світу 
задля спільного досягнення кліматичної нейтральності до 2050 
року та прискорення переходу до ВДЕ, зокрема:

•  2 грудня ЄС і Японія активізували співпрацю у сфері водню, 
підписавши  Меморандум про взаєморозуміння, щоб стимулю-
вати інновації та розвивати міжнародний ринок водню;

•  8 листопада ЄС та Намібія уклали Меморандум про взаємо-
розуміння, щоб забезпечити розвиток безпечного та сталого по-
стачання сировини, нафтопродуктів і відновлюваного водню для 
підтримки зеленої та цифрової трансформації економік;

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221209IPR64422/energy-crisis-meps-back-plans-to-boost-the-deployment-of-renewables
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64514/repowereu-deal-on-energy-measures-in-national-recovery-plans
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7617
https://energy.ec.europa.eu/eu-japan-memorandum-cooperation-hydrogen_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6683
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•  16 листопада ЄС і Єгипет підписали двосторонній Меморан-
дум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сек-
торі відновлюваного водню;

•  7 листопада ЄС і Казахстан уклали стратегічне партнерство 
щодо сировини, акумуляторів та відновлюваного водню;

•  15 листопада Міжнародна партнерська група (International 
Partners Group), до складу якої входить ЄС, започаткували з Ін-
донезією Партнерство у сфері справедливого енергетичного 
переходу, щоб досягти революційних кліматичних цілей та від-
повідного фінансування для підтримки країни в енергетичному 
переході;

•  14 жовтня ЄС та США підписали оновлений Меморандум про 
взаєморозуміння, щоб розширити свою співпрацю для стимулю-
вання розвитку сектору ВДЕ в Африці на південь від Сахари, роз-
блокувати потенціал та покращити доступ місцевих мешканців 
до зеленої енергії;

•  14 грудня International Partners Group та В’єтнам уклали 
політичну декларацію про партнерство у сфері справедливого 
енергетичного переходу.

15 грудня інституції ЄС погодили спільні законодавчі пріоритети 
на 2023 та 2024 роки. У Спільній декларації викладено бачення, 
одним із пріоритетів є продовження реалізації політик ЄЗК. Зо-
крема, буде відбуватись прискорення зеленого та справедливо-
го переходу як ключової частини вирішення проблеми енерге-
тичної безпеки та високих цін на енергоресурси, а також буде 
надаватись пріоритет у запуску ринку водню та швидкому роз-
гортанню потужностей ВДЕ.

Висновки

У попередніх кварталах 2022  року  ЄС пропонував рішення для 
підвищення рівня амбіційності щодо частки ВДЕ у валовому кін-
цевому споживанні енергії та планував стимулювати інвестиції у 
ВДЕ. Втім, через погіршення ситуацію на ринку через війну рф, у 
4-му кварталі ЄС вдався до конкретних дій, зокрема конкретних 
пропозицій із спрощення дозвільних процедур для ВДЕ-устано-
вок та нарощення співпраці з країнами світу задля двосторон-
ньої підтримки сектору.

Уряду України варто розглянути плани Єврокомісії щодо сти-
мулювання використання ВДЕ та пропозиції зі спрощення ви-
дачі дозволів на встановлення сонячного обладнання на будів-
лях, на предмет відповідності передбачених стимулів в Україні з 
розвитку ВДЕ, зокрема розподіленої генерації. 

Рекомендації

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6925
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6926
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6083
ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7733
https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/221213-Joint%20Declaration%202023-2024.pdf


Основні заходи Європейського Союзу у 4-му кварталі були спря-
мовані на покращення ефективного використання енергетичних 
ресурсів за допомогою цифровізації енергетичного сектору. На 
думку Єврокомісії, такий підхід має важливе значення для досяг-
нення кліматичних цілей ЄС та нівелює негативні наслідки росій-
ського вторгнення в Україну.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Основні події

18 жовтня Європейська Комісія опублікувала План дій «Цифрові-
зація енергетичної системи», що має на меті покращити ефектив-
не використання енергетичних ресурсів, полегшити інтеграцію 
ВДЕ в мережу, заощадити витрати споживачів та компаній через 
нові технології. Розробка даного плану була передбачена Стра-
тегію ЄС з інтеграції енергетичної системи, представленою ще у 
липні 2020 року.

Як зазначається, посилення цифровізації має важливе значення 
для досягнення кліматичних цілей ЄС 2030 і 2050 років. Крім того, 
російське вторгнення в Україну та високі ціни на енергоносії 
збільшили потребу ЄС у досягненні незалежності від імпорту 
російських викопних палив, стратегічного суверенітету та безпе-
ки, зокрема через створення цифрової енергосистеми.    Саме 
тому, Єврокомісія має намір вжити різноманітних заходів для по-
силення цифрових енергетичних послуг, одночасно забезпечив-
ши енергетичну ефективність самого сектору інформаційно-ко-
мунікаційних технологій (ІКТ), зокрема через:

•  допомогу споживачам підвищити контроль за споживанням 
енергії та рахунками (за допомогою нових цифрових інстру-
ментів і послуг);

