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1. Вступ
Ця методологія має на меті допомогти українським держслужбовцям розробляти
відповідні законодавству ЄС законодавчі акти, складати й використовувати таблиці
відповідності і проводити перевірку відповідності. Вона адресована, зокрема,
працівникам державних органів, яким доручено забезпечити відповідність проектів
законодавчих актів законодавству ЄС і визначити ступінь їх відповідності Угоді про
асоціацію між Україною та ЄС та, у ширшому розумінні, законодавству Європейського
Союзу. Ця методологія не вирішує проблем, які можуть постати перед
держслужбовцями, а радше надає їм необхідний інструментарій, що допоможе їм у
повсякденній роботі. Вона починається з огляду першооснов, тобто цілей і способів
наближення законодавства (розділ 2). Наступні розділи подано таким чином, що
відповідає логічній послідовності дій, виконуваних під час перевірки відповідності.
Розділ 3 знайомить читача із чинними вимогами щодо відповідності законодавству ЄС.
Розділ 4 містить інструкції щодо того, як підготувати і провести перевірку відповідності.
Додаток до цієї методології містить три порядки дій з наближення законодавства, що
спеціально розроблені для осіб, які виконують роботу з планування наближення
законодавства, складання проектів національних законодавчих актів, а також перевірки
відповідності.
Ця методологія доповнює Настанови з наближення законодавства (далі — Настанови).
Обидва документи доповнюють один одного, та їх варто вважати цілим пакетом.
Методологію розроблено у рамках фінансованого ЄС проекту «Підтримка
впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (скорочено «Асоціація для
України і для тебе») із залученням консультацій Урядового офісу з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України і Групи підтримки України
Європейської Комісії.
2. Наближення законодавства: основи
2.1. На початку необхідно коротко нагадати основні принципи (див. повне їх
викладення у главі 1 Настанов). Це той обсяг знань, що особа, яка перевіряє
відповідність, повинна мати до початку такої перевірки. Перш за все, Угода про
асоціацію між Україною та ЄС, Євратомом і державами-членами вимагає від
українських державних органів наблизити національне законодавство до сотень
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законодавчих актів ЄС. Вона також вимагає від України виконувати наближене
законодавство. Це справа не одного дня; мине немало часу, перш ніж державні органи
України поступово узгодять увесь масив національного законодавства і практику із
законодавством ЄС. У зв'язку з цим Угода про асоціацію та пов'язані з нею документи
встановлюють низку різних кінцевих термінів, узгоджених у ході тривалих переговорів
між сторонами. Під час перевірки відповідності необхідно враховувати також
дотримання цих кінцевих термінів. До того ж, інші двосторонні угоди між Україною та
ЄС також можуть вимагати певного ступеня наближення законодавства. Нарешті, що не
менш важливо, Україна може здійснювати так зване добровільне наближення,
виходячи за межі своїх зобов'язань за угодами із Європейським Союзом. Інакше
кажучи, Україна може взяти законодавство ЄС за взірець для розробки власного
законодавства у сферах, що не підпадають під Угоду про асоціацію, або не зазначених у
ній законодавчих актів. В останньому випадку українські керівні посадові особи вправі
самостійно вирішувати, чи взяти за основу законодавчі акти ЄС цілком або частково.
Особа, що перевіряє відповідність, повинна пам'ятати про можливість зробити більше,
ніж вимагає Угода про асоціацію.
2.2. Необхідно наголосити, що Угода про асоціацію не лише вимагає внесення
технічних змін до національного законодавства, а й зобов'язує Україну забезпечити
виконання нових ухвалених правових норм. Звідси випливає об'єктивна потреба
створити нові установи або розширити повноваження наявного державного апарата.
Також очевидно, що для наближення законодавства можуть бути необхідні значні
бюджетні витрати. Все це пояснює, чому в Угоді про асоціацію та/або пов'язаних
документах встановлено такі кінцеві терміни. Українські державні органи не мають
права змінювати ці кінцеві терміни в односторонньому порядку. Вони мають
зобов'язальну силу як такі, що узгоджені у процесі переговорів. Домовитись про
відстрочку можна напряму з представниками Європейського Союзу в рамках спільних
установ України та ЄС, що діють згідно з Угодою про асоціацію. Це також повинна
враховувати особа, що перевіряє відповідність.
Це необхідно пам'ятати:

- Угода про асоціацію вимагає наближення законодавства ТА його виконання;
- Проекти законодавчих актів можуть передбачати часткове наближення, якщо,
наприклад, на відповідний час повна імплементація неможлива з політичних,
правових чи економічних причин;

