
 

Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” 
Львів – травень 2019 

 
 
 
 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ДОПОВНЕННЯ 
ДОДАТКІВ ХХХ ТА ХХХІ  

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

(ДОВКІЛЛЯ ТА ЗМІНА КЛІМАТУ) 
 

Позиційний документ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 - 2 - 

ЗМІСТ 

 
 
 

ВСТУП - 3 - 

РОЗДІЛ І. ОГЛЯД СИТУАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ВИКЛИКИ - 4 - 

РОЗДІЛ ІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ ДОДАТКІВ ХХХ ТА ХХХІ - 6 - 

2.1. Пропозиції щодо актуалізації директив та регламентів, які містяться у Додатку ХХХ - 6 - 

2.2. Пропозиції щодо включення нових актів до Додатку ХХХ Угоди про асоціацію - 10 - 

2.3. Пропозиції оновлення Додатку ХХХІ - 13 - 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ - 14 - 

3.1. Запровадження чіткого механізму актуалізації актів, включених до Додатку ХХХ - 14 - 

3.2.  Подолання труднощів імплементації, викликаних не-членством України в ЄС - 15 - 

3.3 Механізми фінансування охорони природи - 16 - 
 

  



 - 3 - 

ВСТУП 

 
Цей позиційний документ має на меті дати рекомендації зацікавленим сторонам щодо 

оновлення Додатків ХХХ та ХХХI до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 
(далі – Угода про асоціацію). Ці додатки стосуються зобов’язань України щодо вдосконалення 
політики та законодавства у сферах охорони довкілля та зміни клімату. 

 
Ми вважаємо, що процес оновлення Додатків XXX та XXXI повинен переслідувати три цілі: 

актуалізувати зміст додатків, розширити сфери їх застосування та усунути основні проблеми, з 
якими зіштовхується Україна в процесі імплементації цих додатків (Розділ 1 цього позиційного 
документу містить огляд основних таких проблем). 

 
З метою актуалізації додатків ми пропонуємо: (а) порівняльну таблицю відповідних актів 

законодавства ЄС, включених до Додатку ХХХ, з новими редакціями цих актів, (б) таблицю актів, 
які можуть бути додатково включені до Додатку ХХХ, та (в) оновлені положення Додатку ХХХI з 
огляду на нові реалії у сфері зміни клімату. Ми пропонуємо включити три нові сфери: шумове 
забруднення, благополуччя тварин та хімічні речовини.  

 
Для усунення основних проблем з імплементацією ми пропонуємо (а) передбачити 

механізм актуалізації додатків (автоматичний або періодичний), (б) включити окремі положення 
щодо вирішення ключових системних проблем імплементації (особливості регламентів, 
врахування практики Суду Європейського Союзу тощо) та (в) включити положення щодо спів-
фінансування створення мережі NATURA 2000. 

 
Наші пропозиції щодо вирішення ключових системних проблем імплементації  зосереджені 

на проблемах, пов’язаних з не-членством України в ЄС. Ми пропонуємо три політико-правові 
моделі вирішення цих проблем і за своїм змістом наші пропозиції є політичними варіантами 
(policy options). Тому, ми не пропонуємо текст/проект відповідних положень, які можуть бути 
включені до додатків. 

 
Документ підготовлений експертами Ресурсно-аналітичного центру “Суспільство і довкілля” 

в межах його програми “Європейські інтеграційні процеси у сфері охорони довкілля”. 
Інформація, подана в документі, актуальна станом на 28 травня 2019 року.  
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РОЗДІЛ І. ОГЛЯД СИТУАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ВИКЛИКИ 

 
Стаття 363 Угоди про асоціацію передбачає, що “поступове наближення законодавства 

України до права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища 
здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди”. Сам Додаток встановлює часові рамки 
наближення та містить перелік актів у таких сферах: (1) управління довкіллям та інтеграція 
екологічної політики у інші галузеві політики; (2) якість атмосферного повітря; (3) управління 
відходами та ресурсами; (4) якість води та управління водними ресурсами, включаючи 
морське середовище; (5) охорона природи; (6) промислове забруднення та техногенні загрози; 
(7) зміна клімату та захист озонового шару; (8) генетично модифіковані організми. Всього – 26 
директив та 3 регламенти. 

 
Стаття 365 Угоди про асоціацію серед цілей співробітництва між Україною та ЄС визначає 

“розвиток та імплементацію політики з питань зміни клімату, зокрема, як визначено у Додатку 
ХХХІ…”. Сам Додаток ХХХІ стосується трьох питань: (1) імплементації Кіотського протоколу, 
включаючи всі критерії відповідності для повного запровадження кіотських механізмів; (2) 
розроблення плану дій на довготермінову перспективу стосовно пом’якшення змін клімату та 
адаптації до них; (3) розроблення та запровадження довгострокових заходів, спрямованих на 
скорочення викидів парникових газів.  
 

Уроки та труднощі імплементації 
 
У процесі імплементації законодавства ЄС у сфері охорони довкілля та зміни клімату 

виникла низка труднощів, які тісно пов’язані з тим фактом, що Україна не є державою-членом 
ЄС, а також самою правовою природою законодавства ЄС: 

 
(1) Труднощі із застосуванням регламенту 
 
У Додатку ХХХ передбачено зобов’язання імплементувати три регламенти ЄС. В ЄС 

регламенти мають пряму дію в усіх державах-членах. Національне законодавство України не 
містить норми, яка б давала можливість прямо застосовувати регламенти в Україні, а сама 
Угода чи законодавство для її імплементації не містить спеціального механізму (окрім питань 
щодо вільної торгівлі). 