•  посилення контролю за споживанням енергії та енергоємні-
стю в ІКТ, у тому числі за допомогою схеми екологічного марку-
вання для дата-центрів, енергетичного маркування для комп’ю-
терів та заходів із підвищення прозорості споживання енергії у 
сфері телеком-послуг, маркування енергоефективності для май-
нінгу криптовалют;

•  зміцнення кібербезпеки енергетичних мереж, зокрема через 
новий Кодекс мереж із кібербезпеки транскордонних обмінів 
електроенергією (відповідно до Регламенту (ЄС) 2019/943 про 
внутрішній ринок електроенергії та проєкту Рекомендації Ради 
ЄС щодо підвищення стійкості критичної інфраструктури);

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6228
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/03/PB_Energy-System-Integration-Strategy.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/03/PB_Energy-System-Integration-Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6228
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•  сприяння інвестиціям у цифрову інфраструктуру в електрое-
нергетиці.

Таким чином, у сфері енергоефективності у планах Єврокомісії 
до 2025 року:

•  розробити Кодекс поведінки ЄС до  2025 року, спираючись 
на роботу, виконану для вимірювання впливу електронних ко-
мунікаційних послуг на довкілля;

•  запровадити схему екологічного маркування для центрів об-
робки даних, спираючись на вимоги з моніторингу та звітності 
щодо споживання енергії для дата-центрів, як запропоновано в 
Регламенті (ЄС) 2019/424;

•  сприяти повторному використанню відпрацьованого тепла з 
дата-центрів для опалення будинків і підприємств у рамках пе-
регляду директиви щодо енергоефективності та ВДЕ, а також за 
допомогою настанов, наданих через національні плани з енерге-
тики та клімату (NECPs) держав-членів ЄС;

•  співпрацювати на міжнародному рівні з органами стандарти-
зації та врахувати технічну експертизу для розробки маркування 
енергоефективності для майнінгу криптовалют.

Також, у жовтні 2022 року страхова компанія MAIF за підтримки 
програми InvestEU об’єднали зусилля для запуску фонду F2E, 
завдання якого – надання фінансової підтримки на проєкти ма-
лих і середніх підприємств у сферах енергоефективності, скоро-
чення споживання та зберігання енергії, а також на проєкти з ви-
робництва зеленого водню.

Тим часом, в Україні 4-й квартал виявився насиченим на прий-
няття політик енергоефективності у різних сферах. Так, на почат-
ку листопада уряд затвердив Порядок подання до Держенергое-
фективності інформації про сертифікацію систем енергетичного 
та/або екологічного менеджменту суб’єктів господарювання. Та-
ким чином, в Україні буде створено реєстр підприємств, які впро-
вадили сертифіковані системи енергетичного та/або екологічно-
го менеджменту. Крім того, у попередньому кварталі Агентство 
розпочало масштабну кампанію із впровадження систем енер-
гоменеджменту в органах влади та підпорядкованих установах, а 
вже на кінець 2022 року, за даними Держенергоефективності, 44 
органи державної влади розпочали роботу над впровадженням 
систем енергоменеджменту.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0424
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6271
https://saee.gov.ua/uk/news/4596
https://saee.gov.ua/uk/news/4427
https://www.kmu.gov.ua/news/u-2022-rotsi-startuvalo-vprovadzhennia-system-enerhomenedzhmentu-v-orhanakh-vlady-ta-pidpryiemstvakh


В ЄС триває активна робота над запровадженням енергое-
фективних політик у відповідь на військове вторгнення росії в 
Україну та його наслідки для енергосектору ЄС. Так, у планах ЄС 
до 2025 року цифровізувати енергетичну систему, зокрема через 
впровадження політик у сфері енергоефективності. 

Тим часом, в Україні у звітному періоді було прийнято ряд актів у 
відповідності до регламентів ЄС у секторах енергоменеджменту 
та енергоаудиту, а також тривала робота в контексті відновлення 
роботи Фонду енергоефективності в нових воєнних умовах. 

Уряду України рекомендується враховувати плани ЄС щодо циф-
ровізації енергетичного сектору при розробці та схваленні тех-
нічних регламентів з екодизайну та енергетичного маркування; 
просувати цифрові інструменти, щоб покращити ефективне ви-
користання енергетичних ресурсів, заощадити витрати спожи-
вачів та компаній.
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Висновки

Рекомендації

У сфері енергоаудиту було розроблено проєкт постанови КМУ 
«Про встановлення розміру плати за здійснення незалежної 
верифікації звіту з енергетичного аудиту на вимогу замовника 
енергетичного аудиту», що дасть змогу імплементувати норму 
законодавства ЄС щодо незалежної верифікації якості та ефек-
тивності енергетичних аудитів на основі звітів про їх проведення; 
а також розроблено проєкт постанови уряду, який передбачає 
затвердження Порядку ведення та оприлюднення бази даних 
витягів із звіту з енергетичного аудиту, а також: незалежного 
моніторингу витягів та незалежної верифікації звітів з енергетич-
ного аудиту, що дозволить систематизувати та підвищити про-
зорість ведення та оприлюднення бази даних витягів.