- У разі сумнівів особа, що перевіряє відповідність, повинна звернутися до
розробників проекту акта.
2.3. Особи, що перевіряють відповідність, повинні пам'ятати, що Угода про асоціацію
передбачає так зване динамічне наближення. Загальновідомо, що законодавство ЄС, як
і будь-яка інша правова система, досить швидко розвивається, щороку в ЄС
ухвалюються сотні нових законодавчих актів. Отже, розробники Угоди про асоціацію
домовились, що списки законодавчих актів ЄС, що їх Україна зобов'язана
дотримуватись, можна коригувати з огляду на зміни в законодавстві ЄС. Втім, варто
зауважити, що навіть коли до самої Угоди про асоціацію змін не внесено, у більшості
випадків українським правотворчим органам ніщо не заважає добровільно
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здійснювати наближення до нового законодавства ЄС. Рішення повинні ґрунтуватися на
ретельному порівняльному аналізі як чинного вторинного законодавства ЄС (як того
вимагає Угода про асоціацію), так і нещодавно ухвалених правових актів ЄС. Дуже
важливо, щоб особа, що перевіряє відповідність, була обізнана з особливостями
динамічного наближення, оскільки проекти українського законодавства скоріше будуть
засновані на найновіших правових актах ЄС, на відміну від вимог Угоди про асоціацію.
Якщо український розробник законодавства вирішить наблизити українське
законодавство до новоухваленого законодавства ЄС, встановлені в Угоді про асоціацію
терміни наближення до «старого» законодавства ЄС залишаться у силі. Але складні
випадки підлягають обговоренню та врегулюванню у рамках двосторонніх органів
України та ЄС, зокрема, це може включати перегляд Радою асоціації додатків до Угоди
про асоціацію. Важливо пам'ятати, що у разі незмінності додатків Україна юридично
зобов'язана наближувати своє законодавство до передбачених в Угоді про асоціацію
актів законодавства ЄС, а тому це треба врахувати під час відповідного порівняльного
аналізу і перевірки відповідності.
Це необхідно пам'ятати:

- Проект законодавчого акта може передбачати наближення до новоухваленого
законодавчого акта ЄС, що його не зазначено в Угоді про асоціацію або будь-яких
пов'язаних із нею документах;

- Проект законодавчого акта може передбачати наближення до законодавчого акта
ЄС, що втратив чинність. Це може бути свідомим рішенням розробників проекту;

- Наближення до нового законодавства ЄС не передбачає автоматичної зміни кінцевих
термінів наближення, встановлених в Угоді про асоціацію щодо «старого»
законодавства ЄС.
2.4. Угода про асоціацію вимагає від державних органів України наближувати
національне законодавство до законодавства ЄС двох основних видів: регламентів і
директив (більше про джерела права ЄС див. у главі 2 Настанов). Необхідно наголосити
на тому, що головна різниця між ними, а саме спосіб їхнього застосування у державахчленах Європейського Союзу, не має значення для України. В обох випадках необхідні
спеціально розроблені національні правові положення, що вводять їх у дію. Регламенти
ЄС не мають прямої дії в Україні, на відміну від держав-членів ЄС. Із цієї причини їх
можна вважати рівноцінними для цілей правового наближення. У багатьох випадках
наближення законодавства призводить до встановлення нових правових стандартів,
однак вони можуть також вимагати скасування чинних національних правових актів,
несумісних із Угодою про асоціацію або зазначеними у ній актами законодавства ЄС.
Законодавчі акти ЄС мають ряд особливостей, які необхідно враховувати під час
перевірки відповідності. Перш за все, тексти регламентів і директив ЄС завжди
починаються з преамбули. Хоча акти законодавства України не повинні відтворювати
таку преамбулу (оскільки це не передбачають правила української законодавчої
техніки), вони повинні враховувати зміст преамбули у своїй основній частині. Отже,
наявність у тексті національного нормативно-правового акта положень, текст яких
розроблено як на основі положень преамбули, так і основної частини законодавчого

3

акта ЄС, не повинна дивувати особу, що перевіряє відповідність. Водночас особа, що
перевіряє відповідність, повинна також перевірити, чи в українському законодавчому
акті належним чином відображено зміст преамбули нормативно-правового акта ЄС.
Без цього робота у сфері розробки національного законодавства може бути неповною і
призводити тільки до часткового наближення. Крім того, необхідно приділяти увагу
законодавчим термінам та означенням. Під час перевірки відповідності варто
перевірити, чи проект містить всі відповідні законодавчі терміни та означення і, якщо
потрібно, чи вони узгоджені з термінами та означеннями, що їх містять інші національні
правові акти, що регулюють відповідну сферу. Однак не потрібно забувати, що деякі
положення, що визначають сферу дії та цілі правових актів ЄС, а також деякі
законодавчі терміни та означення незастосовні до України. Відповідно, їх можна
залишити поза сферою уваги. Може також бути необхідно перевірити узгодженість
термінів та означень, що їх містять інші національні нормативно-правові акти. Нарешті,
не менш важливим є те, що деякі положення законодавства ЄС мають факультативний
характер або адресовані лише окремим державам-членам ЄС, а тому можуть не
заслуговувати на увагу українських правотворчих органів.
Це необхідно пам'ятати:

