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Резюме

Нові умови імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері
довкілля та зміни клімату, як-от переміщення фокусу з реформування сфери в
контексті євроінтеграції на національний порядок денний реформ, об’єднання
Міністерств екології та енергетики, поява нових зовнішніх факторів впливу
(наприклад, Європейський зелений курс), вимагають перегляду підходів до виконання
екологічної та кліматичної складової Угоди.
Мета аналітичної записки – виявити, які фактори (політичні, інституційні,
правові, технічні, фінансові) впливають на виконання чи гальмування імплементації
положень Угоди про асоціацію в частині довкілля та зміни клімату, а також
визначити, що можна зробити саме сьогодні, щоб екологічна та кліматична складова
Угоди виконувалась не просто для звітування чи галочки, а таким чином, щоб
принести максимальну користь для охорони довкілля в Україні.
Серед політичних факторів впливу на ефективне виконання Угоди відіграє
політичне лідерство, можливість не поверхневого, а докорінного реформування тієї
чи іншої сфери, вплив зовнішньополітичних факторів, посилення ролі Європейського
Союзу в імплементації Угоди. Більшість правових та інституційних факторів
випливають з питання не-членства України в ЄС, а це означає необхідність особливих
правових підходів до впровадження європейського законодавства в Україні. Не менш
важливими є фінансові та економічні фактори: імплементація Угоди про асоціацію
потребує значних прямих видатків на всіх етапах процесу. Очікуваним результатом
ефективної імплементації секторальних екологічних актів (відходи, вода, повітря
тощо) є глибоке реформування відповідних ринків, що, у свою чергу, потребує
значних інвестицій (у технології, бізнес-процеси, освіту).
В умовах, коли Угода про асоціацію між Україною та ЄС перестала бути
драйвером для екологічних та кліматичних реформ, виникає системне
(світоглядне) запитання: “Що для нас Угода про асоціацію сьогодні?” Угода як
контрольна карта національних реформ – одна з можливих відповідей на це
питання. Маючи конкретні національні цілі, визначені пріоритети в усіх сферах, Угоду
про асоціацію можна використовувати як своєрідний орієнтир, “контрольний
перелік”, з яким потрібно звірятись при проведенні реформ у тій чи іншій сфері. Але
якщо дивитись у майбутнє, відповідь на питання про роль Угоди про асоціацію в
проведенні національних реформ має стати предметом публічної дискусії за участі
усіх стейкхолдерів.
Беручи до уваги вплив різних факторів на формування і просування
євроінтеграційного порядку денного у сфері довкілля та зміни клімату, можна
запропонувати декілька механізмів покращення імплементації Угоди про
асоціацію за сучасних умов:
(1) СТВОРЕННЯ “РАМОК АПРОКСИМАЦІЇ” – створення уніфікованого механізму
імплементації екологічного та кліматичного законодавства, який можна закріпити
через прийняття спеціального нормативного акта, що визначить загальний підхід до
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апроксимації. Такий документ може стосуватися різних сфер співпраці між Україною
та ЄС, окрім тих, де самою Угодою передбачені спеціальні режими (торгівля,
енергетика). Нормативний акт можна прийняти у форматі Керівних рекомендацій
Мін’юсту.
(2) ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ЄС - більш активна роль ЄС у виконанні Угоди про асоціацію
є важливою для ефективної імплементації Угоди. Окрім “домашнього завдання”
України є сфери, в яких потрібен постійний діалог та співпраця між Україною та ЄС.
Це стосується тих питань, де:
• в України виникають труднощі з імплементацією (наприклад, необхідність
вироблення спільних підходів чи спеціальних інструментів),
• необхідне додаткове фінансування (мережа NATURA 2000),
• проблема виходить за межі України, має загальноєвропейський чи глобальний
контекст (наприклад, зміна клімату, ГМО, Чорне море).
(3) ПРО-АКТИВНА ПОЗИЦІЯ УРЯДУ УКРАЇНИ – Уряд України повинен бути активно
залучений до формулювання пріоритетів міжнародної технічної допомоги, яка
надається Європейським Союзом.
(4) ПРАКТИЧНИЙ ФОКУС ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВ – імплементація директив і
регламентів не має завершуватись чи обмежуватись етапом транспозиції відповідних
європейських норм в українське законодавство. Проте для практичної реалізації
майбутнього законодавства, особливо для імплементації секторальних директив,
процес має супроводжуватись детальним економічним і соціальним прогнозом, а
також підкріплюватись впровадженням конкретних фінансових інструментів.
(5) ПОСИЛЕННЯ ІНШИХ РЕФОРМ – проведення реформ у сфері довкілля та зміни
клімату не може бути успішним без посилення інших горизонтальних реформ, таких
як децентралізація, судова реформа, боротьба з корупцією, діджиталізація.
(6) СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПОЛІТИКИ – для
забезпечення перекладів актуального європейського законодавства, узгодження
термінології, відслідковування останніх тенденцій європейської політики і
законодавства було б доцільно створити та забезпечити постійну діяльність Центру
європейського законодавства і політики.
(7) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЄЮ – необхідно системно вирішити питання оновлення тих чи інших
положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також питання контролю за
виконанням положень Угоди.