Крім того, триває робота в контексті відновлення. Так, 18 жовт-
ня уряд затвердив постанову, яка передбачає запуск програми 
«ВідновиДІМ» в межах роботи Фонду енергоефективності. Дана 
постанова була затверджена урядом на виконання закону та 
передбачає запуск програми відновлення житлових будинків, 
пошкоджених внаслідок воєнних дій, проєкт якої розроблявся 
із травня. Вже 11 листопада 2022 року програма «ВідновиДІМ» 
стартувала, а 29 листопада Фонд енергоефективності та Міжна-
родна фінансова корпорація (IFC) уклали угоду про виділення 
грантів ЄС на суму до 25 млн євро для ремонту багатоповерхівок, 
пошкоджених внаслідок війни, у рамках цієї програми.

https://saee.gov.ua/uk/news/4550
https://saee.gov.ua/uk/news/4543
https://saee.gov.ua/uk/news/4522
https://dixigroup.org/comment/energoefektivnist-v-ukra%D1%97ni-shho-zminilosya/
https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zapuskaie-prohramu-vidnovlennia-v-mezhakh-roboty-fondu-enerhoefektyvnosti-premier-ministr
https://eefund.org.ua/fond-energoefektivnosti-rozrobiv-proekt-novoi-grantovoi-programi-vidnovlennya-dosyagnennya-ta


У звітному кварталі 2022 року діяльність інституцій ЄС була спря-
мована на продовження роботи над законодавчими пропози-
ціями пакету «Готові до 55», що відкрило дорогу переговорам із 
прийняття відповідних актів.

Головним треком діяльності ЄС на міжнародному рівні була 
підготовка та участь в СОР27, просуванні ідей кліматичної ней-
тральності та лідерства ЄС у глобальних кліматичних процесах. 
Майбутня участь у цьому глобальному саміті також вплинула і 
на кліматичну політику України.
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КЛІМАТИЧНА 
ПОЛІТИКА

Ключовою подією у кліматичній політиці та праві на міжнарод-
ному рівні в 2022 році стала Конференція ООН зі зміни клімату 
(СОР27), що проходила цьогоріч у Шарм-ель-Шейху. Результа-
ти міжнародного форуму викликали неоднозначну, а подекуди 
критичну оцінку ЄС досягнутих на ньому рішень, зокрема пре-
зидентки та першого віце-президента Європейської Комісії, Єв-
ропейського Парламенту. ЄС підтримав домовленість сторін із 
фінансування «втрат і збитків» для вразливих країн, які постра-
ждали від кліматичних катастроф, що стало історичним прори-
вом у вирішенні цього питання. Водночас серйозне занепокоєн-
ня ЄС викликали незначні результати міжнародних переговорів 
із питань помʼякшення зміни клімату та зусиль з досягнення цілі 
Паризької угоди.

Суттєвим поступом кліматичної політики та права на рівні ЄС в 
останньому кварталі 2022  року стало досягнення попередніх 
політичних домовленостей між Радою ЄС та Європейським Пар-
ламентом з низки актів законодавчого пакету «Готові до 55», які 
мають бути прийняті чи змінені на досягнення цілей ЄЗК. Зокре-
ма, домовленості є щодо:

•  посилення стандартів викидів СО2 для нових легкових ав-
томобілів і мікроавтобусів (перегляд Регламенту (ЄС) 2019/631). 
Загальна мета – досягнення мобільності з нульовими викидами. 
Співзаконодавці погодилися до 2030 року скоротити викиди CO2 
на 55% для нових легкових автомобілів і на 50% для нових мікро-
автобусів порівняно з рівнями 2021 року, а до 2035 року – на 100% 
для обох категорій (більш детальніше за посиланням);

Основні події

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_7043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_7043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_7042
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR53915/cop27-meps-react-to-outcome-of-climate-change-talks-in-egypt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221114IPR53915/cop27-meps-react-to-outcome-of-climate-change-talks-in-egypt
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/27/first-fit-for-55-proposal-agreed-the-eu-strengthens-targets-for-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/
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•  посилення зусиль держав-членів ЄС зі скорочення викидів 
парникових газів (перегляд Регламенту про розподіл зусиль). 
Схвалено цільовий показник на рівні ЄС – до 2030 року скоро-
тити викиди парникових газів на 40% порівняно з 2005 роком 
для секторів, які не охоплені СТВ  ЄС (внутрішнього морського 
транспорту, сільського господарства, утилізації відходів та малих 
промислових підприємств). Домовленість зберігає підвищені 
національні цілі, встановлені для кожної держави-члена за про-
позицією Європейської Комісії, та коригує спосіб, в який держа-
ви-члени можуть використовувати існуючі гнучкі можливості для 
досягнення своїх цілей (більш детальніше за посиланням);

•  посилення внеску сектору землекористування, змін у зем-
лекористуванні та лісового господарства у підвищення загаль-
них кліматичних амбіцій ЄС до 2030 року (перегляд Регламенту 
(ЄС) 2018/841). Встановлено загальну мету на рівні ЄС – 310 млн 
тонн СО2-еквіваленту чистої абсорбції в секторі ЗЗЗЛГ у 2030 
році. Згідно з попередньою угодою, до 2025 року надалі застосо-
вуватимуться чинні правила, за якими викиди не повинні пере-
вищувати поглинання (“правило відсутності дебету”). На період 
2026-2030 років, коли поглинання повинно перевищувати вики-
ди, кожна держава-член матиме обовʼязкову національну ціль на 
2030 рік (більш детальніше за посиланням).

