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Робочій групі із розробки законопроекту
про регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
Державне Агентство екологічних інвестицій України
Пропозиції щодо положень, які повинні бути покладені в основу законопроекту про
регулювання обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
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Граничний обсяг викидів парникових газів (ПГ) в Україні має бути встановлено на
такому рівні, який зумовлював би необхідність реального скорочення викидів
парникових газів.
Повинен існувати дефіцит дозволів на викиди, що стимулюватиме підприємства до
вжиття заходів із скорочення викидів через неможливість їх здійснення за
відсутності спеціального дозволу.
Система торгівлі викидами (СТВ) в Україні у майбутньому повинна бути адаптована
до СТВ Європейського Союзу, тому при розробленні нового законодавства в Україні
доцільною є реплікація стандартів ЄС і прикладів функціонування СТВ Євросоюзу в
Україні (наприклад принципів моніторингу, звітності тощо).
Важливо передбачити на нормативному рівні поступовість зменшення граничного
обсягу викидів парникових газів для сприяння скороченню викидів ПГ в Україні.
Процедура функціонування СТВ та розподілу дозволів на викиди повинна бути чітко
регламентована на нормативному рівні.
Належний моніторинг, контроль та верифікація викидів ПГ.
Належний контроль за функціонуванням СТВ та встановлення відповідальності за
порушення законодавства.
Забезпечення інституційної спроможності функціонування СТВ в Україні шляхом
реалізації нормотворчих повноважень, розпорядчих функцій та контролюючих
важелів в даній сфері різними органами та гілками влади, оскільки слід створити
умови для уникнення конфлікту інтересів у процесі регулювання, реалізації і
контролю за реалізацією СТВ в Україні.
Повинен бути визначений конкретний урядовий орган, відповідальний за реалізацію
СТВ в Україні, та передбачена персональна відповідальність за порушення правових
норм у сфері функціонування СТВ.
Повинні відбуватися незалежні перевірки обліку викидів парникових газів в Україні.
Надходження від продажу дозволів на викиди парникових газів повинні
використовуватися на фінансування заходів із "жорсткого озеленення», оскільки
саме такі проекти призводять до фактичного скорочення викидів парникових газів.
Забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень в сфері імплементації
СТВ (наприклад, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, тощо),
чітке визначення питань, рішень, до прийняття яких громадськість повинна бути
долученою.
Принцип відкритості функціонування СТВ. Доступ громадськості до інформації про
функціонування СТВ в Україні, включаючи інформацію про порядок видачі дозволів
на викиди парникових газів, дотримання умов дозвільних документів на викиди
парникових газів окремими підприємствами, дотримання норм і правил у сфері
функціонування СТВ державними установами і окремими підприємствами, реєстру,
який відображає дані щодо реалізації СТВ, фактичні скорочення викидів парникових
газів на окремих підприємств та в окремих секторах економіки тощо.