***
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ВСТУП
Реформування екологічної та кліматичної політики і права в Україні відбувається
не надто швидкими темпами і зіштовхується з низкою викликів: відсутність
пріоритетності екологічних питань у національному порядку денному, об’єднання
Міненерговугілля та Мінекології, системні порушення чинного законодавства. Угода
про асоціацію між Україною та ЄС, яка в свій час була драйвером реформ у сфері
охорони довкілля, відходить на задній план у проведенні реформ.
Тим не менше, імплементація Угоди про асоціацію – зобов’язання України, яке
треба виконувати, а європейські норми та принципи, закладені в Угоді, є важливими
для того, щоб реформи відбувались відповідно до останніх європейських трендів та
були ефективними і результативними.
Мета аналітичної записки – виявити, які фактори (політичні, інституційні, правові,
технічні, фінансові) впливають на виконання чи гальмування імплементації положень
Угоди про асоціацію в частині довкілля та зміни клімату, а також визначити, що
можна зробити саме сьогодні, щоб екологічна та кліматична складова Угоди
виконувалась не просто для звітування чи галочки, а таким чином, щоб принести
максимальну користь для охорони довкілля в Україні.
Аналітична записка складається з двох розділів. Перший присвячений аналізу
факторів, які позитивно чи негативно впливають на імплементацію довкіллєвих та
кліматичних положень Угоди. Другий пропонує рекомендації, як посилити вплив
позитивних факторів і зменшити негативних.
Документ базується на дослідженнях Ресурсно-аналітичного центру
“Суспільство і довкілля” щодо меж імплементації Угоди про асоціацію, актуалізації
екологічного та кліматичного додатків до Угоди, регіонального виміру європейської
інтеграції у сфері охорони довкілля, зеленого порядку денного виборів до Верховної
Ради України, опитування громадян України щодо їх ставлення до довкілля тощо.
Аналітична записка може бути цікавою для державних органів України, які
займаються питаннями євроінтеграції, екологічної та кліматичної політики, інституцій
ЄС, експертів, аналітичних центрів та громадських організацій, що працюють з питань
європейської інтеграції.
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Частина І. Фактори, які впливають на ефективність
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в
частині довкілля і зміни клімату

1.1 Політичні фактори
Політичне лідерство є важливою умовою просування євроінтеграційних
реформ у сфері довкілля та зміни клімату. Це включає пріоритетність питань
довкілля та виконання Угоди про асоціацію у політичному порядку денному,
підтримку екологічних реформ парламентом, урядом та населенням України.
Останнім часом Угода про асоціацію між Україною та ЄС перестала бути
драйвером реформ у сфері довкілля. Імплементація Угоди про асоціацію все більше
розглядається як частина національного порядку денного і орієнтир при розробці та
прийнятті законодавства, а не мета, до якої треба прагнути.
Монобільшість у парламенті та уряді, схильність працювати у турборежимі може
стати позитивним фактором просування екологічних реформ. Проте, в такій ситуації
існує ризик прийняття законів чи інших нормативно-правових актів, які не
відповідають законодавству ЄС чи є неякісними.
Загалом екологічні питання не стали пріоритетом для об’єднаного Міністерства
енергетики та захисту довкілля, яке основну свою увагу звертає на питання
енергетики. Нема “зеленої” партії і в парламенті, що позначається на
непредставленості екологічних питань в політиці.1
Хоча питання охорони довкілля є важливим для громадян України, вони не є
пріоритетом першого порядку, тому тиск населення спостерігається лише в дуже
критичних екологічних ситуаціях.2
Ефективність практичної імплементації Угоди в екологічній сфері залежить
від успішності відповідних секторальних реформ, що по-суті означає докорінну
перебудову системи регулювання у таких секторах.
Часто імплементація європейського законодавства завершується на стадії
планування чи розробки/прийняття нормативно-правового акта, в той час як
успішною імплементація може вважатись лише після початку роботи того чи іншого
інструмента на практиці. Тому важливим є не лише узгодження українського