 
(2) Труднощі із застосуванням окремих директив з огляду на їх цілі та сферу дії 
 
Здебільшого мета директиви має більш стратегічний характер. Тим не менше, є директиви, 

які ставлять мету, що має певні обмеження з огляду на приналежність держави до 
Європейського Союзу. Це, зокрема, стосується директив зі сфери охорони природи, які 
поширюються на збереження диких птахів, що “природно проживають на європейській 
території держав-членів” чи збереження оселищ “на європейській території держав-членів, до 
яких застосовується Договір”. Таким чином, є незрозумілим питання, яка ж ціль стоїть перед 
Україною, яких цілей вона повинна досягнути для імплементації таких директив.  

 
(3) Неврахування практики ЄС та кращого досвіду країн-членів ЄС 
 
Рішення Суду Європейського Союзу є важливим джерелом права ЄС, адже містять 

трактування тих чи інших положень європейського законодавства. При розробці нових актів чи 
перегляді існуючих, європейські інституції беруть до уваги практику ЄС, зокрема для уникнення 
в майбутньому тих проблем, що виникають з імплементацією в конкретній державі-члені чи на 
рівні ЄС. Беручи до уваги значний практичний досвід держав-членів ЄС в імплементації 
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вторинного законодавства ЄС та важливість трактування тлумачення положень директив та 
регламентів Судом ЄС, Україна не має змоги врахувати вже підняті проблеми, з якими 
зіштовхувались у процесі імплементації держави-члени ЄС. Без врахування рішень Суду ЄС та 
вивчення практичної імплементації права ЄС державами-членами Україна може створити своє 
“українське право ЄС”.  
 

(4) Динамічність законодавства ЄС 
 
Законодавство ЄС в усіх сферах є динамічним, а не сталим. Угода не передбачає механізму 

імплементації найновіших редакцій документів та залучення України до дискусії щодо 
найактуальніших питань у тій чи іншій сфері. За таких умов Україна завжди “наздоганятиме” ЄС 
та не матиме належного рівня імплементації законодавства у тій чи іншій сфері.  

 
(5) Контроль за дотриманням європейських норм 
 
Важливий вплив на ефективну імплементацію положень вторинного законодавства ЄС має 

контрольна функція Європейської Комісії та процедура розгляду Суду Європейського Союзу. 
Україна знаходиться за межами застосування цих європейських механізмів, що працюють 
виключно для держав-членів ЄС. Спеціального механізму перевірки впровадження правових 
положень у національне законодавство України та імплементації норм вторинного 
законодавства ЄС не передбачено ні самою Угодою, ні іншими двосторонніми чи 
національними документами. 

 
(6) Взаємні зобов’язання держав-членів 
 
Низка директив передбачає дії та заходи у співпраці з іншими державами-членами на рівні 

Європейського Союзу чи особливі умови для держав-членів. Такий підхід веде до 
асиметричної імплементації та ставить Україну за межами такої діяльності. 

 
(7) Спеціальні органи в рамках директив/регламентів 
 
Низка директив передбачає створення в межах застосування директиви спеціальних 

органів, що сприяють та допомагають в імплементації державам-членам ЄС (наприклад, 
Комітет відповідно до статті 8 Директиви про контроль викидів летючих органічних сполук, що 
виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій, чи 
Комітет для допомоги з питань стандартизації відповідно до статей 16 і 17 Директиви про 
захоронення відходів). Не будучи членом Європейського Союзу, Україна не має можливості 
користуватися результатами роботи таких органів чи бути залученою до їх роботи.  

 
(8) Фінансування заходів, пов’язаних з імплементацією 
 
Реалізація окремих актів ЄС потребує значних обсягів фінансування. Це, зокрема, 

стосується природоохоронних директив: Пташиної та Оселищної. Оселищна директива 
безпосередньо передбачає спів-фінансування мережі природоохоронних територій NATURA 
2000 з боку ЄС (ст.8). Таке фінансування здійснювалось через програму LIFE і залишається 
критичним для функціонування цієї мережі, створення якої є одним з ключових елементів 
реалізації Пташиної та Оселищної директив. Наразі, Україна не бере безпосередньої участі  в 
таких програмах фінансування. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ ДОДАТКІВ ХХХ ТА ХХХІ 

 

2.1. Пропозиції щодо актуалізації директив та регламентів, які містяться у Додатку ХХХ 

 
Директиви та регламенти ЄС, що включені до Додатку ХХХ Угоди про асоціацію, зазнали 

змін та доповнень (а у деяких випадках – повної заміни чи нової редакції) з часу проведення 
переговорів про Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Нижче подана таблиця (Таблиця 1) 
відображає зміни, які необхідно внести до Додатку ХХХ з метою відображення останніх1 
редакцій чи нових актів, які прийняті на заміну актів ЄС, які вже включені до Додатку ХХХ. 

