КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2021 РІК
47 ініціатив у сферах енергетики, клімату та захисту довкілля
ІІ квартал

І квартал

•

•
•
•

•
•
•
•

•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GREEN DEAL

ІІІ квартал

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

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

IV квартал

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Інфографіка підготовлена за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту EU4USociety «Сприяння участі України в
Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля». Думки та позиції, викладені у цій інфографіці є позицією авторів та не
обов’язково відображають позицію Міжнародного фонду «Відродження».

•

•
•

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

КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2021 РІК
І квартал

•Висновки Ради ЄС “Кліматичної та енергетичної

дипломатії - забезпечення імплементації Європейської
зеленої угоди на міжнародному рівні”

ІІ квартал

•
•
•
•
•

•
•

•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

Інфографіка підготовлена за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту EU4USociety «Сприяння участі України в
Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля». Думки та позиції, викладені у цій інфографіці є позицією авторів та не
обов’язково відображають позицію Міжнародного фонду «Відродження».

•
•
•

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 20212030 рр.
Перегляд Директиви (ЄС) 2018/2001 щодо
стимулювання використання енергії з
відновлюваних джерел енергії

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 Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди

•

Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів

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)

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

Прийняття нової законодавчої бази щодо відновлення
екосистем

•

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

•

•

Схвалення Ініціативи зі сталих продуктів

Схвалення Стратегії ЄС щодо
текстилю

Схвалення Рекомендацій щодо впровадження
принципу «Енергоефективність передусім» для
осіб, що приймають рішення

Оновлення Нової промислової стратегії ЄС (незаконодавча ініціатива)

•

Схвалення пакету з декарбонізації ринків водню та газу
(перегляд Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС)
№ 715/2009)

•

Перегляд Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну
ефективність

•

•

Перегляд Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність
будівель

Перегляд Регламенту (ЄС)
№ 305/2011, що встановлює
гармонізовані умови для
розміщення на ринку
будівельних виробів

•

•

•

•
•
•
•
•
•

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

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

КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2021 РІК
ІІ квартал

• 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)

ІІІ квартал

• 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

Інфографіка підготовлена за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту EU4USociety «Сприяння участі України в
Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля». Думки та позиції, викладені у цій інфографіці є позицією авторів та не
обов’язково відображають позицію Міжнародного фонду «Відродження».

•
•

•

•

Перегляд Директиви про
«розумні» транспортні
системи (ITS)
Перегляд Регламенту (ЄС)
№ 1315/2013 про настанови
Союзу щодо розвитку
Транс’європейської
транспортної мережі (TEN-T)

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

Перегляд Регламенту (ЄС)
№ 305/2011, що встановлює
гармонізовані умови для
розміщення на ринку
будівельних виробів

•
•

Перегляд Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди

Схвалення Стратегії ЄС щодо
текстилю

•

Перегляд правил ЄС щодо фторованих парникових газів

•
•
•
•
•
•

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

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

КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2021 РІК
ІІІ квартал

•Перегляд Директиви про «розумні» транспортні системи
(ITS)

IV квартал

•
•
•
•
•

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

Інфографіка підготовлена за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту EU4USociety «Сприяння участі України в
Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля». Думки та позиції, викладені у цій інфографіці є позицією авторів та не
обов’язково відображають позицію Міжнародного фонду «Відродження».

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 Регламенту (ЄС) № 1315/2013 про настанови

Перегляд Директиви 2010/31/ЄС про енергетичну ефективність
будівель

•
•
•
•
•

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

КАЛЕНДАР ЄВРОПЕЙСЬКОГО
«ЗЕЛЕНОГО» КУРСУ НА 2021 РІК
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

Інфографіка підготовлена за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту EU4USociety «Сприяння участі України в
Європейському зеленому курсі у сферах енергетики та довкілля». Думки та позиції, викладені у цій інфографіці є позицією авторів та не
обов’язково відображають позицію Міжнародного фонду «Відродження».

