КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ОНОВЛЕННЯ ДОДАТКІВ
ХХХ «Охорона довкілля» та ХХХІ «Клімат»
Угоди про Асоціацію між Україною та
Європейським Союзом

28.01.2021

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
10:00 – 10:05
10:05 – 10:15

ВСТУПНЕ СЛОВО

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНТЕКСТУ ПРОПОНОВАНИХ ЗМІН
Додаток ХХХ
• Зміна клімату
• Якість атмосферного повітря
• Запобігання промислового забруднення
• Відходи
• Оцінка впливу на довкілля
• Хімікати
• ПЗФ
• Якість води
Додаток ХХХІ

10:15– 11:30

АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ДОПОВНЕННЯ ДОДАТКІВ ХХХ ТА ХХХІ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

10:30–11:00

ОБГОВОРЕННЯ (ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ)

ЗМІНА КЛІМАТУ
ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:
Директива 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради про встановлення схеми торгівлі
квотами на викиди парникових газів у межах Союзу та внесення змін до Директиви 96/61/ЄС зі
змінами, внесеними Директивою 2004/101/ЄС, Директивою 2018/410/ЄС (Директива
2008/101/ЄС) та Регламент (ЄС) 219/2009
• Оновлення формулювання

Регламент ОРВ (Регламент (ЄС) 1005/2009) про речовини, що руйнують озоновий шар призначити компетентний орган (або органи), відповідальний за виконання Регламенту (ЄС)
1005/2009, до 31.12.2020
• Оновлення, подовження терміну виконання до 31 грудня 2027 р.

Регламент (ЄС) 517/2014 Регламент (ЄС) 517/2014 про фторовані парникові гази
•

Нормативні вимоги щодо сертифікаційних програм мають бути встановлені до 31 грудня 2020 р.

ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:

Директива (ЄС) 2016/2284 від 14 грудня 2016 року про зменшення національних викидів деяких
забруднювачів атмосфери, внесення змін до Директиви 2003/35/ЄС та скасування Директиви
2001/81/ЄС (з термінами 2025, 2027, 2029)
• Включення

Директива 2004/107/ЄC миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні у
атмосферному повітрі із змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 219/2009 та Директивою Комісії
(ЄС) 2015/1480
• Продовження терміну до 2027 року

ЗАПОБІГАННЯ ПРОМИСЛОВОГО
ЗАБРУДНЕННЯ
ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:
Директива (ЄС) 2015/2193 від 25 листопада 2015 року про обмеження викидів деяких
забруднюючих речовин у повітря від установок середнього згоряння
• Включення

Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль
забруднень)
• Переглянута, зміна термінів до 31 грудня 2028 року

Директива 2012/18/ЄС про контроль загроз виникнення значних аварій, пов'язаних із
використанням небезпечних речовин, та про внесення змін і подальше скасування
Директиви Ради 96/82/ЄС

ВІДХОДИ
ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:
Директива 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і
доповнень до Директиви 2004/35/ЄС, Замінити Регламентом (ЄС) 596/2009 та Рішень Комісії
2009/335/ЄС, 2009/337/ЄС, 2009/358/ЄС, 2009/359/ЄС та 2009/360/ЄС

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

до 31 грудня 2025 року

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:
Директива 2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 року про екологічну Відповідальність щодо запобігання та
усунення екологічної шкоди, змінена Директивами 2006/21/ЄС, 2009/31/ЄС та 2013/30/ЄС
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє
середовище, змінена Директивою 2014/52/ЄС
• Питання розширення процедури визначення обсягу ОВД шляхом інформування

Директива 2014/52/ЄС
• Потребує додаткові 2 роки на впровадження. Подовження терміну до 31 грудня 2022 року

ХІМІКАТИ
ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:
Регламент (ЄС) 649/2012 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року щодо експорту та
імпорту небезпечних хімічних речовин
Регламент (ЄС) 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку
речовин та сумішей, внесення змін та скасування Директив 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС та внесення
змін до Регламенту (ЄС) 1907/2006 із змінами, внесеними Регламентами (ЄС) 790/2009, 286/2011,
618/2012, 517/2013, 758/2013
Регламент (ЄС) 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу та обмеження
хімічних речовин (REACH) та створення Європейського агентства з хімічних речовин

Регламент (ЄС) 2019/1021 від 20 червня 2019 року про стійкі органічні забруднювачі Регламент (ЄС)
528/2012 Європейського Парламенту та ради від 22 травня 2012 року щодо надання на ринку та
використання біоцидів
• Графік: положення Регламенту вводяться в дію до 31 грудня 2023 року

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД

ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:

Директива (ЄС) 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та
фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та
Регламентом (ЄС) 1882/2003
•

Подовження терміну до 31 грудня 2021 року

ЯКІСТЬ ВОДИ
ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:
Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної
політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням 2455/2001/ЄС та Директива
2008/32/ЄС, 2008/105/ЄС, 2009/31/ЄС, 2013/39/ЄС та 2013/64/ЄС
Директива 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної
політики щодо морського середовища, заміщується Директивою 2017/848/ЄС та Директива
(ЄС) 2017/845
Директива 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з
сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС)
1882/2003 та 1137/2008

ДОДАТОК ХХХІ
ПРОПОЗИЦІЇ ЗМІН:

Виконання Україною Паризької угоди про зміну клімату
Розробка та впровадження Україною стратегії та плану дій з адаптації до зміни клімату
Впровадження Україною свого національного визначеного внеску у глобальну відповідь на
зміну клімату