 
 
 
Таблиця 1. Пропозиції щодо актуалізації директив та регламентів Додатку ХХХ 
 

№ Директива/регламент у Додатку ХХХ Пропозиції щодо нової редакції 
 

 Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики 
 

1 Директива № 2011/92/ЄС про оцінку 
впливу окремих державних і приватних 
проектів на навколишнє середовище 
(кодифікація) 

Директива № 2011/92/ЄС про оцінку 
впливу окремих державних і приватних 
проектів на навколишнє середовище 
(кодифікація), із змінами і 
доповненнями, внесеними Директивою 
№ 2014/52/ЄС 
 

2 Директива № 2001/42/ЄC про оцінку 
впливу окремих планів та програм на 
навколишнє середовище 
 

Без змін 

3 Директива № 2003/4/ЄC про доступ 
громадськості до екологічної інформації 
та про скасування Директиви № 
90/313/ЄЕС 
 

Без змін 

4 Директива № 2003/35/ЄC про 
забезпечення участі громадськості у 
підготовці окремих планів та програм, 
що стосуються навколишнього 
середовища, та внесення змін і 
доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС 
та 96/61/ЄС про участь громадськості та 
доступ до правосуддя 

Директива № 2003/35/ЄC про 
забезпечення участі громадськості у 
підготовці окремих планів та програм, що 
стосуються навколишнього середовища, 
та внесення змін і доповнень до 
Директив №№ 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС 
про участь громадськості та доступ до 
правосуддя, із змінами і доповненнями, 
внесеними Директивою № 2011/92/ЄС 
та Директивою № 2016/2284/ЄС 
 
 
 
 

                                                             
1 Станом на 28 травня 2019 року. 
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 Якість атмосферного повітря 
 

5 Директива № 2008/50/ЄС про якість 
атмосферного повітря та чистіше повітря 
для Європи 

Директива № 2008/50/ЄС про якість 
атмосферного повітря та чистіше повітря 
для Європи, із змінами і доповненнями, 
внесеними Директивою № 2015/1480/ЄС 
 

6 Директива № 2004/107/ЄC про миш’як, 
кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні 
ароматичні вуглеводні у атмосферному 
повітрі 

Директива № 2004/107/ЄC про миш’як, 
кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні 
ароматичні вуглеводні у атмосферному 
повітрі, із змінами і доповненнями, 
внесеними Регламентом (ЄС) № 
219/2009 та Директивою № 
2015/1480/ЄС 
 

7 Директива № 98/70/ЄC про якість 
бензину та дизельного палива та 
внесення змін і доповнень до Директиви 
№ 93/12/ЄЕС, що доповнена 
Директивами №№ 2000/71/ЄК, 
2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і Регламентом 
(ЄС) № 1882/2003 

Директива № 98/70/ЄC про якість 
бензину та дизельного палива та 
внесення змін і доповнень до Директиви 
№ 93/12/ЄЕС, що доповнена 
Директивами №№ 2000/71/ЄС, 
2003/17/ЄС, 2009/30/ЄС, 2011/63/ЄС, 
2014/77/ЄС, (ЄС) 2015/1513 і 
Регламентами (ЄС) №№ 1882/2003 та 
2018/1999 
 

8 Директива № 1999/32/ЄC про 
зменшення вмісту сірки у деяких видах 
рідкого палива та внесення змін і 
доповнень до Директиви № 93/12/ЄС зі 
змінами і доповненнями, внесеними 
Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та 
Директивою № 2005/33/ЄС 
 

Директива № 2016/802/ЄС про 
зменшення вмісту сірки у деяких видах 
рідкого палива (кодифікація)  
 

9 Директива № 94/63/ЄС про контроль 
викидів летючих органічних сполук 
(ЛОС), що виникають зі сховищ нафти та 
при її транспортуванні з терміналів до 
сервісних станцій зі змінами та 
доповненнями, внесеними Регламентом 
(ЄС) № 1882/2003 

Директива № 94/63/ЄС про контроль 
викидів летких органічних сполук (ЛОС), 
що виникають зі сховищ нафти та при її 
транспортуванні з терміналів до сервісних 
станцій зі змінами та доповненнями, 
внесеними Регламентами (ЄС) №№ 
1882/2003 та 1137/2008 і Директивою 
(ЄС) № 2018/853 
 

10 Директива № 2004/42/ЄС про 
обмеження викидів летючих органічних 
сполук за рахунок використання 
органічних розчинників у певних фарбах 
і лаках та продукції полірування 
транспортних засобів та внесення змін і 
доповнень до Директиви № 1999/13/ЄС 

Директива № 2004/42/ЄС про обмеження 
викидів летких органічних сполук за 
рахунок використання органічних 
розчинників у певних фарбах і лаках та 
продукції полірування транспортних 
засобів та внесення змін і доповнень до 
Директиви № 1999/13/ЄС, зі змінами і 
доповненнями, внесеними Регламентом 
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(ЄС) № 1137/2008 та Директивами №№ 
2008/112/ЄС та 2010/79/ЄС 
 

 Управління відходами та ресурсами 
 

11 Директива № 2008/98/ЄС про відходи Директива № 2008/98/ЄС про відходи, із 
змінами і доповненнями, внесеними 
Регламентами (ЄС) №№ 1357/2014 та 
2017/997 і Директивами (ЄС) №№ 
2015/1127 та 2018/851 
 

12 Директива № 1999/31/ЄС про 
захоронення відходів зі змінами і 
доповненнями, внесеними Регламентом 
(ЄС) № 1882/2003 