Також, у грудні 2022 року Рада ЄС та Європейський Парламент 
досягнули політичних домовленостей щодо законодавчих про-
позицій пакету «Готові до 55», які сприятимуть подальшому 
скороченню викидів та вирішенню соціальних наслідків. Клю-
човим із них є перегляд правил СТВ ЄС (перегляд Директиви 
2003/87/ЄС). Зокрема, співзаконодавці домовилися про скоро-
чення викидів в секторах, охоплених СТВ ЄС, на 62% до 2030 року 
порівняно з 2005 роком; поступове скорочення безкоштовних 
квот, починаючи з 2,5% у 2026 році та 100% скасування у 2034 році; 
включення морського судноплавства до сфери дії СТВ ЄС.

Співзаконодавці визначилися і щодо застосування правил СТВ 
ЄС до авіаційного сектору. Згідно з домовленістю, СТВ ЄС засто-
совуватиметься до внутрішньоєвропейських рейсів (включаючи 
рейси до Великобританії та Швейцарії), тоді як програма CORSIA 
застосовуватиметься до рейсів, що здійснюються до та з третіх 
країн, які беруть участь у CORSIA, у період з 2022 по 2027 рік. 
Співзаконодавці погодилися поступово скасувати безкоштовні 
квоти на викиди для авіаційного сектору – 25% у 2024 році, 50% у 
2025 році та 100% з 2026 року (більш детальніше за посиланням). У 
грудні 2022 року ухвалено рішення про нотифікацію вимог щодо 
компенсації викидів за програмою CORSIA. Рішення дозволяє 
державам-членам виконати своє перше щорічне зобовʼязання 
з повідомлення операторів, що базуються в ЄС, про свої вимоги 
щодо компенсації CORSIA.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/08/fit-for-55-eu-strengthens-emission-reduction-targets-for-member-states/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/11/fit-for-55-provisional-agreement-sets-ambitious-carbon-removal-targets-in-the-land-use-land-use-change-and-forestry-sector/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/07/ets-aviation-council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-reduce-flight-emissions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-61-2022-INIT/en/pdf
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Для подальшого охоплення СТВ ЄС викидів від установок для 
спалювання побутових відходів, з 2024 року держави-члени ЄС 
повинні вимірювати, повідомляти та перевіряти такі викиди. У 
свою чергу, Європейська Комісія до 31 січня 2026 року повинна 
подати звіт з метою включення таких установок до СТВ ЄС із 2028 
року.

Співзаконодавці також погодилися створити нову, окрему СТВ-II 
для палива автомобільного транспорту та будівель, а також пали-
ва додаткових секторів, з метою забезпечення економічно ефек-
тивного скорочення викидів у цих секторах, які до цього часу 
було важко декарбонізувати. Система має запрацювати у 2027 
році, якщо ж ціни на енергоносії будуть надзвичайно високими, 
запуск нової СТВ буде відкладено до 2028 року. Для усунення 
будь-яких соціальних наслідків, які можуть бути спричинені за-
провадженням цієї нової системи, Європейська Комісія запро-
понувала запровадити Соціальний кліматичний фонд. Рада ЄС 
та Європейський Парламент погодилися створити такий фонд, 
що передбачає прийняття нового регламенту. Фонд планується 
створити протягом 2026-2032 рр. та спрямовувати його кошти на 
фінансування заходів і інвестиції для подолання впливу на враз-
ливі верстви населення та мікропідприємства.

Рада ЄС та Європейський Парламент досягнули домовленості 
щодо ключових питань запровадження механізму вуглецевого 
коригування імпорту (СВАМ), що передбачає прийняття ново-
го регламенту. CBAM спочатку охоплюватиме низку конкретних 
продуктів у деяких найбільш вуглецевоємних секторах, зокрема: 
залізо та сталь, цемент, добрива, алюміній, електроенергія та во-
день. Згідно з домовленістю, CBAM почне працювати з жовтня 
2023 року, попередньо передбачається його повноцінне запро-
вадження з 2026 року. Співзаконодавці погодилися припинити 
безкоштовні квоти для цих секторів протягом дев’ятирічного 
періоду між 2026 і 2034 роками (більш детальніше за посилан-
ням).

У четвертому кварталі 2022 року тривала робота і з інших пи-
тань кліматичної політики ЄС. Наприкінці листопада Європей-
ська Комісія запустила Діалог зі стійкості до зміни клімату, пер-
шочерговим завданням якого є обмін думками щодо подолання 
збитків, заподіяних кліматичними катастрофами, та визначення 
шляхів і ролі страхової галузі у збільшенні внеску в адаптацію до 
зміни клімату. Діалог зі стійкості до зміни клімату — це спеціаль-
на група під співголовуванням Генерального директорату зі змі-
ни клімату (DG CLIMA) та Генерального директорату з питань 
фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу (DG 
FISMA) Єврокомісії, участь в якій беруть 17 організацій (страхови-
ки, ризик-менеджери, органи державної влади, регіони, а також 
представники споживачів та реального сектору економіки).