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/environment_energy/green-agenda-at-2019-parliamentaryelections.html
2 https://www.rac.org.ua/priorities/political-processes-and-the-environment/citizens-attitudes-towards-the-environment/fullpoll-report-on-citizens-attitudes-towards-the-environment--2018
1
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законодавства з законодавством ЄС, а реформування цілих секторів екологічної та
кліматичної політики, що дасть не точкові зміни, а їх комплексну і систему реформу.
Наразі практична імплементація в сфері довкілля відбувається з таких питань,
які не вимагали змін цілого сектору, наприклад, ОВД, СЕО, доступ до екологічної
інформації. Проте ті сфери, які потребують докорінної зміни структури управління,
повного перезавантаження, фінансової та інвестиційної підтримки, “пробуксовують”.
Як-от, атмосферне повітря, відходи, промислове забруднення, вода.
На реформування екологічної та кліматичної сфери впливають
зовнішньополітичні та внутрішньополітичні фактори. Такий вплив може бути як
позитивний, так і негативний.
Останніх два місяці уряд України говорить про зелене реформування лише в
контексті Європейського зеленого курсу (European Green Deal) та наміри долучитись
до цієї внутрішньої політики ЄС. Проте мова скоріш за все йде не стільки про
врахування екологічних питань в усіх секторах (транспорт, сільське господарство,
енергетика), як про можливість використання Україною фінансових інструментів ЄС,
які передбачаються у зв’язку з імплементацією Європейського зеленого курсу в ЄС.3
Інші внутрішні реформи в Україні також можуть впливати на розробку чи
реалізацію екологічних та кліматичних реформ. Наприклад, боротьба з корупцією в
Україні може робити екологічне законодавство жорсткішим, вести до його
“позолочування”. Зокрема, через корупційні ризики законодавство з ОВД не
передбачає етапу скринінгу для проектів, для яких за європейських умов процедура
оцінки впливу на довкілля могла б бути непотрібною.
Європейський Союз є стороною Угоди про асоціацію, як і Україна, тому
виконання Угоди це зобов’язання і ЄС, а не лише “домашнє завдання” для
України. Роль ЄС є важливою у випадку потреби у спеціальних рішеннях,
пов’язаних із труднощами імплементації Угоди про асоціацію, а також щодо
реалізації положень Угоди, які стосуються співпраці та діалогу.
Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС головним чином
сприймається як виконання так званого “домашнього завдання” Україною, тобто
реформування тих чи інших сфер, наближення українського законодавства до
законодавства ЄС та ін. Тим не менше, Європейський Союз, як сторона Угоди, також
може і повинен мати своє “домашнє завдання”. Зокрема щодо положень Угоди, які
стосуються співпраці, діалогу, обміну досвідом. Окрім того, низка питань не
врегульована самою Угодою і потребує постійної роботи та рішень з боку Ради
асоціації.