Директива № 1999/31/ЄС про 
захоронення відходів зі змінами і 
доповненнями, внесеними Регламентами 
(ЄС) № 1882/2003 та 1137/2008, 
Директивами 2011/97/ЄС і (ЄС) 2018/850 

13 Директива № 2006/21/ЄС про управління 
відходами видобувної промисловості та 
внесення змін і доповнень до Директиви 
№ 2004/35/ЄС 

Директива № 2006/21/ЄС про управління 
відходами видобувної промисловості та 
внесення змін і доповнень до Директиви 
№ 2004/35/ЄС, зі змінами, внесеними 
Регламентом (ЄС) №596/2009 
 

 Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище 
 

14 Директива № 2000/60/ЄС про 
встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у сфері водної політики зі 
змінами і доповненнями, внесеними 
Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 
2009/31/ЄС 

Директива № 2000/60/ЄС про 
встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у сфері водної політики зі 
змінами і доповненнями, внесеними 
Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивами 
№№ 2008/32/ЄС, 2008/105/ЄС, 
2009/31/ЄС, 2013/39/ЄС, 2013/64/ЄС і 
2014/101/ЄС 
 

15 Директива № 2007/60/ЄС про оцінку та 
управління ризиками затоплення 
 

Без змін 

16 Директива № 2008/56/ЄС про 
встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у сфері екологічної 
політики щодо морського середовища 
 

Директива № 2008/56/ЄС про 
встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у сфері екологічної 
політики щодо морського середовища, зі 
змінами і доповненнями, внесеними 
Директивою (ЄС) № 2017/845 
 

17 Директива № 91/271/ЄЕС про очистку 
міських стічних вод зі змінами та 
доповненнями, внесеними Директивою 
№ 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) № 
1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 
1137/2008 

Директива № 91/271/ЄЕС про очистку 
міських стічних вод зі змінами та 
доповненнями, внесеними Директивами 
№№ 98/15/ЄС і 2013/64/ЄС та 
Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і 
Регламентом (ЄС) № 1137/2008 
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18 Директива № 98/83/ЄС про якість води, 
призначеної для споживання людиною, 
зі змінами і доповненнями, внесеними 
Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і 
Регламентом (ЄС) 596/2009 

Директива № 98/83/ЄС про якість води, 
призначеної для споживання людиною, зі 
змінами і доповненнями, внесеними 
Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і 
Регламентом (ЄС) 596/2009, 
Директивою  № 2015/1787/ЄС 
 

19 Директиви № 91/676/ЄС про захист вод 
від забруднення, спричиненого 
нітратами з сільськогосподарських 
джерел, зі змінами і доповненнями, 
внесеними Регламентом (ЄС) № 
1882/2003 

Директиви № 91/676/ЄС про захист вод 
від забруднення, спричиненого нітратами 
з сільськогосподарських джерел, зі 
змінами і доповненнями, внесеними 
Регламентами (ЄС) № 1882/2003, № 
1137/2008 
 

 Охорона природи 
 

20 Директива № 2009/147/ЄС про захист 
диких птахів 

Директива № 2009/147/ЄС про захист 
диких птахів (кодифікована), із змінами і 
доповненнями, внесеними Директивою 
№ 2013/17/ЄС 
 

21 Директива № 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 

Директива № 92/43/ЄС про збереження 
природного середовища існування, дикої 
флори та фауни, зі змінами і 
доповненнями, внесеними Директивами 
№№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС, 2013/17/ЄС 
та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 
 

 Промислове забруднення та техногенні загрози 
 

22 Директива № 2010/75/ЄС про 
промислові викиди (всеохоплююче 
запобігання і контроль забруднень) 
(переглянута) 
 

Без змін 

23 Директива № 96/82/ЄС про контроль за 
загрозами значних небезпек, пов’язаних 
з небезпечними речовинами, зі змінами 
і доповненнями, внесеними Директивою 
№ 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 
1882/2003 
 

Директива № 2012/18/ЄС про контроль 
за загрозами значних аварій, пов’язаних 
з небезпечними речовинами, що 
вносить зміни до та згодом заміняє 
Директиву № 96/82/ЄС 

 Зміна клімату та захист озонового шару 
 

24 Директива № 2003/87/ЄС про 
встановлення схеми торгівлі викидами 
парникових газів у рамках 
Співтовариства та внесення змін і 
доповнень до Директиви № 96/61/ЄС із 
змінами і доповненнями, внесеними 
Директивою № 2004/101/ЄС 

Директива № 2003/87/ЄС про 
встановлення схеми торгівлі викидами 
парникових газів у рамках Співтовариства 
та внесення змін і доповнень до 
Директиви № 96/61/ЄС із змінами і 
доповненнями, внесеними Директивами 
№№ 2004/101/ЄС, 2008/101/ЄС, 
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 2009/29/ЄС, (ЄС) 2018/410, 
Регламентами (ЄС) №№ 2019/2009, 
421/2014, 2017/2392 та Рішеннями 
1359/2013/ЄС, (ЄС) 2015/1814 
 

25 Регламент (ЄС) № 842/2006 про певні 
фторовані парникові гази 
 

Регламент (ЄС) № 517/2014 про 
фторовані парникові гази та про 
скасування Регламенту (ЄС) №842/2006 
 