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/adaptation-climate-change/climate-resilience-dialogue_en
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Четвертий квартал 2022 року завершився досягненням політич-
них домовленостей між співзаконодавцями ЄС щодо ключо-
вих актів пакету «Готові до 55» у сфері зміни клімату – перегляду 
СТВ ЄС, розподілу зусиль держав-членів, внеску сектору ЗЗЗЛГ, 
стандартів палива для легкових автомобілів, запровадження ме-
ханізму вуглецевого коригування імпорту, створення соціально-
го кліматичного фонду. Наступний формальний етап розгляду 
цих законодавчих ініціатив – офіційне прийняття відповідних ак-
тів Радою ЄС та Європейським Парламентом. 

На COP27 ЄС продемонстрував амбіції та гнучкість для збере-
ження поступу у досягненні мети зі зменшення глобального по-
тепління. ЄС і надалі підтримуватиме цей курс, зокрема і за до-
помогою впровадження Європейського зеленого курсу та плану 
REPowerEU. На СОР27 Україна була представлена окремим 
павільйоном, ключовим завданням якого було продемонструва-
ти усьому світові згубний вплив війни на довкілля і зміну клімату. 
У рамках павільйону представлена українська ініціатива висо-
кого рівня – Глобальна платформа для оцінки збитків клімату та 
довкіллю внаслідок війни. Передбачається, що вона стане май-
данчиком для міжнародної експертної співпраці для напрацю-
вання єдиних підходів у визначенні шкоди довкіллю та клімату 
внаслідок збройних конфліктів.

Висновки

Статус кандидата в члени ЄС та подальше відкриття переговорів 
вимагатиме від України готовності та спроможності адаптувати, 
впровадити та застосовувати acquis ЄС, зокрема і з питань зміни 
клімату. Враховуючи серед іншого те, що останнє зараз суттєво 
змінюється, відповідним ЦОВВ доцільно провести аудит націо-
нального законодавства та врахування останніх вимог acquis ЄС.

Рекомендації

14 грудня Європейська Комісія ухвалила свій щорічний Звіт про 
функціонування європейського вуглецевого ринку у 2021 році, 
який відстежує функціонування СТВ ЄС з початку четвертої фази 
торгів (2021-2030 рр.).

Продовжувалася робота і над напрацюванням кліматичного за-
конодавства ЄС. Так, 30 листопада Європейська Комісія оприлюд-
нила проєкт Регламенту про створення системи сертифікації 
видалення вуглецю в ЄС. Вперше в ЄС пропонується запровад-
ження такого інструменту, який матиме добровільний характер. 
Проєкт визначає вимоги щодо критеріїв якості діяльності з вида-
лення вуглецю, верифікації та сертифікації видалення вуглецю, 
правил функціонування та визнання Європейською Комісією 
схем сертифікації. 19 грудня Рада ЄС досягла згоди у рамках за-
гального підходу щодо пропозиції Європейської Комісії з відсте-
ження та скорочення викидів метану в енергетичному секторі, 
яка пропонує нові вимоги до нафтового, газового та вугільного 
секторів з питань вимірювання, звітування та перевірки викидів 
метану.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:516:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:516:FIN
https://climate.ec.europa.eu/document/fad4a049-ff98-476f-b626-b46c6afdded3_en
https://climate.ec.europa.eu/document/fad4a049-ff98-476f-b626-b46c6afdded3_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/19/member-states-agree-on-new-rules-to-slash-methane-emissions/


Четвертий квартал 2022 року відзначився розробленням знач-
ної кількості пропозицій щодо законодавчих змін у сфері охо-
рони довкілля, співпрацею інституцій ЄС у вироблені спільних 
підходів до посилення регулювання сфери, а також планування 
діяльності на наступний рік. Виходячи з дискусій, що тривали 
протягом звітного періоду, протягом 2023 року очікується вне-
сення змін до низки законодавчих актів ЄС у сфері довкілля.

Основні події
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18 жовтня Європейська Комісія затвердила свою робочу програ-
му на 2023 рік.

9 грудня Рада ЄС (з питань юстиції) погодила переговорний ман-
дат у відповідь на минулорічну пропозицію Європейської Комісії 
щодо посилення директиви про екологічні злочини. На думку 
представників громадськості, позиція Ради значно послаблює 
первинну пропозицію Комісії.

6 грудня Рада ЄС та Європейський Парламент досягли поперед-
ньої згоди щодо обмежень на ринку продукції, походження якої 
може сприяти знелісненню у світі: пальмова олія, яловичина, де-
ревина, кава, какао та соя.

14 листопада Комітет з питань довкілля, охорони здоровʼя та 
безпеки харчування Європейського Парламенту оприлюднив 
проект звіту щодо проєкту директиви, внесеної Європейською 
Комісією, якою пропонується перегляд Директиви про про-
мислові викиди та Регламенту про створення Європейського 
реєстру викидів та перенесення забруднювачів. Наразі, Комітет 
пропонує низку змін до проекту, внесеного Єврокомісією, які в 
цілому значно послаблюють його з екологічної точки зору.