- Для цілей наближення законодавства регламенти і директиви ЄС можна вважати
рівноцінними;

- Наближення законодавства вимагає ухвалення нових нормативно-правових актів,
узгоджених із відповідними актами ЄС, а також скасування тих норм національного
законодавства, що суперечать Угоді про асоціацію та зазначеним у ній актам
вторинного законодавства ЄС;

- Нормативно-правові акти ЄС містять преамбулу, що становить частину акта і повинна
враховуватись у національних актах, спрямованих на наближення законодавства;

- Нормативно-правові акти ЄС можуть містити факультативні положення.
2.5. Етапи наближення законодавства
З одного боку, Україна взяла на себе зобов'язання наблизити національне
законодавство до правових актів ЄС, зазначених в Угоді про асоціацію. З іншого боку,
Україна не зобов’язана виконувати його негайно після набуття Угодою чинності. Ось
чому додатки до Угоди про асоціацію та пов'язані з нею документи передбачають
строки, що у деяких випадках тривають роки. Це дозволяє Україні підготувати свою
економіку і ділову спільноту до нового режиму регулювання. Більш того, це дозволяє
українським державним органам проводити процес наближення поетапно. Такий
підхід є цілком прийнятним за умови досягнення належного рівня відповідності до
настання кінцевого терміну, встановленого в Угоді про асоціацію або пов'язаних із нею
документах (наприклад, у рішеннях Ради асоціації). Пам'ятаючи про це, особа, що
перевіряє відповідність, повинна розуміти, що передбачене у проекті законодавчого
акта часткове наближення може бути не випадковим етапом, а складовою тривалішого
процесу. Крім того, ніщо не заважає державним органам України наближувати
національне законодавство до законодавства ЄС за допомогою різних видів
національних нормативно-правових актів. Так, проект парламентського акта може
передбачати часткове наближення, тоді як повного наближення буде досягнуто
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внаслідок ухвалення підзаконних актів на подальшому етапі. В останньому випадку
спеціаліст із перевірки відповідності повинен звертати увагу на те, чи передбачає
проект законодавчого акта або пояснювальна записка до нього подальші
імплементаційні заходи, такі як ухвалення підзаконних актів або наступних законів.
План такої подальшої імплементації повинен відповідати кінцевим термінам
наближення, що встановлені в Угоді про асоціацію.
Це необхідно пам'ятати:

- Наближення законодавства може відбуватися поетапно, а тому початкове часткове
наближення може бути цілком прийнятним за умови послідовного планування
подальшого наближення з дотриманням кінцевих термінів;

- Відповідні правові норми можуть бути закладені в українських законодавчих актах
різних видів.
2.6. Повне або часткове наближення законодавства
Якщо інше не встановлено умовами Угоди про асоціацію, Україна зобов'язана досягти
повного наближення до визначених законодавчих актів ЄС. Для особи, що перевіряє
відповідність, важливо розуміти різницю між цими двома поняттями. Повне
наближення досягається, коли всі відповідні положення законодавчого акта ЄС
включено до українського законодавства. Дослівного перенесення тексту з регламенту
або директиви ЄС недостатньо. Розробники законодавчих актів повинні враховувати
інші джерела права ЄС, включаючи практику Суду. Часткове наближення досягається,
коли у національному законодавстві вводяться в дію лише обрані положення
директиви або регламенту ЄС, які мають значення для України. Це дуже широке
поняття, оскільки часткове наближення включає градацію від дуже низького ступеня
наближення до досить високого (але не повного).
Це необхідно пам'ятати:

