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Інформація, представлена у цьому документі від імені Української асоціації бізнесу і торгівлі 
(UBTA), не є юридичною консультацією будь-якого виду, має виключно інформативний характер 
і не може вважатися такою, що відображає точну відповідність фактам та подіям, яких вона 
стосується, або на які вона посилається на момент отримання цієї інформації користувачем. 
Представлена інформація містить електронні та інші посилання на відомості, надані третіми 
сторонами. UBTA не несе відповідальності за достовірність таких відомостей. 

 

СВІТ 

▪ Міністри G20 підтримують ціноутворення на вуглець https://www.g20.org/third-g20-
finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting-under-the-italian-
presidency.html, https://www.ft.com/content/9cd74b8f-4d6c-4cf8-a249-87c0acb1a828, 
https://www.climatechangenews.com/2021/07/12/g20-backs-carbon-pricing-raising-
stakes-among-emerging-economies/ 

▪ Цілі проекту нової глобальної угоди щодо управління природнім середовищем: 30% суші 
та моря під охороною, зменшення використання пестицидів на 2/3 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2021/07/a-new-global-framework-for-
managing-nature-through-2030-1st-detailed-draft-agreement-debuts/  

▪ Британія планує створення новий орган для управління енергетичними системами та 
досягнення кліматичних цілей https://www.reuters.com/business/finance/britain-eyes-
new-body-run-its-energy-systems-meet-climate-targets-2021-07-19/  

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ                                                                                                   

Пакет документів “Fit for 55” – на шляху до нової промислової революції в ЄС 

14 липня цього року Європейська Комісія оприлюднила пакет “Fit for 55”, що складається з 13 
регуляторних пропозицій спрямованих на скорочення викидів парникових газів щонайменше на 
55% до 2030 р. порівняно з рівнем 1990 р. Деякі з пунктів цих пропозицій: 

- Збільшення амбіцій існуючої системи ЄС з торгівлі викидами (EU ETS), що визначає ціну на 
кожну тонну викидів СО2 для близько 10 000 установок в енергетичному секторі, обробній 
промисловості і транспорту всередині ЄС. Наразі ціна 1 т СО2-еквіваленту складає близько 
62 доларів в Європі, близько 20 доларів в Північній Америці і близько 7 доларів в Китаї. 
Анонсовано подальше скорочення кількості дозволів, щорічне скорочення кількості 
безкоштовних дозволів та включення нових галузей економіки до EU ETS  (морське 
судноплавство та авіація).  

- Очікується запровадження двох систем ETS: одна - для авіації та морських перевезень 
(охоплюючи викиди від поїздок між портами ЄС та половину поїздок за межі Європи), а 
друга - для автомобільного транспорту та опалення будівель. 

http://www.ubta.com.ua/
mailto:info@ubta.com.ua
https://www.g20.org/third-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting-under-the-italian-presidency.html
https://www.g20.org/third-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting-under-the-italian-presidency.html
https://www.g20.org/third-g20-finance-ministers-and-central-bank-governors-meeting-under-the-italian-presidency.html
https://www.ft.com/content/9cd74b8f-4d6c-4cf8-a249-87c0acb1a828
https://www.climatechangenews.com/2021/07/12/g20-backs-carbon-pricing-raising-stakes-among-emerging-economies/
https://www.climatechangenews.com/2021/07/12/g20-backs-carbon-pricing-raising-stakes-among-emerging-economies/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2021/07/a-new-global-framework-for-managing-nature-through-2030-1st-detailed-draft-agreement-debuts/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2021/07/a-new-global-framework-for-managing-nature-through-2030-1st-detailed-draft-agreement-debuts/
https://www.reuters.com/business/finance/britain-eyes-new-body-run-its-energy-systems-meet-climate-targets-2021-07-19/
https://www.reuters.com/business/finance/britain-eyes-new-body-run-its-energy-systems-meet-climate-targets-2021-07-19/
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- Створення Кліматичного соціального фонду, що 25% доходів від ETS та кошти з бюджету 
ЄС буде спрямовувати на допомогу незахищеним верствам населення для 
термомодернізації будинків та дотації для купівлі транспортних засобів з нульовими 
викидами.  