3

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/01/27/7105594/
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1.2 Правові фактори
Спеціальні механізми впровадження екологічних та кліматичних положень
Угоди про асоціацію потрібні для ефективної імплементації норм права ЄС в
Україні, беручи до уваги той факт, що Україна не є державою-членом ЄС.
Впровадження спеціальних підходів забезпечить не лише апроксимацію
українського законодавства до права ЄС, але й практичну реалізацію прийнятих
законодавчих положень.
Зважаючи на правову природу регламенту як джерела європейського права і
неможливість прямо застосовувати цей акт в Україні, не розроблено спеціального
механізму найефективнішої його імплементації.
Часом цілі, визначені директивами, можуть стосуватись лише держав-членів
Європейського Союзу і їх досягнення не може мати позитивного впливу на стан
довкілля в Україні. Така ситуація не сприятиме досягненню стратегічних екологічних
цілей Україною. Наприклад, стаття 1 Директиви 2009/147/ЄС про захист диких птахів
вказує, що директива “стосується збереження усіх видів диких птахів, що природно
проживають на європейській території держав-членів, до яких застосовується
Договір про заснування ЄС…” , а Додаток ІІ В містить перелік видів, на які дозволене
полювання лише в державах-членах ЄС.
Питання врахування рішень Суду Європейського Союзу при імплементації
екологічних acquis communautaire в Україні не передбачено ні двосторонніми угодами
між Україною та ЄС, ні національним законодавством України. В результаті не
враховуються виклики, що виникали в процесі імплементації актів ЄС самими
державами-членами ЄС. При розробці нових актів чи перегляді існуючих, європейські
інституції беруть до уваги практику ЄС, зокрема, з метою уникнути в майбутньому тих
проблем імплементації директив/регламентів/рішень, що виникають у конкретній
державі-члені чи на рівні ЄС. Без врахування рішень Суду ЄС та вивчення практичної
імплементації права ЄС державами-членами ми реально можемо створити своє
“українське право ЄС”. Тобто судові рішення не є для нас джерелом права, що
значно звужує імплементацію директив та регламентів.4
Результат ефективної імплементації Угоди про асоціацію у сфері довкілля
та зміни клімату – це впровадження не лише окремих актів ЄС, але європейських
засад екологічної політики та права в цілому. Функціонування окремих
європейських механізмів та моделей на практиці повинно враховувати
національні особливості.

https://www.rac.org.ua/vydannya/analitychni-dokumenty/mezhi-implementatsiyi-acquis-communautaire-v-ukrayini-u-sferiokhorony-dovkillya-analitychnyy-dokument-2016
4
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Імплементація Угоди про асоціацію в частині довкілля та клімату зосереджена,
головним чином, на виконанні Додатку ХХХ Угоди про асоціацію, що спрямований на
апроксимацію законодавства України до 29 директив та регламентів ЄС у 8
тематичних сферах. Тим не менше, низка статей Глави 6 “Навколишнє середовище”,
Додатку ХХХІ щодо кліматичної політики, Глави 13 “Торгівля та сталий розвиток”
залишаються поза увагою, хоча вони містять низку надважливих принципів й
підходів, які мають застосовуватись до екологічної та кліматичної політики і права в
Україні. Це, серед іншого, стосується інтеграції екологічної політики в інші сфери,
виконання багатосторонніх екологічних угод, інституційної реформи, впровадження
принципу “забруднювач платить” та принципу перестороги.
Директиви дають широкий спектр дій для України при одночасному дотриманні
принципів та досягненні цілей директив. В Україні спостерігається різний підхід до
впровадження директив та регламентів у різних секторах охорони довкілля та зміни
клімату: щодо одних ставляться жорсткі вимоги та критерії, використовується так
зване “позолочування” законодавства (від якого останнім часом відмовляються
держави-члени ЄС), інші законодавчі ініціативи часто позбавлені необхідних
європейських підходів. При імплементації директив та регламентів майже не
використовується багатоваріантність, директиви часто просто переписуються в
національне законодавство в Україні.

1.3 Інституційні фактори
Механізм контролю за належною розробкою та дотриманням європейських
норм є важливим фактором для забезпечення практичної реалізації
імплементації положень Угоди про асоціацію.
В Європейському Союзі вплив на ефективну імплементацію положень
вторинного законодавства ЄС має контрольна функція Європейської Комісії та
процедура розгляду Суду ЄС. Але вона не може бути застосована до України, яка не
є членом ЄС, у випадку відсутності чи неналежної імплементації європейського
законодавства.
Директиви передбачають механізм звітування держав-членів Європейського
Союзу в Європейську Комісію як щодо конкретних заходів, так і щодо імплементації
директиви загалом. Україна, не будучи членом Європейського Союзу, не має такого
зобов’язання звітуватись про стан імплементації директиви та не повинна звітувати
про проведення конкретних заходів. Це викликає проблему належного контролю за
імплементацією директив та виключає з процесу обмін досвідом щодо питань
імплементації тої чи іншої директиви. Низка директив передбачає створення в межах
застосування директиви спеціальних органів, що сприяють та допомагають в
імплементації державам-членам ЄС. Не будучи членом Європейського Союзу,
Україна не має можливості користуватися результатами роботи таких органів чи бути
залученою до їх роботи.
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Наявність інституційної пам’яті, а також інституційної спроможності органів
державної влади, включаючи місцевий рівень, має позитивний вплив на
реформування екологічної та кліматичної сфери відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Щоразу зі зміною законодавчої та виконавчої влади інституційна пам’ять щодо
проведення євроінтеграційних реформ у сфері довкілля і клімату втрачається. Що
стосується місцевого рівня, то органи державної влади на місцях мають мало
повноважень та низьку інституційну спроможність для того, щоб ефективно
працювати над практичною реалізацією реформ, що проводяться на виконання Угоди
про асоціацію.