- Про неповне/часткове наближення законодавства необхідно зазначати у довідках
щодо відповідності законодавству ЄС разом із відповідним обґрунтуванням
(поетапне наближення; політичне рішення тощо).
2.7. Положення щодо засобів забезпечення виконання правових норм і щодо
національних установ
Законодавство ЄС побудоване згідно з принципом процедурної автономії державчленів. Це означає, що, в принципі, воно містить лише матеріально-правові норми, а їх
виконання регулює національне законодавство. Типове положення, що в цілому
регулює виконання, виглядає так:
Стаття 17
Директива 2000/78 про загальні правила однакового ставлення у сфері
зайнятості та професійної діяльності
Санкції
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«Держави-члени повинні встановити правові норми про санкції за порушення
національного законодавства, ухваленого відповідно до цієї Директиви, і
вжити усіх необхідних заходів для забезпечення їх застосування. Санкції, що
можуть передбачати сплату компенсації постраждалій особі, повинні бути
дієвими, пропорційними і стримувальними. Держави-члени повинні
нотифікувати ці правові норми Комісії не пізніше 2 грудня 2003 року та негайно
повідомити її про внесення до них будь-яких подальших змін».

Наближення до таких положень вимагає значних зусиль, а для оцінювання
відповідності цим положенням часто необхідно здійснити порівняльний аналіз,
враховуючи низку рішень, передбачених у національному законодавстві державчленів. Для цього розробники проектів законодавчих актів та особи, що перевіряють
відповідність, повинні ознайомлюватись зі звітами про імплементацію та іншими
програмними документами, що їх публікують Європейська Комісія чи окремі
національні органи. Крім того, результати наукових досліджень також можуть
виявитись корисними. Будь-які проекти українських нормативно-правових актів
необхідно перевіряти на предмет дотримання принципу ефективності. Будь-які
передбачені національним законодавством засоби забезпечення виконання правових
вимог і процедури повинні гарантувати ефективне виконання ухвалених правових
норм. Розробники проектів актів законодавства і спеціалісти з перевірки їх
відповідності законодавству ЄС також можуть вивчити санкції, що вже передбачені у
національному законодавстві за подібні правопорушення, та свідчення про те,
наскільки вони дієві, пропорційні і стримувальні; це може сприяти розробленню
положень, що повинні забезпечити виконання норм законодавства.
Це необхідно пам'ятати:

- Положення, що забезпечують виконання правових норм, санкції та процедурні
положення відсутні у законодавстві ЄС; їх необхідно впроваджувати виключно на
основі чинного або нового національного законодавства;

- Для цього може знадобитися провести порівняльний аналіз та вивчити досвід
держав-членів ЄС.
2.8. Вибір національних нормативно-правових актів для наближення
Вибір національних нормативно-правових актів для наближення залежить тільки від
національного законодавства, особливо вимог конституції та законодавчої техніки.
Єдина обумовлена правом ЄС вимога полягає у тому, що директиви ЄС необхідно
транспонувати як правові акти зобов'язальної дії. Одне тільки поширення циркулярних
листів неприпустиме. У контексті законодавчого наближення ті самі принципи
необхідно застосовувати до регламентів ЄС, оскільки умови Угоди про асоціацію
вимагають наближення і до них (і, на відміну від дії регламентів у самому ЄС, в Україні
вони не мають прямої дії).
Це необхідно пам'ятати:
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- Рішення про вибір національних нормативно-правових актів для наближення
належить до компетенції державних органів України, та, як правило, такий вибір не
повинен бути предметом довідок щодо відповідності законодавству ЄС;

- Наближення законодавства повинне відбуватися шляхом ухвалення національних
нормативно-правових актів, що мають зобов'язальну силу; про неналежне
використання незобов'язальних актів для цілей наближення необхідно зазначати у
довідках щодо відповідності законодавству ЄС.

3. Розробка проектів законодавчих актів і чинні вимоги щодо відповідності
законодавству ЄС в Україні
Цей розділ методології знайомить читача з вимогами, встановленими законодавством
України. Складання наведеної нижче довідки щодо відповідності є необхідним згідно з
пунктом 3 § 35 Регламенту Кабінету Міністрів України і додатком 1 до нього.
ДОВІДКА

щодо відповідності зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву
Європейського Союзу проекту [назва проекту акта]

Проект акта розроблено
[найменування установи, що підготувала проект]

1)

Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються правом
Європейського Союзу
Визначається належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких
регулюються правом Європейського Союзу. Цю інформацію надає розробник
проекту акта. Завдання особи, що перевіряє відповідність, — визначити, чи
інформацію надано, і, якщо так, правильність такої інформації. Необхідно
зауважити, що у деяких сферах, хоча вони перебувають поза компетенцією
ЄС, держави-члени не можуть ухвалювати/зберігати у силі законодавство,
що порушує свободи внутрішнього ринку (як-от пряме оподаткування). Якщо
певна сфера не врегульована законодавством ЄС, у цьому розділі довідки
необхідно зазначити: «незастосовне до цього випадку». Наприклад:
«Цей проект не належить до сфери, правовідносини в якій регулює
законодавство ЄС».
АБО
«Цей проект належить до сфери, правовідносини в якій регулює
законодавство ЄС, але він виходить за межі сфери дії Угоди про асоціацію, а
отже, Україна не зобов'язана здійснювати повне наближення національного
законодавства до законодавства ЄС у цьому відношенні».
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АБО
«Цей проект належить до сфери, правовідносини в якій регулює
законодавство ЄС. Він стосується питань недискримінації, що регулюються
статтею 19 TFEU і вторинним законодавством ЄС. Зокрема, Директивою
2000/78 про загальні правила однакового ставлення у сфері зайнятості та
професійної діяльності».

