
Кращі практики ЄС у сфері 

моніторингу та управління якістю 

повітря, приклад Фінляндії 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

Впровадження законодавства ЄС у сфері якості повітря: 

досвід ЄС та український вимір 

 

28.03.2019, Мінприроди, Київ, Україна 

 

 

  

Гаррі Пієтаріла 

Директор, Експертна служба 

Фінський метеорологічний інститут 

harri.pietarila@fmi.fi 

 

 

mailto:harri.pietarila@fmi.fi


3.4.2019 2 



• За оцінками ВООЗ, у 2015 році 3,7 мільйонів 
смертей викликані забрудненням атмосферного 
повітря у всьому світі 

•  На додаток, до 4,3 млн. смертей внаслідок 
побутового  використання твердого палива 
(головним чином у країнах, що розвиваються) 

•  За оцінками ЄС, в Європі 400 тисяч смертей 
було спричинено забрудненням повітря  

•  Забруднення повітря є єдиним найбільшим 
екологічним ризиком для здоров'я в Європі і 
другою за величиною екологічною проблемою 
європейців після зміни клімату 

•  Європейські громадяни очікують, що влада 
запровадить ефективні заходи щодо зменшення 
забруднення повітря та його наслідків 

Hänninen, O: Health impacts of air pollution 2017-01-18 3 

    Забруднення повітря шкідливе 

для здоров'я 
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навіть у чистій Фінляндії забруднення повітря 

є одним з найбільших ризиків для здоров'я 



•Кілька важливих негативних 

екологічних наслідків для екосистем, 

безпосередній вплив на рослинність і 

фауну, а також на якість води і грунту 

•  Сприяє евтрофікації, що призводить 

до змін видового різноманіття та 

вторгнення нових видів 

•  Сприяє окисленню грунту, озер і річок, 

викликаючи втрати для біорізноманіття 

•  Пошкодження сільськогосподарських 

культур, лісів та рослин шляхом 

зниження їх темпів зростання та 

негативного впливу на біорізноманіття 

та екосистеми 
Hänninen, O: Health impacts of air pollution 2017-01-18 5 

    Забруднення повітря завдає шкоди 

екосистемам і економіці 

Вплив на економіку 

• зниження продуктивності праці, 

додаткові витрати на охорону 

здоров'я, втрати урожаю 

сільськогосподарських культур та 

лісових насаджень;  

•загальна вартість забруднення 

повітря відповідає 5% доходів;  



Основи політики ЄС щодо 

чистого повітря 
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Законодавство ЄС, що пов'язане з 

якістю повітря 
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Директиви щодо викидів 

• Директива про промислове забруднення (IED)         

2010/75/ЄС 

• Директива 2001/81/ЄC про щодо державних 

граничних норм для певних забруднювачів  (NEC) 

• Вміст сірки (морського) палива 

• Стандарти EURO для транспортних засобів 

• Стандарти викидів від пересувних дорожніх машин 

 

• Інше регулювання 

• IPR “Електронна звітність” 

• SEIS «Спільна екологічна інформаційна система» 

• INSPIRE "відкриті дані" 

 

Якість атмосферного повітря 

• Директива про якість повітря 2008/50/ЄС 

• Директива 2004/107/ЄC 



Основні принципи управління якістю повітря 
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Оцінювання 
АП(забезпечен
ня/контроль  
якості даних, 

валідація) 

Перевищення 
граничних 

рівнів 

Причини 
перевищення? 

Розробка 
планів якості 

повітря 

Директиви ЄС про якість повітря 

визначають 

Впровадження планів якості повітря та досягнення 

стандартів якості повітря для захисту здоров'я людини та 

довкілля  

• Граничні рівні  

• Зони моніторингу та управління якістю атмосферного повітря 

• Вимоги до оцінювання  

• Вимоги до управління  - заходи для поліпшення якості повітря 

• Інформування населення – доступ до інформації онлайн 
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- Зменшення 

забруднення є 

командним 

завданням з 

багатьма 

учасниками 

 

- Моніторинг якості 

повітря є одним з 

основних 

компонентів 

зменшення 

забруднення 

повітря 

 

- Хороша співпраця 

та чіткий розподіл 

ролей є 

необхідними для 

роботи системи 

Учасники та процес управління якістю повітря 
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“…Німеччина, Франція Італія та Іспанія. Якщо 

задовільної відповіді не буде отримано протягом 

двох місяців, буде розпочато справу в 

Європейському Суді Справедливості. The 

Guardian 6 Січня 2017 



Європейський Індекс Якості Повітря 
http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index 
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Заходи щодо якості повітря 

країн-членів ЄС для ТЧ10 та NO
2 

 

3.4.2019 Ilmatieteenlaitos/PowerPoint-ohjeistus/N.N 12 



3.4.2019 13 

Як ЄС досягнув успіху?  
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Як ЄС досягнув успіху?  Зменшення PM2,5 2011-2016 
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Якість повітря в Фінляндії 



ФМІ – Фінська Експертна 

організація у сфері якості повітря 

• Послуги для громадськості та органів влади 

• Надання підтримки національним та місцевим 
органам влади у створенні та імплементації 
законодавства ЄС у сфері якості повітря 

• Моніторинг якості повітря 

• Національна етелонна лабораторія 

• Інформування населення(портал, звітування) 

• Оцінювання на національному рівні та доповідь; 

• Прогнозування та попередження 

• Дослідження у сфері якості повітря 

• Лабораторії якості повітря  

• Консультаційні Послуги 

• Міжнародна співпраця та проекти 

• Понад 70 експертів у сфері якості повітря 
 

Спостереження Лабораторії 

Поширення інформ 

Моделювання 

Супутники 

Реєстри викидів 
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https://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-quality 
Інформування населення  
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Implementation of the EU Air Quality Legislation: EU 

experience and Ukrainian dimension, 28.3.2019 
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• На початку 1970-их  кислотні дощі та їх негативні наслідки  для екосистем та матеріали були 

визначені як транскордонна довкільна проблема; 

• Діоксид сірки (кислотний дощ) став прикладом запобігання та  контролю міжнародного 

забруднення повітря. Такий самий підхід – цілі відсоткового зменшення викидів для країни – досі 

широко використовується) .  

 

 

Заходи Фінляндії  

• Пальне з низькою 

концентрацією сірки 

• Установки з 

десульфуризації 

• Модернізація 

промислових процесів 

Як Фінляндія досягла успіху? 
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Implementation of the EU Air Quality Legislation: EU 

experience and Ukrainian dimension, 28.3.2019 
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• Транспорт є основним джерелом викидів NO2 та CO, найвищі концентрації – в центрах міст 

Регулювання транспортних викидів, стандарти викидів від пересувних джерел, оновлення 

автофургонів, обмеження руху 

• Euro1 (1992) → Euro6 (2015) 

 

Як Фінляндія досягла успіху? 
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Implementation of the EU Air Quality Legislation: EU 

experience and Ukrainian dimension, 28.3.2019 
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Як Фінляндія досягла успіху? 

Але вчора у  

Фінляндії…. 
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Implementation of the EU Air Quality Legislation: EU 

experience and Ukrainian dimension, 28.3.2019 
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Всесвітня організація охорони здоров'я, ВООЗ,  База даних забруднення атмосферного  

повітря, 2018 Концентрація твердих часток у ≈3000 містах та місцевостях у≈ 100 країнах 

Як Фінляндія досягла успіху? 
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