У листопаді Європейська Комісія розпочала так звану «перевірку 
доцільності» (fitness check) застосування принципу «забрудню-
вач платить» в ЄС. Загалом, метою перевірки доцільності є визна-
чити, чи певний нормативно-правовий акт відповідає заявленим 
цілям його прийняття, тобто «доцільний» (fit for purpose). Сама 
перевірка доцільності є комплексною оцінкою політики, яка спи-
рається на п’ять критеріїв доцільності: актуальність (relevance), 
результативність (effectiveness), ефективність (efficiency), узгод-
женість (coherence), додана вартість для ЄС (EU added value).

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 
ТА ЗМЕНШЕННЯ 
ЗАБРУДНЕННЯ

https://commission.europa.eu/publications/2023-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/09/council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-environmental-crime-directive/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6745
https://eeb.org/member-states-against-strong-eu-rules-to-penalise-environmental-crimes/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-cut-down-deforestation-worldwide/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/council-and-parliament-strike-provisional-deal-to-cut-down-deforestation-worldwide/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-737352_EN.pdf
https://eeb.org/epp-draft-report-waters-down-key-industrial-pollution-prevention-rules/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13546-Polluter-Pays-Principle-fitness-check-of-its-application-to-the-environment_en
https://www.rac.org.ua/uploads/content/426/files/fitnesschecknatureua2018.pdf
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26 жовтня Європейська Комісія оприлюднила пакет пропози-
цій щодо посилення вимог до якості повітря, поверхневих та 
підземних вод, а також очистки стічних вод. Зокрема, запропо-
новано нові перехідні стандарти якості повітря (до 2030 року), 
наближені до рекомендацій ВООЗ.  У сфері очистки стічних вод 
пропонується внести зміни до Директиви про очистку міських 
стічних вод, спрямовані на посилення вимог щодо очищення 
вод від органічних речовин, мікрозабрудників та мікропласти-
ку. У сфері поверхневих та підземних вод Єврокомісія пропонує 
доповнити перелік забруднювачів води 25 новими, зокрема 
пер- та поліфторалкильними речовинами, низкою пестицидів 
та продуктів їх розпаду (включаючи гліфосфати), антибіотиками 
тощо.

Затверджена робоча програма ЄК на 2023 рік по суті відклала 
на рік (на останній квартал 2023 року) реформу у сфері безпеки 
хімічних речовин, зокрема перегляд Регламенту REACH. Водно-
час, серед пріоритетних ініціатив на 2023 визначено і низку еко-
логічних: так званий Закон про відновлення природи, перегляд 
директив про промислові викиди, видалення відходів на сміт-
тєзвалищах, екодизайну, екологічні злочини та введення у дію 
регламенту щодо CBAM.

У звітному кварталі відбулось два засідання Ради ЄС з охоро-
ни довкілля: 24 жовтня та 20 грудня. Головними темами зустрічі 
24 жовтня були переговорні позиції на засідання нарад сторін 
конвенцій про біологічне різноманіття та зміну клімату. Окрім 
того, Рада ЄС провела дискусію щодо реформи промислово-
го забруднення, проте ще не погодила своєї позиції щодо цієї 
пропозиції Єврокомісії. 20 грудня Рада ЄС провела попереднє 
обговорення пропозиції Єврокомісії щодо Закону про віднов-
лення природи.

За підсумками звітного періоду відзначається тенденція до по-
силення регулювання сфери охорони довкілля та підвищення 
відповідних стандартів, що було зокрема закладено у проекти 
законодавчих актів, висунутих Європейською Комісією. Водно-
час триває дискусія щодо зазначених законодавчих пропози-
цій, в якій також наявні й альтернативні пропозиції щодо деяких 
актів. Протягом 2023 року очікується прийняття відповідного за-
конодавства, що також матиме вплив на подальші реформи в 
галузі охорони довкілля в Україні.

Очікувані законодавчі зміни в ЄС в сфері охорони довкілля Уря-
ду України слід врахувати при прийнятті концепції зеленого по-
воєнного відновлення та відбудови України, а також проведен-
ні необхідних проєвропейських реформ у цій сфері.

Висновки

Рекомендації

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6278
https://environment.ec.europa.eu/publications/revision-eu-ambient-air-quality-legislation_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/revision-eu-ambient-air-quality-legislation_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_en
https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/com_2022_548_1_annexe_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2022/10/24/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2022/12/20/


Звітний період відзначився активною роботою із розроблення 
законодавчої бази в сфері правил упаковки, використання пла-
стику та управління відходами. Єврокомісією було запропоно-
вано низку нових правил, спрямованих на суттєве зменшення 
забруднення та поліпшення процесу управління відходами. У 
подальшому зазначені пропозиції будуть детально розглянуті в 
рамках законодавчої процедури.
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Європейською Комісією розглядалися наступні законодавчі 
зміни:

•  «Пакет циркулярної економіки II»:
      1. проєкт Регламенту щодо обґрунтованості “зеленого” 

позиціонування продукції за допомогою методів екологіч-
ного сліду продукції/організації (“зелені заявки”)

      2. нові рамки політики щодо використання пластику на біоло-
гічній основі, здатного до біорозкладання та компостуван-
ня;

      3. перегляд Директиви 94/62/ЄС про упаковку та відходи 
упаковки (PPWD) для посилення основних вимог до упа-
ковки та встановлення заходів і цілей щодо запобігання ут-
воренню відходів упаковки на рівні ЄС;

      4. пропозиція заходів щодо зменшення викидів 
мікропластику;

      5. ініціатива «Право на ремонт» – сприяння ремонту та 
повторному використанню товарів;

• «Кліматичний пакет»:
      1. сертифікація видалення вуглецю;

      2. перегляд стандартів викидів CO2 для великовантажних 
автомобілів.