2) Зобов'язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі міжнародноправові)
Це надзвичайно важливий розділ. Він дозволяє читачам визначити, чи
підпадає проект акта під сферу застосування Угоди про асоціацію або будьякої іншої угоди між Україною та ЄС. Цей розділ також заповнюють
розробники проекту правового акта. Завдання особи, що перевіряє
відповідність, — перевірити правильність і повноту довідки і надати
керівним посадовим особам незалежний правовий висновок. Саме тут може
виявитись корисним список джерел права, складений відповідно до розділу 3
цієї методології. Цей розділ повинен включати посилання на відповідні
положення Угоди про асоціацію (і додатків до неї) чи будь-яких інших
відповідних правових актів, як-от Угода про Енергетичне Співтовариство чи
будь-яка інша галузева угода. Цей розділ не повинен бути надто розгорнутим,
достатньо вказати конкретне (конкретні) положення Угоди про асоціацію чи
будь-якого іншого правового акта. Наприклад:
«Цей проект спрямовано на впровадження Директиви 2000/78 про загальні
правила однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності.
Наближення до неї вимагають положення додатка XL до глави 21 Угоди про
асоціацію. Україна зобов'язана наблизити національне законодавство до
зазначеної Директиви упродовж чотирьох років після набуття чинності
Угодою про асоціацію».

3) Програмні документи у сфері європейської інтеграції
Цей розділ повинні заповнювати розробники проекту правового акта. Як і
щодо розділів 1–2, завдання особи, що перевіряє відповідність, полягає у тому,
щоб переконатися, що цей розділ заповнено правильно, а надані відомості є
якомога точнішими. Необхідно наводити посилання на відповідні плани або
стратегії наближення законодавства. Наприклад:
«Цей проект передбачений планом щодо ххх, розділ ххх, сторінка ххх».
4) Порівняльно-правовий аналіз
Докладну інформацію про відповідність проекту акта відповідним нормам
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законодавства ЄС та міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері
європейської інтеграції зазначають в одній із двох наведених нижче таблиць
відповідності. Вибір таблиці залежить від змісту проекту акта і пріоритетів
або строків виконання міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської
інтеграції. Таблицю № 1 необхідно готувати, якщо з моменту початку
розроблення проекту акта до завершення строку, відведеного Угодою про
асоціацію (або будь-якою іншою відповідною міжнародною угодою між Україною
та ЄС) для наближення законодавства, залишилося більше двох років. Цю
таблицю готують розробники проекту законодавчого акта. Складати таблиці
відповідності необхідно передусім для того, щоб створити зручний огляд
транспозиції всіх відповідних положень законодавства ЄС і водночас
відобразити ступінь відповідності положень законодавства України
законодавству ЄС.
Особа, що перевіряє відповідність, повинна впевнитись, що таблицю заповнено
правильно та повністю. Крім того, необхідно перевірити, чи правильно
складена довідка щодо відповідності. Це потребує глибокого знання
законодавства ЄС, зокрема всіх джерел права, зазначених у підготовленому на
попередніх етапах списку.
Таблиця № 1
По
ряд
ков
ий
но
ме
р

Положення
проекту
акта

Відповідні
положення джерел
права
Європейського
Союзу (acquis ЄС)

Оцінка відповідності
праву Європейського
Союзу (acquis ЄС)
(відповідає,
не
суперечить, частково
враховує,
не
відповідає,
не
врегульовано)

Відповідні
положення джерел
міжнародноправових
зобов'язань України
у сфері європейської
інтеграції

Оцінка
відповідності
міжнародноправовим
зобов'язанням
(відповідає,
не
суперечить,
частково
враховує,
не
відповідає,
не
врегульовано)