- Effort Sharing Directive (регулювання для секторів, що не підпадають під дію EU ETS) 
посилює амбітність цілей щодо скорочення викидів для кожної держави-члена ЄС 
(залежно від ВВП) у сфері будівель, автомобільного та внутрішнього морського 
транспорту, сільського господарства, відходів та промисловості (що є емітентом 
фторованих парникових газів). Мета Директиви – скорочення викидів парникових газів у 
зазначених секторах на 30% у 2030 р., у порівнянні з показниками 2005 року.  

- Ціль на кліматичну нейтральність земельного сектору до 2035 р. відображено у 
регламенті землекористування, зміни землекористування та лісового господарства 
(LULUCF). До кінця 2025 р. кожна країна ЄС має визначити національну ціль щодо 
уловлювання вуглецю. Європейська Комісія має намір використовувати ліси та торфовища 
для поглинання близько 7% поточних щорічних викидів парникових газів.  

- Європейська Комісія розробила плани щодо вдосконалення обліку лісів для спрощення 
впровадження норм землекористування, зміни землекористування та лісового 
господарства (LULUCF). У жовтні 2021 року очікується подання юридичної пропозиції щодо 
посилення моніторингу лісів, звітності та збору даних в ЄС. Це включатиме 
картографування первинних та старовинних лісів по всій Європі з огляду на встановлення 
для них режиму суворого захисту.  Європейська Комісія працює над впорядкуванням схем 
сертифікації сталого управління лісами. Передбачаються заходи для покращення якості та 
кількості лісів, включаючи нарощення кількості змішаних лісів з різними видами та віком 
дерев. До кінця 2021 року планується оприлюднення повідомлення про систему 
сертифікації видалення вуглецю. За допомогою неї фермери та лісівники матимуть змогу 
продавати одиниці поглинання вуглецю, щоб допомогти бізнесу компенсувати викиди 
парникових газів. 

- Згідно нової Лісової стратегії ЄС, по всій території ЄС має бути насаджено 3 мільярди дерев 
до 2030 року. 

- Запровадження нових, більш амбітних цілей скорочення викидів СО2 на рівні автопарку 
ЄС для нових автомобілів і легких комерційних вантажівок. У 2030 р. викиди мають бути 
на 55% нижче рівня 2021 р., а у 2035 р. - на 100% нижче. Європейська Комісія планує 
фактично заборонити виробництво нових бензинових та дизельних автомобілів 
починаючи з 2035 року. Це дає промисловості більше 10 років для переоснащення та 
розбудови інфраструктури для автомобілів з нульовими викидами. 

- Збільшення до 50% частки відновлюваних видів палива небіологічного походження 
(зеленого водню) серед водневих палив, що використовуються в європейській 
промисловості до 2030 року (як вихідна сировина чи кінцева енергія споживання). 

- Переглянуто Регламент про інфраструктуру альтернативних видів палива, згідно якого 
водневі заправні станції воднем мають розміщуватися через кожні 150 км. 

- Збільшення частки відновлюваних джерел енергії до 40% у кінцевому споживанні ЄС до 
2030 року (порівняно з приблизно 20% у 2019 році). 

- Перегляд директиви про податок на енергію (паливо та електроенергію). Центральною 
частиною реформи є пропозиція змінити базу оподаткування енергії (від обсягу 
енергоносія до вмісту енергії у ньому). Очікується, що це заохотить використання 
відновлюваного водню, синтетичного палива, біопалива. Планується поступове 
скасування відповідних податкових пільг для фермерів, невеликих літаків, бізнес-джетів 
та приватних яхт. 