26 Регламент (ЄС) № 2037/2000 про 
субстанції, що руйнують озоновий шар, 
зі змінами та доповненнями, внесеними 
Регламентами (ЄС) №№ 2038/2000, (ЄС) 
2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 
2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, 
(ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 
2007/899, та Рішеннями №№ 
2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС 
 

Регламент (ЄС) № 1005/2009 про 
субстанції, що руйнують озоновий шар, 
із змінами і доповненнями, внесеними 
Регламентами (ЄС) №№ 744/2010, 
1087/2013, 1088/2013 та 2017/605 

 Генетично модифіковані організми 
 

27 Директива № 2001/18/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 12 березня 2001 
року про вивільнення у навколишнє 
середовище генетично модифікованих 
організмів та про скасування Директиви 
Ради № 90/220/ЄЕС зі змінами і 
доповненнями, внесеними Рішеннями 
№ 2002/623/ЄС та № 2002/811/ЄС, 
Регламентами (ЄС) № 1829/2003 та (ЄС) 
№ 1830/2003 та Директивою № 
2008/27/ЄС 
 

Директива № 2001/18/ЄС року про 
вивільнення у навколишнє середовище 
генетично модифікованих організмів та 
про скасування Директиви № 90/220/ЄЕС 
зі змінами і доповненнями, внесеними 
Регламентами (ЄС) №№ 1829/2003 та 
1830/2003 і Директивами №№ 
2008/27/ЄС, (ЄС) 2015/412 і (ЄС) 2018/350 

28 Регламент (ЄС) № 1946/2003 
Європейського Парламенту і Ради від 15 
липня 2003 року про транскордонні 
перевезення генетично модифікованих 
організмів 
 

Без змін 

29 Директива № 2009/41/ЄС Європейського 
парламенту і Ради від 6 травня 2009 року 
про використання генетично 
модифікованих мікроорганізмів у 
замкненій системі 

Без змін 

 

2.2. Пропозиції щодо включення нових актів до Додатку ХХХ Угоди про асоціацію 

 
Під час розробки Угоди про асоціацію поза її увагою було залишено низку важливих 

інструментів (актів) ЄС у сфері охорони довкілля. Україна звітується про успішну імплементацію 
Додатку ХХХ Угоди про асоціацію, принаймні щодо окремих актів. Окрім того, окремі акти ЄС у 
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сфері охорони довкілля (які не включені до Додатку ХХХ Угоди про асоціацію) є об’єктом 
зобов’язань України в межах інших регіональних структур співпраці (наприклад, Енергетичного 
співтовариства), міжнародних угод та/чи проектів міжнародної технічного допомоги, що вже 
реалізуються в Україні. Це створює умови для розширення сфери наближення законодавства 
України до екологічного законодавства ЄС. 

 
Таким чином, на нашу думку, є необхідність розглянути потребу включення в Угоду про 

асоціацію додаткових актів ЄС у сфері охорони довкілля. Нижче ми пропонуємо 
орієнтовний/бажаний перелік (wish-list) таких актів, який ми склали з огляду на поточні 
зобов’язання України та актуальність питань, що є об’єктом регулювання таких актів. 
Включення кожного додаткового акту має бути об’єктом окремої дискусії щодо актуальності та 
доданої вартості включення з точки зору вирішення нагальних потреб/проблем в Україні та 
розширення співпраці України та ЄС у сфері охорони довкілля з метою створення цілісної 
законодавчої бази у сфері охорони довкілля у відповідності до стандартів ЄС. 

 
Ми пропонуємо включити три додаткові сфери до Додатку ХХХ – «благополуччя тварин», 

«хімічні речовини» та «шумове забруднення». Благополуччя тварин (animal welfare) - лише в 
тій мірі, в якій це питання є об’єктом природоохоронного законодавства ЄС (на противагу 
фітосанітарній політиці та, відповідно, сфері торгівлі в Угоді про асоціацію, стаття 59).  

 
Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений у результаті політичних та експертних 

консультацій, у тому числі громадського обговорення. 
 
Таблиця 2. Пропозиції нових актів для включення у Додаток ХХХ 
 
 Назва акту та строки2 Короткий опис 

 Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики 

1 Директива №2004/35/ЄС про 
екологічну відповідальність за 
попередження та ліквідацію наслідків 
завданої навколишньому середовищу 
3 роки 

Метою директиви є встановлення рамок 
екологічної відповідальності для 
попередження та ліквідації наслідків 
екологічної шкоди. 
Директива 2004/35/ЄС є також 
актуальною для України з огляду на її 
членство в Енергетичному Співтоваристві 
 

 Управління відходами та ресурсами 

2 Регламент (ЄС) №1013/2006 про 
перевезення відходів 
5 років  
 

Регламент встановлює правила 
міждержавного перевезення відходів. 

3 Директива №2012/19/EU про відходи 
електричного та електронного 
обладнання 
2 роки 
 

Мета директиви - сприяти сталому 
виробництву та споживанню шляхом, у 
першу чергу, запобігання утворенню 
ВЕЕО, а також через повторне 
використання, перероблення та інші 
форми утилізації таких відходів. 