1

2

3

4

5

6

Стовпчик 1 не потребує зайвих пояснень: тут зазначають номер положення проекту
українського законодавчого акта.
У стовпчику 2 наводять текст національної правової норми. Важливо розділити текст на
невеликі частини: це зробить можливим краще розуміння змісту окремих правових
норм.
Стовпчик 3 відведена для тексту відповідних положень законодавства ЄС незалежно
від того, чи Україна зобов'язана їх імплементувати. За потреби вона також повинна
містити інформацію щодо тлумачення відповідного положення в інструментах м'якого
права та практиці Суду.
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У стовпчику 4 вказується рівень відповідності нормативно-правовим актам ЄС,
зазначеним у стовпчику 3. Розробники проекту можуть обирати з таких варіантів:
- відповідає;
- не суперечить;
- частково враховує;
- не відповідає;
- не врегульовано законодавством ЄС.
У стовпчику 5 наводиться інформація про міжнародно-правові зобов'язання України у
сфері, що її регулює проект українського законодавчого акта, що розглядається.
Стовпчик 6 містить інформацію про відповідність положень проекту зазначеним у
стовпчику 5 міжнародним зобов'язанням України. Розробники проекту можуть обирати
з таких варіантів:
- відповідає;
- не суперечить;
- частково враховує;
- не відповідає;
- не врегульовано законодавством ЄС.
Враховуючи зазначене вище, зразок таблиці може мати такий вигляд:
Таблиця №1 Проект хххх про права пасажирів [текст вигаданий]
Пор
ядк
ови
й
ном
ер

Положення проекту
акта

Відповідні
положення
джерел
права
Європейського
Союзу
(acquis ЄС)

1
Ст. 3

2

3
Регламент № 261/2004
Стаття 9
1. У випадках посилання
на цю статтю пасажирам
повинно
бути
безкоштовно
запропоновано:
(a) харчування і напої у
розумній
кількості,
відповідній
часу
очікування;
(b) номери в готелі у разі:
- виникнення потреби
очікування
протягом
однієї або більше ночей

У разі затримки
пасажирам повинно
бути
безкоштовно
запропоновано
харчування і напої у
розумній кількості,
відповідній
часу
очікування.

Оцінка
відповідності
праву
Європейського
Союзу (acquis ЄС)
(відповідає,
не
суперечить,
частково
враховує,
не
відповідає,
не
врегульовано)
4
Частково враховує
статтю 9
Регламенту 261/20
04. Не враховує
статтю 9.1(b)
і
статті 9.2–9.3.
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Відповідні
положення
джерел
міжнародноправових
зобов'язань
України у сфері
європейської
інтеграції

5
Стаття 137 Угоди
про асоціацію
та
Стаття XXX Угоди
між Україною та
ЄС про спільний
авіаційний
простір

Оцінка
відповідності
міжнародноправовим
зобов'язанням
(відповідає, не
суперечить,
частково
враховує,
не
відповідає, не
врегульовано)
6
Частково
враховує
статтю XXX Угоди
між Україною та
ЄС про спільний
авіаційний
простір

Ст. 4

а. «відмова
у
перевезенні»
означає
відмову
здійснити
перевезення
пасажирів рейсом,
незважаючи на те,
що вони прибули на
посадку відповідно
до встановлених у
статті 3(2) умов,
окрім випадків коли
відмова
у
перевезенні
є
обґрунтованою,
наприклад
через
ризики для здоров'я,
з міркувань безпеки
або через неналежні
проїзні документи.
b.
Відмова
у
перевезенні включає
випадки овербукінгу,
а також випадки
відмови
у
перевезенні з інших
причин, включаючи
операційні причини.

або
- виникнення потреби
очікування
протягом
додаткового часу, окрім
того,
на
який
розраховував пасажир;
2.
Також
пасажирам
повинно
бути
безкоштовно
запропоновано зробити
два телефонні дзвінки,
надіслати два телеграфні
або
факсимільні
повідомлення
чи
повідомлення
електронною поштою.
3.
Застосовуючи
цю
статтю,
авіаперевізник
повинен
приділяти
особливу увагу потребам
осіб
з
обмеженими
можливостями
пересування та будь-яких
осіб,
що
їх
супроводжують, а також
потребам
дітей,
що
подорожують
без
супроводу дорослих.
(j)
«відмова
у
перевезенні»
означає
відмову
здійснити
перевезення
пасажирів
рейсом, незважаючи на
те, що вони прибули на
посадку відповідно до
встановлених у статті 3(2)
умов, окрім випадків коли
відмова у перевезенні є
обґрунтованою,
наприклад через ризики
для здоров'я, з міркувань
безпеки
або
через
неналежні
проїзні
документи;