- Планується реконструкція 3% будівель державного сектору щорічно. Це має створити 
робочі місця та зменшити об'єми споживання і втрати енергії. 
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- Вуглецевий податок на кордоні (див. окремо нижче) 
- На цілі “зеленого переходу” передбачається витрачати 30% бюджету програм в рамках 

Multiannual Financial Framework та NextGenerationEU на 2021–2027 рр. (2 трлн. євро) та 
37% із 723,8 млрд. євро з Recovery and Resilience Facility. 

Опубліковані пропозиції будуть обговорюватися державами-членами та Європарламентом 
впродовж місяців (а то і років) до того, як вони стануть законами. 

Джерела: (1) https://ec.europa.eu/ , (2) https://ec.europa.eu/clima, (3) 
https://euobserver.com/climate, (4) https://www.politico.eu, (5) https://www.euractiv.com, (6)  

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/joint-co2-targets-must-not-diminish-german-
industry-cdu-leader-warns-eu?CMP=Share_AndroidApp_Other  

 

Висновки та рекомендації: пакет “Fit for 55” – це наступний величезний крок у стрімкому 
розвитку не тільки ЄС, а й усього світу. Реалізація цього пакету означає повну реструктуризацію 
суспільного і економічного життя ЄС. В той час, коли ЄС виділяє чи малий бюджет на підтримку 
реформи, всім іншим країнам, які експортують свої товари до ЄС треба прискорити відповідні 
реформи задля підтримки своєї економіки та найбільш вразливих верств населення. 

Відповідно до процедур узгодження законодавчих ініціатив в ЄС, окремі елементи СВАМ будуть 
обговорюватися зацікавленими сторонами та трансформуватися в найближчі 18 місяців. 
Вітчизняним експортерам до ЄС варто якнайшвидше оцінити ризики, виробити власну позицію 
щодо запропонованої ініціативи та шукати можливості для адвокації власних інтересів. 

 

Вам може бути цікаво 

▪ Європейські промисловці реагують на оприлюднений проект регламенту щодо СВАМ 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/german-industry-worried-
about-eu-carbon-market-reform-sceptical-of-cbam/, 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-industry-shuns-carbon-
border-levy-backs-export-rebates-instead/ 

▪ Ціна на вуглець в ЄС досягне 90 євро за 1 т СО2-еквівалентну до 2030 року 
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/interview/analyst-eu-carbon-
price-on-track-to-reach-e90-by-2030/  

▪ Промисловість ЄС критикує вуглецевий податок на кордоні та вимагає знижок на експорт 
низьковуглецевої продукції https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/eu-industry-shuns-carbon-border-levy-backs-export-rebates-instead/  

▪ Польща готується до боротьби за кліматичні фінанси ЄС 
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/poland-gears-up-for-
fight-over-eu-climate-cash/  

▪ ЄС пропонує розподілити відповідальність за скорочення викидів парникових газів між 
країнами-членами https://www.eceee.org/all-news/news/eu-maps-proposed-share-out-of-
emissions-targets-between-countries/  

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

▪ В ЄС закладаються основи системи зв’язування вуглецю через фермерську діяльність 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-sets-the-scene-for-carbon-
removal-actions-in-farming/ 