1.4.Технічні, організаційні фактори
Імплементація найновіших документів ЄС в Україні сприяє забезпеченню
синхронності процесів в ЄС та Україні, а також підтримку останніх тенденцій у
розвитку екологічної політики і права в нашій державі. Це також забезпечить
залучення України до дискусії щодо найактуальніших питань у тій чи іншій сфері.
Законодавство ЄС в усіх сферах є динамічним, а не сталим. Для України не
передбачено 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
європейського законодавства. Проблема полягає в тому, що механізму застосування
найновіших редакцій директив чи регламентів не передбачено ні в двосторонніх
документах Україна-ЄС, ні в законодавстві України.5
Якість перекладу нормативно-правових документів ЄС, які Україна
імплементує у сфері довкілля та зміни клімату, є важливою з огляду як на
коректність застосування термінів, так і на правильність впровадження тих чи
інших інструментів, передбачених директивами чи регламентами.
Наразі гостро стоїть проблема якості перекладу відповідних актів
європейського права українською мовою. Лише точно перекладені терміни
європейського законодавства чи знайдені адекватні замінники, у випадку, якщо
такого терміну в український мові не існує, забезпечать ефективну реалізацію
положень директив в Україні.

https://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/aktualizatsiya-ta-dopovnennya-dodatkivkhkhkh-ta-khkhkhi-ugody-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrayinoyu-ta-es
5
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1.5 Фінансові, економічні фактори
Імплементація Угоди про асоціацію потребує значних прямих видатків на
всіх етапах процесу. Очікуваним результатом ефективної імплементації
секторальних екологічних актів (відходи, вода, повітря тощо) є глибоке
реформування відповідних ринків, що у свою чергу потребує значних інвестицій
(у технології, бізнес-процеси, освіту).
Перші етапи імплементації (оцінка, транспозиція) потребують значних коштів. Це
пов’язано із браком кваліфікованих експертів в Україні, що у свою чергу вимагає
залучення європейських фахівців. Тому, імплементація відбувається лише у тих
сферах, де ЄС чи інші держави надають пряму підтримку. У свою чергу, такий підхід
не дозволяє пріоритезувати процес з боку Уряду та ставить його ефективність у
залежність від успішності реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, які
виконуються приватними (як правило, європейськими) компаніями.
В Україні бракує прагматичної та об’єктивної оцінки прямих витрат, що
сповільнює та дезорганізує процес імплементації екологічних директив та
регламентів. У більшості випадків, супровідні документи до проектів нормативноправових актів, спрямованих на імплементацію окремих директив, замовчують
реальні витрати з боку держави, суб’єктів господарювання та населення, пов’язані з
практичним дотриманням таких актів. Як приклад, можна навести впровадження
стратегічної екологічної оцінки. В ЄС середні витрати на проведення такої оцінки
складають близько 60 000-68 000 тис.євро. Це – прямі витрати державного та
місцевих бюджетів (не бізнесу), хоча на етапі просування відповідного закону це
питання замовчувалось в Україні. 6
Імплементація секторальних актів ЄС (вода, повітря, відходи, промислове
забруднення) потребує значних інвестицій з боку держави та бізнесу на етапі
практичного впровадження. Так, за оцінкою Державної служби України з
надзвичайних ситуацій необхідно 10 млн євро інвестицій з боку держави у
модернізацію станцій моніторингу за станом атмосферного повітря, для виконання
вимог відповідних директив.7 Реформування сфери поводження з відходами
вимагатиме багатомільярдних інвестицій з боку бізнесу.
Виконання екологічної складової Угоди про асоціацію може, з іншого боку, бути
сприятливим фактором для інших сфер, у першу чергу зовнішньої торгівлі з ЄС та
залученню міжнародних запозичень, шляхом створення сприятливого регуляторного
клімату. Так, Європейський інвестицій банк припинить фінансування проектів,
пов’язаних із викопним паливом, починаючи з 2021 року.8