Відповідає
п. j
статті 2
Регламенту 261/20
04. Враховує не
лише
текст
Регламенту, але і
практику
Суду.
Пункт b враховує
рішення Суду у
справі
C-22/1
Finnair Oyj v. Timy
Lassooy.
Пункт c
враховує рішення
Суду у справі C321/11
Germán
Rodríguez
Cachafeiro v. Iberia,
Líneas Aéreas de
España SA.
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Стаття 137 Угоди
про асоціацію
та
Стаття XXX Угоди
між Україною та
ЄС про спільний
авіаційний
простір
(відповідає)

Конвенція про
уніфікацію
деяких правил
міжнародних
повітряних
перевезень,
відкрита для
підписання у
Монреалі
28 травня
1999 року
(документ ICAO
№ 4698).

c.
Відмова
у
перевезенні включає
ситуацію, коли у
рамках
одного
контракту
на
перевезення,
що
передбачає декілька
бронювань на рейси
із пересадкою та
єдину
реєстрацію,
авіаперевізник
відмовляє
у
перевезенні деяким
пасажирам через те,
що перший рейс, на
який заброньовано
місця, затримався з
вини
цього
авіаперевізника, та
останній помилково
очікував,
що
ці
пасажири
не
з'являться
на
посадку на другий
рейс вчасно.

Таблицю №2 необхідно готувати, якщо наближення законодавства вимагається
згідно з Угодою про асоціацію або будь-яким іншим міжнародним договором у сфері
європейської інтеграції, і з моменту початку розроблення проекту акта до
завершення строку такого наближення залишилось не більше двох років. У такому
разі вихідним пунктом є законодавство ЄС, а не законодавство України. Тому, якщо
один законопроект передбачає наближення до декількох законодавчих актів ЄС,
розробники повинні підготувати по одній таблиці відповідності для кожного
законодавчого акта ЄС. Вони повинні навести повністю текст законодавчих актів
ЄС і посилання як на вже чинні положення українського законодавства, так і на нові
положення, запропоновані у проекті.
Таблиця № 2
По
ря
дк
ов
ий
но
ме
р

1

Положення
акта
законодавства ЄС
та/або
інших
джерел
права
Європейського
Союзу (acquis ЄС)
(положення
наводяться
постатейно)

2

Міжнародноправові
зобов'язання
сфері
європейської
інтеграції
(наводяться
норми,
стосуються
положень,
наведених
стовпчику 2)

у

що

у

Оцінка відповідності (дається оцінка
відповідності законодавства України
положенням,
наведеним
у
стовпчиках 2 і 3 (відповідає, не
суперечить, частково відповідає, не
відповідає,
не
врегульовано),
наводяться норми законодавства
України з посиланням на акти
законодавства,
що
регулюють
відповідний предмет і у яких
впроваджено відповідні положення)

Необхідні подальші
заходи
для
належного
наближення
законодавства
(необхідні проекти
законів, підзаконних
актів,
методичних
настанов тощо)

4

5

3
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Стовпчик 1 не потребує зайвих пояснень: тут зазначають номер положення проекту
українського законодавчого акта.
У стовпчику 2 наводять текст положення законодавчого акта ЄС. За потреби вона також
повинна містити інформацію щодо тлумачення відповідного положення в інструментах
м'якого права та практиці Суду.
Стовпчик 3 містить посилання на Угоду про асоціацію та/або будь-які інші міжнародні
договори у сфері європейської інтеграції.
У стовпчику 4 наводяться норми запропонованого національного законодавства та
інформація щодо ступеня відповідності нормативно-правовим актам ЄС. Розробники
проекту можуть обирати з таких варіантів:
- відповідає;
- не суперечить;
- частково враховує;
- не відповідає;
- не врегульовано законодавством ЄС.
Стовпчик 5 містить інформацію про плани стосовно певного законодавчого акта ЄС,
тобто, якщо потрібно, про необхідні подальші заходи для досягнення повної
відповідності законодавства.
Враховуючи зазначене вище, зразок таблиці може мати такий вигляд:
Таблиця № 2 Регламент 261/2004 [текст вигаданий]
Пор
ядко
вий
ном
ер

Положення
акта
законодавства
ЄС
та/або інших джерел
права
Європейського
Союзу
(acquis
ЄС)
(положення наводяться
постатейно)

Міжнародно-правові
зобов'язання у сфері
європейської інтеграції
(наводяться норми, що
стосуються положень,
наведених у стовпчику
2)

1
Ст. 9
(1a)

2
1. У випадках посилання
на цю статтю пасажирам

3
Стаття 137 Угоди про
асоціацію
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Оцінка
відповідності
(дається
оцінка
відповідності
законодавства України
положенням,
наведеним у стовпчиках
2 і 3 (відповідає, не
суперечить,
частково
відповідає,
не
відповідає,
не
врегульовано),
наводяться
норми
законодавства України з
посиланням на акти
законодавства,
що
регулюють відповідний
предмет і у яких
впроваджено відповідні
положення)
4
Стаття 3
проекту:
частково відповідає.