▪ OECD-FAO Agricultural Outlook презентує тренди щодо виробництва, споживання, торгівлі 
та цін на найближче десятиліття. Для досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року 
глобальні продовольчі системи мають трансформуватися 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/clima
https://euobserver.com/climate
https://www.politico.eu/
https://www.euractiv.com/
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/joint-co2-targets-must-not-diminish-german-industry-cdu-leader-warns-eu?CMP=Share_AndroidApp_Other
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/joint-co2-targets-must-not-diminish-german-industry-cdu-leader-warns-eu?CMP=Share_AndroidApp_Other
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/german-industry-worried-about-eu-carbon-market-reform-sceptical-of-cbam/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/german-industry-worried-about-eu-carbon-market-reform-sceptical-of-cbam/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-industry-shuns-carbon-border-levy-backs-export-rebates-instead/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-industry-shuns-carbon-border-levy-backs-export-rebates-instead/
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/interview/analyst-eu-carbon-price-on-track-to-reach-e90-by-2030/
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/interview/analyst-eu-carbon-price-on-track-to-reach-e90-by-2030/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-industry-shuns-carbon-border-levy-backs-export-rebates-instead/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-industry-shuns-carbon-border-levy-backs-export-rebates-instead/
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/poland-gears-up-for-fight-over-eu-climate-cash/
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/poland-gears-up-for-fight-over-eu-climate-cash/
https://www.eceee.org/all-news/news/eu-maps-proposed-share-out-of-emissions-targets-between-countries/
https://www.eceee.org/all-news/news/eu-maps-proposed-share-out-of-emissions-targets-between-countries/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-sets-the-scene-for-carbon-removal-actions-in-farming/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-sets-the-scene-for-carbon-removal-actions-in-farming/
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https://www.oecd.org/newsroom/oecd-fao-agricultural-outlook-presents-production-
consumption-trade-and-price-trends-for-the-coming-decade.htm 

▪ Країни Латинської Америки мають намір захищати виробництво яловичини на саміті 
ООН щодо харчових систем https://www.reuters.com/world/americas/latin-america-
defend-beef-production-un-food-summit-2021-07-19/ 

 

КИТАЙ 

У Китаї стартувала торгівля викидами парниковими газами https://sdg.iisd.org/news/trading-
begins-under-chinas-national-ets/  
 

США 

Демократи пропонують вуглецевий прикордонний податок 
https://www.nytimes.com/2021/07/19/climate/democrats-border-carbon-tax.html 

 

УКРАЇНА 

Презентовано моделювання викидів парникових газів в Україні відповідно до Національної 
економічної стратегії-2030   

Українська асоціація бізнесу і торгівлі та Центр економічного відновлення надали Прем’єр-
міністру України «Звіт щодо визначення Другого національного визначеного внеску України до 
Паризької кліматичної угоди» та підготували пропозиції до проекту НВВ2 із використанням 
міжнародної методики та актуальних показників галузей. 

Базовий сценарій передбачає “business as usual” підхід до декарбонізації, обсяг цільових 
інвестицій у декарбонізацію на рівні 12 млрд. євро і досягнення за таких умов обсягів викидів 
парникових газів у 2030 році у розмірі 43% від рівня 1990 року. 

Консервативний сценарій передбачає часткове досягнення більш амбітної цілі за рахунок 
залучення 27 млрд. Євро на цілі декарбонізації і досягнення обсягу викидів парникових газів у 
2030 році у розмірі 40%від рівня 1990 року. 

Оптимістичний сценарій передбачає досягнення обсягу викидів парникових газів у 2030 році у 
розмірі 36% від рівня 1990 року. Це є можливим лише за умови інвестування 50 млрд. євро на 
цілі декарбонізації до 2030 року. 

Матеріали передано Прем’єр-міністру України для врахування під час затвердження Другого 
національно визначеного внеску України до Паризької угоди. 

Джерело: https://ubta.com.ua/news/ukrajinskij-biznes-nadav-premjer-ministru-ukrajini-zvit-ta-
propozitsiji-stosovno-drugogo-natsionalno-viznachenogo-vnesku-nvv-2-ukrajini-do-parizkoji-ugodi-ta-
dialogu-z-jes-iz-problematiki-initsiativi-jevropejskij-zelenij-kurs-jezk 

Висновки та рекомендації: оприлюднені сценарії викидів парникових газів корелюють зі 
стратегічними планами економічного розвитку України та містять приблизні обрахунки 
необхідних інвестицій для декарбонізації. Прийняття остаточного рішення щодо НВВ2 України 
має базуватися на її фінансовій спроможності. 

 

 

*Переклад та аналіз статей з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 

посилання на інші дотичні новини – доступні для членів UBTA 
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