Основні події

УПРАВЛІННЯ 
ВІДХОДАМИ ТА 
ЦИРКУЛЯРНА 
ЕКОНОМІКА
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Упаковка та відходи упаковки

Європейською Комісією запропоновано нові загальноєвропей-
ські правила щодо упаковки. Відзначено, що у випадку невжит-
тя  відповідних заходів, до 2030 року кількість відходів упаковки 
в ЄС збільшиться на 19%, а пластикової упаковки - навіть на 46%.

Для споживачів запропоновані зміни забезпечать можливість 
багаторазового використання упаковки, позбавлять від непо-
трібної упаковки, обмежать надмірне пакування та встановлять 
вимоги щодо чіткого маркування для підтримки правильної 
переробки. Очікується скорочення відходів упаковки на 15% до 
2040 року на кожну країну ЄС, виходячи з кількості населення, у 
порівнянні з 2018 роком.

Змінами пропонується також заборонити певні види одноразо-
вої упаковки для продуктів харчування та напоїв у ресторанах та 
для свіжих фруктів та овочів, а також заборона мініатюрних упа-
ковок для шампунів в готелях.

Правове регулювання використання пластику на біологічній 
основі, здатного до біорозкладання та компостування

Єврокомісія продовжила роботу щодо використання, утилізації 
та переробки пластику на біологічній основі, компостованого та 
біорозкладного. Запропонованим Регламентом передбачено:

• вимоги до біомаси, що використовується для виробництва біо-
пластику (повинна бути отримана з екологічно чистих джерел, 
без шкоди для довкілля та з дотриманням принципу «каскадного 
використання біомаси»);

• вимоги до маркування пластикових виробів - для боротьби 
з «грінвошингом» та уникнення введення споживачів в оману, 
повідомляючи про вміст біопластику, виробники повинні поси-
латися на точну та вимірювану частку вмісту біопластику в про-
дукті (наприклад: «продукт містить 50% вмісту біопластику»);

• вимоги до біорозкладного пластику, його потенційне викори-
стання, особливості маркування із зазначенням, скільки часу їм 
знадобиться для біологічного розкладання, за яких обставин і в 
якому середовищі;

• особливості використання пластику, що піддається промисло-
вому компостуванню (компостована упаковка буде дозволена 
лише для чайних пакетиків, фільтр-кавових капсул та подушечок, 
наклейок на фрукти та овочі, а також дуже легких поліетилено-
вих пакетів); на продукції завжди має бути зазначено, що вона 
сертифікована для промислового компостування відповідно до 
стандартів ЄС.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155


У запропонованих змінах до законодавства Європейська Комісія 
прагне значно посилити вимоги до управління відходами та на-
далі гармонізувати правила та критерії для країн ЄС. Ці зміни та-
кож стосуватимуться і третіх країн, зокрема у питаннях переве-
зення та експорту небезпечних відходів з ЄС. Відповідно зміни 
матимуть безпосередній вплив на Україну та повинні бути врахо-
вані у законодавчій роботі та реформуванні цієї сфери в Україні.

Висновки
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Рекомендації

Уряду України та усім заінтересованим організаціям та устано-
вам слід відслідковувати процеси законодавчих змін в ЄС щодо 
відходів та забезпечити їх подальшу адаптацію також на націо-
нальному рівні.

Перевезення відходів 

1 грудня Єврокомісія схвалила проєкт Регламенту про переве-
зення відходів та внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1257/2013 
та (ЄС) 2020/1056, який направила на розгляд до Європейського 
Парламенту. Згідно з пропозицією, передбачається пряма за-
борона перевезення в межах ЄС усіх відходів, призначених для 
захоронення (за винятком випадків, коли це дозволено в обме-
жених та обґрунтованих випадках), а також заборона експорту 
небезпечних відходів з ЄС до країн, які не є членами Організа-
ції економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Експорт 
безпечних відходів з ЄС для переробки буде дозволений тим 
країнам, що не є членами ОЕСР, які дадуть на це згоду та проде-
монструють свою спроможність поводитися з цими відходами на 
засадах сталого розвитку. Також проєктом Регламенту плануєть-
ся встановити єдині критерії для класифікації відходів, врегулю-
вати особливості оцифрування та обміну інформацією та доку-
ментами на внутрішньому ринку.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729330/EPRS_BRI(2022)729330_EN.pdf


Основні події

У четвертому кварталі 2022 року було завершено ухвалення бюд-
жету ЄС на 2023 рік та продовжено підтримку важливих сфер 
економіки ЄС в поточній енергетичній кризі. Загалом було збе-
режено та посилено напрямки роботи у фінансуванні антикри-
зових заходів та підтримано рівень видатків на ключові сфери та 
програми, зокрема пов’язані з ЄЗК. Також тривало збільшення 
підтримки України і планування цих заходів на наступний рік.
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Протягом звітного періоду було остаточно бюджет ЄС на 2023 рік, 
який зберіг велику пріоритетність фінансування, сфер пов’яза-
них з ЄЗК, а також передбачив додаткове фінансування заходів 
для підтримки України в ході подолання наслідків війни. 