6

Study to analyse diﬀerences in costs of implementing EU policy (2015) (IEEP)

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/cf8060ec-7357-4fd1-9990-c60ffbf17f2f/
Study_to_analyse_differences_in_costs_of_implementing_EU_policy_2015_.pdf?v=63664509936
https://www.rac.org.ua/uploads/reviews_archive/2019/uk/7_JulAug_2019_ukr.pdf
https://www.forbes.com/sites/emanuelabarbiroglio/2019/11/15/european-investment-bank-will-stop-financing-new-fossilfuels-projects/#2a5ede309253
7
8
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1.6 Регіональні аспекти виконання Угоди про
асоціацію
Залучення регіонів до євроінтеграційних реформ у сфері довкілля і зміни
клімату є ключовою умовою проведення реформ на місцях. Цей фактор є
важливим з точки зору необхідності врахування регіональних особливостей,
участі місцевих органів у розробці реформ, а не лише їх виконанні, що сприяє
кращій імплементації на місцях у майбутньому, інформування про
євроінтеграційні зобов’язання у регіонах як органів влади, так і громадськість.
На жаль, визначення місця та ролі регіонів у процесі імплементації екологічного
блоку Угоди не є серед пріоритетів на загальнодержавному рівні. Планування
виконання Угоди на регіональному рівні, а також звітування про виконання заходів, є
формальним, неефективним та не відображає реальних потреб на місцях.
Центральні органи виконавчої влади не залучають належним чином обласні
державні адміністрації до розробки політики та законодавства на виконання Угоди
про асоціацію, навіть у випадках, коли такі реформи матимуть безпосередній вплив
на місцях. Більшість реформ, які зараз проводяться у сфері довкілля, містить цілі і
завдання, які безпосередньо стосуються регіонів, проте далеко не всі пропонують
чіткі механізми реалізації на місцях. Додаткові функції часто пов’язані з відсутністю
необхідних спроможностей, браком фінансових та людських ресурсів, у т.ч.
кваліфікованих кадрів. Особливо ця проблема посилюється у зв’язку із послабленням
обласних департаментів екології, включаючи їх ліквідацію.
Інформування про виконання Угоди про асоціацію на регіональному рівні у
сфері довкілля практично відсутнє. Окрім цього, самі регіональні органи влади не
володіють достатньою інформацією про процес імплементації Угоди, зокрема
апроксимацію екологічного законодавства України до законодавства ЄС із питань
охорони довкілля.
Регіональна політика, яка мала б враховувати останні тенденції в Україні щодо
реформування усіх сфер суспільного життя, практично позбавлена євроінтеграційної
складової та зобов’язань виконувати Угоду про асоціацію на регіональному рівні.
Процес децентралізації влади в Україні, що триває одночасно з процесом реформи
місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою та державної
регіональної політики, а також проведенням галузевих реформ, не передбачає чітких
засад передачі функцій у сфері довкілля на нижчі рівні управління.
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Частина ІІ. Як посилити імплементацію екологічної та
кліматичної складової Угоди про асоціацію