                                                             
2 Запропоновані строки є лише строками транспозиції, які визначені з огляду на вимоги щодо строків 

транспозиції у самих актах. В разі включення конкретного акту, відповідні строки імплементації мають бути 
визначені індивідуально для такого акту з огляду на його зміст. 
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4 Директива №2006/66/ЄС про батарейки 
та акумулятори та відходів батарейок та 
акумуляторів 
2 роки 

Встановлює правила щодо розміщення 
на ринку батарейок та акумуляторів, 
зокрема заборону батарейок та 
акумуляторів, що містять небезпечні 
речовини, а також правила їх збору, 
переробки, оброблення та видалення. 
  

5 Директива  №94/62/ЄС про упаковку і 
відходи від упаковки 
2 роки 

Директива спрямована на зменшення 
відходів упаковки та належного 
управління такими відходами. 
 

6 Директива №2000/53/ЄС про 
транспортні засоби, термін експлуатації 
яких завершився 
2 роки 

Встановлює вимоги щодо проектування 
нових транспортних засобів та збору і 
поводження з транспортними засобами, 
термін експлуатації яких закінчився. 
 

 Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище 

7 Директива № 2006/118/ЄС про захист 
ґрунтових вод від забруднення та 
виснаження 
3 роки 
 

Директива встановлює критерії оцінки 
хімічного стану ґрунтових вод, заходи з 
попередження їх забруднення. 

8 Директива №2008/105/ЄС про 
встановлення стандартів екологічної 
якості у сфері водної політики 
2 роки 
 

Директива встановлює стандарти 
екологічної якості для пріоритетних 
речовин та восьми інших забруднювачів 
поверхневих вод. 
 

9 Директива №2006/7/ЄС про управління 
якістю вод, призначених для купання 
2 роки 
 

Директива встановлює вимоги щодо 
моніторингу стану вод, призначених для 
купання, управління їх якістю та 
інформування громадськості. 
 

10 Директива №2019/…/ЄС щодо 
зменшення впливу деяких пластикових 
товарів на довкілля 
2 роки 

Забороняє окремі види одноразових 
пластикових товарів (вушні палички, 
соломинки, тарілки та ін.) та встановлює 
обмеження щодо окремих інших видів 
пластикових товарів. 
 

 Охорона природи 

11 Регламент (ЄС) №995/2010, який 
встановлює зобов’язання операторів, 
які розміщують деревину та деревинні 
товари на ринку 
3 роки 
 

Регламент забороняє розміщення на 
ринку ЄС деревини, яка була заготовлена 
у незаконний спосіб та встановлює умови 
щодо розміщення деревини та товарів з 
неї на ринку ЄС. 

 Промислове забруднення та техногенні загрози 

12 Директива №2015/2193/ЄС про 
обмеження викидів деяких 
забруднюючих речовин в атмосферне 

Директива встановлює вимоги щодо 
контролю за викидами діоксиду сірки, 
оксидів азоту та пилу, а також щодо 
моніторингу викидів діоксиду вуглецю 
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повітря від спалювальних установок 
середньої потужності 
2 роки 
 

від спалювальних установок потужністю 
1-50 МВт.  

 Благополуччя тварин (новий розділ) 

13 Директива №2010/63/ЄС про захист 
тварин, що використовуються з 
науковою метою 
3 роки 

Директива встановлює вимоги щодо 
використання тварин з науковою метою 
(дослідах). 

14 Директива №1999/22/ЄС щодо 
утримання тварин у зоопарках 
3 роки 
 

Директива встановлює вимоги щодо 
утримання тварин у зоопарках. 

15 Регламент (ЄС) №1523/2007 щодо 
заборони розміщення на ринку та 
імпорту до чи експорту з ЄС хутра котів 
та собак та продуктів, що їх містять 
1 рік 
 

Регламент встановлює заборону 
розміщення на ринку та імпорту до чи 
експорту з ЄС хутра котів та собак та 
продуктів, що їх містять. 

 Хімічні речовини (новий розділ) 

16 Регламент (ЄС) №1907/2006 про 
реєстрацію, оцінку, авторизацію і 
обмеження хімічних речовин та 
препаратів (REACH) 
5 років 
 

Встановлює засади правового 
регулювання виробництва та 
використання хімічних речовин.  

17 Регламент (ЄС) №1272/2008 про 
класифікацію, маркування та пакування 
речовин та сумішей 
1 та 5 років 

Встановлює вимоги щодо класифікації, 
маркування та пакування небезпечних 
хімічних речовин та сумішей у 
відповідності до Глобальної 
гармонізованої системи ООН (GHS). Не 
застосовується до радіоактивних, 
медичних та ін. речовин. Регламент є 
додатковим інструментом до регламенту 
№1907/2006.  

 Шумове забруднення (новий розділ) 

18 Директива 2002/49/ЄС щодо оцінки та 
управління екологічним шумом 
2 роки 
 

Встановлює вимоги щодо оцінки та 
управління шумом у населених пунктах.  