Зокрема було виділено 12,4 млрд євро на фінансування програ-
ми Horizon Europe, яка фокусується на наукових дослідженнях в 
сферах ЄЗК, зокрема енергетики та клімату, а також 755 млн євро 
в рамках програми LIFE, що фінансує проєкти у сфері клімату 
та довкілля. Окрім того, бюджет ЄС передбачив загальне фінан-
сування у межах 1,5 млрд євро в рамках Фонду справедливого 
переходу, що сприятиме подоланню можливої нерівності в ході 
трансформації економік ЄС у рамках ЄЗК.

Зазначені цифри загалом відповідають відповідним рівню ви-
датків для зазначених сфер і програм у 2022 році. Таким чином, 
в остаточній версії бюджету ЄС було збережено початково пе-
редбачене Європейською Комісією фінансування важливих для 
ЄЗК програм, зокрема Horizon Europe, попри велику дискусію та 
пропозиції Ради ЄС скоротити передбачене фінансування на 663 
млн євро в ході бюджетного процесу у третьому кварталі 2022 
року. Нагадаємо, що Україну було долучено до зазначеної про-
грами (так само як і до програми LIFE).

Окрім цього, в бюджеті ЄС 2023 року велика кількість видатків 
спрямована безпосередньо на допомогу Україні та країнам-чле-
нам ЄС у подоланні наслідків повномасштабного російського 
військового вторгнення та посилення кооперації між Україною 
та ЄС. Зокрема, 3 млрд євро було виділено в рамках програ-
ми Connecting Europe Facility для посилення транскордонного 
зв’язку між Україною та країнами ЄС. Окрім того, окреме фінан-
сування енергетичних заходів передбачено в рамках прийня-
того в 2022 році плану REPowerEU. Видатки в рамках програми 
Erasmus та Фонд надання притулку, міграції та інтеграції окремо 
фокусуються на допомозі громадянам України (зокрема, студен-
там та біженцям) в ЄС.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6785
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2878
https://sciencebusiness.net/news/eu-agrees-eu124b-budget-horizon-europe-2023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3135
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В четвертому кварталі 2022 року в ЄС також тривали заходи 
підтримки національних економік, що постраждали внаслідок 
російського військового вторгнення в Україну та економічної 
агресії проти ЄС. Зокрема було продовжено дію Тимчасово-
го кризового рамкового документу щодо державної допомоги. 
Більше того, зазначений документ передбачив збільшення допу-
стимого порогу для надання державної допомоги для компаній, 
що діють в сферах сільського господарства та рибальства, до 250-
300 тис. євро, також до 2 млн євро для компаній з інших галузей. 
Так само була передбачена можливість допомоги енергетичним 
компаніям у рамках підготовки до опалювального періоду, зо-
крема на підтримку ліквідності. Протягом звітного періоду Євро-
комісією було підтверджено низку схем підтримки енергетичних 
компаній в країнах-членах ЄС (наприклад, Польщі або Фінляндії) 
в ході підготовки до опалювального періоду.

У жовтні 2022 року також було передбачено окремий пакет ма-
крофінансової допомоги для України на 2023 рік на суму 18 млрд 
євро, що будуть спрямовані на підтримку особливо важливих 
сфер економіки та соціальних послуг, а також підтримку загаль-
ної макроекономічної стабільності. Надання фінансової допомо-
ги Україні також супроводжуватиметься всебічною підтримкою 
процесу реформування на шляху до повноцінного членства в ЄС.

Можна відзначити посилення політики ЄС в напрямку фінан-
сування заходів ЄЗК та запровадження інструментів для по-
долання нових викликів, пов’язаних з російським військовим 
вторгненням. Рівень передбачених видатків не було зменшено, 
також з’явилися нові можливості конкретно для підтримки Украї-
ни. Важливим фактором є також те, що у 2023 році заявники з 
України матимуть безпосередню можливість звертатися щодо 
фінансування в рамках важливих програм ЄС, як Horizon Europe 
або LIFE. Збереження системної підтримки уряду України та по-
долання наслідків війни є іншою надзвичайно важливою подією, 
яка водночас вимагатиме від України системного підходу до ре-
формування сфер, пов’язаних з ЄЗК, та планування повоєнного 
відновлення.

Уряду України слід продовжувати активну співпрацю з ЄС та 
ефективно залучати кошти надані для підтримки в умовах росій-
ського військового вторгнення, продовжуючи системне рефор-
мування сфер, пов’язаних з ЄЗК, та покращуючи процес плану-
вання повоєнного відновлення. Також слід посилити системну 
роботу із інформування усіх заінтересованих установ щодо мож-
ливостей отримання безпосереднього фінансування із програм 
ЄС і надавати їм всебічну організаційну підтримку.

Висновки
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6699