2.1 Що для нас Угода про асоціацію?
В умовах, коли Угода про асоціацію між Україною та ЄС перестала бути
драйвером для екологічних та кліматичних реформ, виникає системне (світоглядне)
запитання: “Що для нас Угода про асоціацію сьогодні?” Власне відповідь на нього
може дати розуміння того, як рухатись далі в євроінтеграційному напрямку, як
виконувати міжнародні зобов’язання, водночас слідуючи національному порядку
денному, як забезпечити відповідність законодавства України новим європейським
трендам та перевіреним положенням екологічного та кліматичного законодавства
ЄС.
Угода як контрольна карта національних реформ – одна з можливих
відповідей на це питання. Маючи конкретні національні цілі, визначені пріоритети в
усіх сферах, Угоду про асоціацію можна використовувати як своєрідний орієнтир,
“контрольний перелік”, з яким потрібно звірятись при проведенні реформ у тій чи
іншій сфері. Наприклад, Програма діяльності Кабінету Міністрів України однією з
цілей визначає “Українці менше страждають від накопичення відходів”, а одним із
заходів для досягнення такої цілі є прийняття відповідного законодавства.
Розробляючи та приймаючи закони у сфері поводження з відходами, ми намагаємось
забезпечити, щоб норми відповідали законодавству ЄС у сфері відходів (директиви
Додатку ХХХ Угоди про асоціацію), а також принципам та іншим положенням Угоди у
сфері довкілля.
Але якщо дивитись у майбутнє, відповідь на питання про роль Угоди про
асоціацію в проведенні національних реформ має стати предметом публічної дискусії
за участі усіх стейкхолдерів. Це дозволить зрозуміти можливі шляхи ефективної
імплементації Угоди, що, з одного боку, підвищить результативність та дотримання
термінів імплементації, з іншого боку, забезпечить, щоб національний порядок денний
відображав не лише поточні виклики, але й забезпечував синергію з трендами
європейської екологічної й кліматичної політики, ефективну відповідність
європейським нормам законодавства.