 

2.3. Пропозиції оновлення Додатку ХХХІ 

 
Положення Додатку ХХХІ потребують актуалізації у зв’язку зі стрімким розвитком 

кліматичної політики як на міжнародному, так і на національному рівні. З моменту переговорів 
щодо положень Угоди про асоціацію відбулось багато змін, зокрема була підписана Паризька 
угода про зміну клімату, яку на даний момент вже ратифікували і Україна, і ЄС.  
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Подальша кліматична політика щодо якої передбачається співпраця України та ЄС 
відповідно до Угоди про асоціацію має базуватись на основних принципах та цілях Паризької 
угоди. Зокрема, ми пропонуємо оновити Додаток ХХХІ такими питаннями: 

 
(1) Посилення амбітності очікуваного національно-визначеного внеску України для 

досягнення цілей Паризької угоди, зокрема в контексті стримання зростання 
глобальної середньої температури; 

 
(2) Реалізація стратегії низьковуглецевого розвитку, що включає чотири групи завдань: 

енергоефективність, відновлювана енергетика, модернізація та інновації, 
трансформація ринку та інституцій; 

 
(3) Підвищення здатності адаптуватися до зміни клімату через вироблення відповідних 

інструментів та забезпечення їх практичного застосування; 
 
(4) Забезпечення інтеграції кліматичної політики у інші політики, зокрема, через 

включення відповідних положень до стратегічних документів у сфері енергетики, 
транспорту, сільського господарства; 

 
(5) Сприяння залученню інвестицій у відновлювану енергетику та енергоефективність з 

метою забезпечення узгодженості фінансових потоків із напрямом низьковуглецевого 
розвитку.  

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

 

3.1. Запровадження чіткого механізму актуалізації актів, включених до Додатку ХХХ 

 
Слід створити чіткий механізм актуалізації (update) актів, які включені до Додатку ХХХ Угоди 

про асоціацію, який би забезпечував належну імплементацію з врахуванням змін та 
доповнень, що вносяться до таких актів. Стаття 463 Угоди про асоціацію уповноважує Раду 
асоціації актуалізувати та вносити зміни до додатків до Угоди про асоціацію, проте цього 
загального положення не достатньо для ефективної актуалізації актів на практиці. 

 
Такий механізм актуалізації може мати дві форми: 
 
• Автоматична актуалізація, що передбачає включення відповідного положення до 

Додатку ХХХ щодо зобов’язання України враховувати усі зміни та доповнення, внесені 
до таких актів у майбутньому; 

• Періодична актуалізація, що передбачає включення відповідного положення до 
Додатку ХХХ, яким покладено обов’язок на Раду асоціації щодо періодичного (не рідше 
одного разу на два роки) оновлення редакцій (актуалізації) актів, включених до 
Додатку ХХХ. 

 
Перевага першого підходу – імплементація всіх актів, передбачених Додатком ХХХ, буде 

відбуватись з врахуванням внесених до них змін. Це позбавляє необхідності періодичного 
розгляду та прийняття рішення. Водночас, політично було б неприйнятним для України 
зобов’язання імплементувати акти, текст яких невідомий і впливу на зміни до яких Україна 
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немає. Звідси, використання терміну «врахувати», що послаблює юридичні наслідки для 
України і може сприйматись окремими органами державної влади як необов’язкове. 

 
Перевага другого підходу – встановлення чіткого зобов’язання щодо імплементації 

останніх редакцій актів за періодичним рішенням Ради асоціації. Такий підхід створює чіткі 
юридичні наслідки для України щодо імплементації конкретних редакцій актів. Рада асоціації 
може делегувати це повноваження Комітету асоціації. Очевидним недоліком такого підходу є 
періодичність, тобто передбачуване «відставання» України в процесі імплементації. 

 

3.2.  Подолання труднощів імплементації, викликаних не-членством України в ЄС 

 
Більшість труднощів імплементації, описаних в Розділі 1, є наслідком не-членства України в 

ЄС. Оновлення додатків ХХХ та ХХХI – унікальна можливість зробити кроки для вирішення таких 
проблем.  

 
Їх вирішення в цілому залежить від обраної загальної політико-юридичної моделі, яких на 

сьогодні можна виділити три: 
 
• «Торговельна модель», передбачена Угодою про асоціацію для цілей Поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
• «Британська модель» (брекзит-модель), передбачена проектом угоди про вихід 

Великобританії з ЄС 
• Українська загальна модель, у тому числі варіант status quo. 
 
«Торговельна модель» – найжорсткіша та забезпечує практично повне вирішення 

проблем імплементації, пов’язаних з не-членством України в ЄС. Це означає майже 
ототожнення України з державою-членом ЄС для цілей імплементації та контролю за 
дотриманням законодавства ЄС (дія прецедентного права ЄС, автоматична актуалізація тощо). 
Прикладом такої моделі є Додаток XVII до Угоди про асоціацію.  

 
Реалізація такої моделі передбачатиме включення особливого доповнення до Додатку 

ХХХ. За аналогією з Додатком XVII  та Доповненням XVII-1 «Горизонтальні адаптації та правила 
процедури» до Угоди про асоціацію, текст доповнення повинен містити положення щодо 
особливостей імплементації регламентів, повне врахування практики Суду ЄС як тлумачення 
актів, посилань та інституції, території, взаємні зобов’язання, звітування та обмін інформацією. 

 
«Британська» модель» – це підхід, використаний у процесі підготовки угоди про вихід з 

Великобританії з ЄС. Його основна цінність полягає в тому, що така модель може розглядатись 
як альтернатива, що в цілому прийнятна для ЄС і є м’якшою у порівнянні з «торговельною 
моделлю». Окрім того, «британська модель» розроблена для країни, яка має значний 
практичний досвід реалізації природоохоронного законодавства. Модель реалізована у 
Частині 2 «Охорона довкілля»  Додатку 4 проекту Угоди про вихід Великобританії з ЄС (як 
частина угоди щодо Північної Ірландії/Ірландії). Ця частина угоди – це, так званий, «запасний» 
сценарій (backstop сценарій розвитку ситуації після перехідного періоду, якщо не буде 
досягнуто ніяких додаткових угод). 