2.2 Угода як зобов’язання: примножувати успіхи
та вчитись на помилках
Беручи до уваги вплив різних факторів на формування і просування
євроінтеграційного порядку денного у сфері довкілля та зміни клімату, можна
запропонувати декілька механізмів покращення імплементації Угоди про
асоціацію за сучасних умов, незалежно від її “стратегічної” ролі:
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(1) Створення “рамок апроксимації”
Наразі підхід до апроксимації директив та регламентів у сфері довкілля та зміни
клімату не можна охарактеризувати як системний: в одних сферах фактично
переписуються положення директив, в інших – пропускається багато важливих
інструментів, зберігається лише сфера регулювання, а підходи далекі від
впровадження директиви. Тим не менше, створення уніфікованого механізму
імплементації екологічного та кліматичного законодавства, створило б рамки
належної імплементації, зрозумілі законодавцю, виконавцю та тим стейкхолдерам, на
яких спрямоване законодавство.
Такий підхід дав би можливість вирішити низку проблемних питань, які пов’язані
з питанням не-членства України в ЄС (наприклад, правова природа регламенту,
обмеження цілей та завдань директиви державами-членами ЄС, створення
спеціальних органів у рамках директиви, звітування, врахування рішень
Європейського Суду Справедливості тощо).
Такий підхід можна закріпити через прийняття спеціального нормативного акта,
що визначить загальний підхід до апроксимації. Документ може стосуватися різних
сфер співпраці між Україною та ЄС, окрім тих, де самою Угодою передбачені
спеціальні режими (торгівля, енергетика). Нормативний акт можна прийняти у
форматі Керівних рекомендацій Мін’юсту.
(2) Посилення ролі ЄС
Більш активна роль Європейського Союзу у виконанні Угоди про асоціацію є
важливою для ефективної імплементації Угоди. Окрім “домашнього завдання”
України є сфери, в яких потрібен постійний діалог та співпраця між Україною та ЄС.
Це стосується тих питань, де:
• в України виникають труднощі з імплементацією (наприклад, необхідність
вироблення спільних підходів чи спеціальних інструментів),
• необхідне додаткове фінансування (мережа NATURA 2000),
• проблема виходить за межі України, має загальноєвропейський чи
глобальний контекст (наприклад, зміна клімату, ГМО, Чорне море).
У випадку наявності питання, яке має загальноєвропейський контекст, ЄС може
відігравати роль так званого “соціального вирівнювача”, допомагаючи Україні в тих
чи інших сферах, що сприятиме досягненню загальноєвропейських цілей. Наприклад,
це можна зробити через долучення України до фінансових інструментів у рамках
нещодавно прийнятого Європейського зеленого курсу (European Green Deal) для
досягнення поставленої ЄС цілі до 2050 року – перетворення Європи на кліматично
нейтральний континент.
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Для підвищення ефективності реалізації євроінтеграційних зобов’язань
Україною у сфері довкілля і зміни клімату корисною може бути глибинна інтеграція в
окремих сферах. Наприклад, включення природоохоронних територій України до
мережі NATURA 2000, участь у наукових та дослідницьких програмах, членство в
спеціалізованих інституціях ЄС тощо.
(3) Про-активна позиція Уряду України
Уряд України повинен бути активно залучений до формулювання пріоритетів
міжнародної технічної допомоги, яка надається Європейським Союзом. Зокрема,
зараз відбувається формування нової фінансової програми зовнішньої допомоги ЄС –
так званий Інструмент сусідства, розвитку та міжнародної співпраці, який об’єднає
усю зовнішню допомогу ЄС і, щонайменше 25%, буде спрямовано на цілі з питань
зміни клімату. Україна має активно включитись в обговорення та погодження
відповідних складових елементів цього інструменту, адже визначені зараз пріоритети
працюватимуть аж до 2027 року.
(4) Практичний фокус імплементації директив
Імплементація директив і регламентів не має завершуватись чи обмежуватись
етапом транспозиції відповідних європейських норм в українське законодавство.
Проте для практичної реалізації майбутнього законодавства, особливо для
імплементації секторальних директив, процес має супроводжуватись детальним
економічним і соціальним прогнозом, а також підкріплюватись впровадженням
конкретних фінансових інструментів.
У цьому контексті також важливо максимально використовувати правову
природу директив – а саме, можливість застосовувати різні варіанти імплементації, а
не одну запропоновану модель. Це дасть можливість врахувати національні
особливості, спеціальні умови функціонування того чи іншого сектору в Україні, і
вибрати найкращий варіант для України.
Фокусування на необхідності забезпечення реалізації законодавства на практиці
дасть можливість дотримуватись останньої європейської тенденції щодо
імплементації законодавства ЄС – відмови від так званого “позолочування”. У праві
Європейського Союзу терміном “позолочування” називають процес, коли при
імплементації законодавчого акту ЄС в державі-члені впроваджуються жорсткіші
норми/правила/процедури, аніж ті, що передбачені самим acquis communautaire.
(5) Посилення інших реформ
Проведення реформ у сфері довкілля та зміни клімату не може бути успішним
без посилення інших горизонтальних реформ, таких як децентралізація, судова
реформа, боротьба з корупцією, діджиталізація. Важливим у цьому контексті є й
питання “озеленення” усіх сфер, які мають вплив на довкілля чи можуть сприяти
боротьбі зі зміною клімату, зокрема це стосується енергетики, сільського
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господарства, інвестицій, транспорту та ін. З цією метою синхронізація політики та
законодавства України із впровадженням усіх елементів Європейського зеленого
курсу однозначно матиме позитивний вплив.
(6) Створення Центру європейського законодавства і політики
Для забезпечення перекладів актуального європейського законодавства,
узгодження термінології, відслідковування останніх тенденцій європейської політики і
законодавства було б доцільно створити та забезпечити постійну діяльність Центру
європейського законодавства і політики.
Це є важливим з огляду на те, що Конституція України передбачає інтеграцію з
ЄС, а у подальшому можлива і більша співпраця чи «членство». Усе це потребуватиме
перекладів українською мовою не лише Угоди про асоціацію, додатків до неї, але й
усього масиву інших рішень ЄС. Тому така структурна одиниця є кардинально
важливою для майбутнього. Також за її допомогою формуватиметься сталий
переклад тих чи інших правових явищ, що сприятиме їх однаковому розумінню.
Такий центр можна створити при Урядовому офісі координації європейської та
євроатлантичної інтеграції.
(7) Забезпечення динамічності Угоди про асоціацію та контролю за її
імплементацією
Необхідно системно вирішити питання оновлення тих чи інших положень Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС. Перш за все це стосується переліків директив і
регламентів ЄС, у відповідність до яких Україна повинна привести своє національне
законодавство. Законодавство ЄС, включаючи у сфері довкілля і зміни клімату, є
динамічним, не стоїть на місці. Деякі директиви кодифікуються, інші отримують нові
редакції, з’являються нові сфери регулювання. Лише у випадку актуальності та
динамічності, Угода може знову стати активною частиною національних реформ.
Важливо створити механізм квазі-контролю за дотриманням відповідного
законодавства ЄС у сфері довкілля та зміни клімату. За модель можна взяти
нещодавно оновлений енергетичний додаток до Угоди про асоціацію.
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