 
Особливістю цієї моделі є (а) принцип не-регресії (не актуальний для України), (б) 

закріплення основних принципів екологічного права (які вже закріплені ст. 292 УА лише як 
принципи політики у сфері охорони довкілля), (в) визначення повноважень щодо прийняття 
рішень у рамках окремих актів ЄС та покладання їх на спільний орган, що створюється в рамках 



 - 16 - 

угоди (за аналогією – Рада асоціації Україна – ЄС), (г) зобов’язання Великобританії здійснювати 
ефективний нагляд та контроль за застосуванням відповідного законодавства (у тому числі 
шляхом створення спеціального органу).  

 
Реалізація «британської моделі» передбачає, що Додаток ХХХ був би доповнений окремим 

доповненням чи положенням, яке б чітко врегулювало (а) повноваження Ради асоціації щодо 
прийняття окремих рішень, необхідних для імплементації директив (наприклад, щодо 
затвердження найкращих доступних технологій та методів за директивою про промислові 
викиди) та (б) зобов’язанням щодо здійснення ефективного контролю та нагляду незалежним 
національним органом. Як бачимо, така модель частково вирішує проблеми з імплементацією 
актів ЄС та дозволяє індивідуально підійти до питання щодо інституційних повноважень 
(прийняття рішень) у рамках окремих директив. 

 
«Українська загальна модель» - це поточна модель, реалізована в Угоді про асоціацію. 

Застосування іншої (не торговельної чи британської) моделі може бути виправдано багатьма 
причинами. У першу чергу, тим, що Україна лише наближає своє законодавство до права ЄС і 
наразі не готується до вступу до ЄС. Тому повноцінна імплементація екологічного 
законодавства може розглядатись як лише віддалена мета, що дозволяє ставити пріоритети 
щодо напрямків та ресурсів.  

 
Проблеми цієї моделі аналізувались у Розділі 1, тому збереження status quo не можна 

розглядати як альтернативу для політичного рішення. Саме тому, ми пропонуємо 
модернізувати «українську загальну модель» з метою усунення головних перешкод на шляху 
імплементації Додатку ХХХ.  

 
Реалізація такої моделі передбачає доповнення Додатку ХХХ новим положенням (або 

доповненням), яке б було спрямоване на вирішення лише тих проблем, які вже виникли у 
процесі імплементації додатку:  

 
• особливості імплементації регламентів,  
• обов’язкове врахування імлементаційних рішень органів ЄС, практики Суду ЄС та 

найкращого досвіду, 
• покладання конкретних повноважень на Раду асоціації щодо встановлення 

особливостей імплементації окремих директив та регламентів, сфера дії яких та 
інституційні механізми потребують уточнення для України (пташина щодо полювання 
та затвердження/зміни об’єктів охорони, оселищна щодо затвердження/зміни об’єктів 
охорони, № 2010/75/ЄС щодо затвердження найкращих доступних технологій та 
методи, № 94/63/ЄС, № 1999/31/ЄС) щодо допомоги у стандартизації тощо),  

• контроль та нагляд за дотриманням законодавства ЄС в Україні, 
• вирішення питання щодо взаємних зобов’язань з/між державами-членами ЄС.  
 
Перевага такої моделі в її пристосованості до конкретних викликів, з якими зустрічається 

Україна. 
 

3.3 Механізми фінансування охорони природи 

 
Оновлення Угоди про асоціацію повинно вирішити питання, пов’язані з фінансуванням 

імплементації окремих положень директив у сфері охорони природи: створення об’єктів 
мережі NATURA 2000. Очевидним є факт, що побудова мережі NATURA 2000 в державах-
членах ЄС не була б можливою без фінансування з боку ЄС. Більше того, стаття 8 Оселищної 
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директиви безпосередньо передбачає спів-фінансування створення об’єктів NATURA 2000 з 
боку Європейського Союзу.  

 
Додаток ХХХ має бути доповнений особливим положенням, який би як мінімум 

підтверджував можливість приєднання України до програм фінансування мережі NATURA 
2000, у тому числі LIFE. Розширення мережі NATURA 2000 на Україну неможливе без спів-
фінансування цих заходів з боку ЄС. Імплементація ж директив без створення NATURA 2000 
немає сенсу (Бернська конвенція та Смарагдова мережа не створюють реальних умов для 
функціонування таких об'єктів в Україні і не потребують імплементації директив). Таке 
положення могло б встановлювати також загальні рамки щодо надання фінансової та технічної 
допомоги Україні в процесі імплементації екологічного законодавства ЄС. 
 

 
 
За додатковою інформацією звертайтесь: 
 
п. Наталія АНДРУСЕВИЧ 
Голова правління 
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» 
nataliya.andrusevych@rac.org.ua  
 

 
Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” – неприбуткова громадська 
аналітична організація.  
Наша місія: Довкілля 3D - актуальна аналітика задля якісних змін у суспільстві.  
Наша візія: Довкілля і людина є в центрі державної політики. 
www.rac.org.ua  
 

 
Фото: Joel Samson, Fox life (2015). 