Необхідні подальші
заходи
для
належного
наближення
законодавства
(необхідні проекти
законів,
підзаконних актів,
методичних
настанов тощо)

5
Згідно з планом ХХХ
досягнення повної

Ст. 9
(1b)

Ст.
9(2)

Ст. 9
(3)

повинно
бути
безкоштовно
запропоновано:
(a) харчування і напої у
розумній
кількості,
відповідній
часу
очікування;
(b) номери в готелі у
разі:
- виникнення потреби
очікування
протягом
однієї або більше ночей
або
- виникнення потреби
очікування
протягом
додаткового часу, окрім
того,
на
який
розраховував пасажир;
2. Також пасажирам
повинно
бути
безкоштовно
запропоновано зробити
два телефонні дзвінки,
надіслати
два
телеграфні
або
факсимільні
повідомлення
чи
повідомлення
електронною поштою.
3. Застосовуючи цю
статтю, авіаперевізник
повинен
приділяти
особливу
увагу
потребам
осіб
з
обмеженими
можливостями
пересування та будьяких
осіб,
що
їх
супроводжують, а також
потребам дітей, що
подорожують
без
супроводу дорослих.

та
Стаття XXX Угоди між
Україною та ЄС про
спільний
авіаційний
простір
(частково
відповідає).

відповідності
очікується
2019 році.

у

Стаття 137 Угоди про
асоціацію
та
Стаття XXX Угоди між
Україною та ЄС про
спільний
авіаційний
простір
(частково
відповідає повністю).

Відповідне положення
відсутнє в українському
законодавстві.

Згідно з планом ХХХ
досягнення повної
відповідності
очікується
у
2019 році.

Стаття 137 Угоди про
асоціацію
та
Стаття XXX Угоди між
Україною та ЄС про
спільний
авіаційний
простір
(частково
відповідає повністю).

Відповідне положення
відсутнє в українському
законодавстві.

Згідно з планом ХХХ
досягнення повної
відповідності
очікується
у
2019 році.

Стаття 137 Угоди про
асоціацію
та
Стаття XXX Угоди між
Україною та ЄС про
спільний
авіаційний
простір
(частково
відповідає повністю).

Відповідне положення
відсутнє в українському
законодавстві.

Згідно з планом ХХХ
досягнення повної
відповідності
очікується
у
2019 році.

5) Очікувані результати
У цьому розділі відображаються результати економічного, соціального та
політичного аналізу реалізації акта, а також у разі потреби обґрунтування
обраних шляхів впровадження відповідних положень акта законодавства ЄС. Він
повинен включати, між іншим:

- обґрунтування вибору національного нормативно-правового акта;
- причини ухвалення окремих рішень, особливо якщо вони не повністю
відповідають законодавству ЄС;
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- якщо для впровадження акта законодавства ЄС необхідно вжити заходів для
лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, це також повинне бути
предметом аналізу.
Також наводяться результати оцінювання регуляторного впливу (або
посилання на таку оцінку).
6) Узагальнений висновок
У заключній частині наводиться узагальнена інформація про відповідність
проекту акта зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому
числі міжнародно-правовим, та законодавству ЄС. Якщо проект акта не
відповідає зобов’язанням у сфері європейської інтеграції (крім міжнародноправових), програмним документам Кабінету Міністрів або законодавству
ЄС, розробник обґрунтовує необхідність його ухвалення і строк дії акта.

4. Як підготувати і провести перевірку відповідності
4.1. Перевірки відповідності має зрозумілу мету — перевірити, чи відповідає проект
національного нормативно-правового акта Угоді про асоціацію, зокрема одному чи
декільком актам законодавства ЄС. Найважливішими засобами цього є підготовлені на
попередньому етапі списки, а також довідки щодо відповідності разом із таблицями
відповідності, складеними розробниками проектів законодавчих актів.
У державах-членах ЄС і державах, що є асоційованими членами ЄС, існують різні
методи перевірки відповідності проектів законодавства: від стислого порівняльного
аналізу до ґрунтовної перевірки фактичної відповідності. Єдиного підходу немає, у
кожній країні є свої особливості. Таким чином, важливо наголосити, що перевірку
необхідно проводити поетапно і безперервно, поки проект акта проходить різні стадії
законотворчості. Цю методологію підготовлено для працівників органів державного
управління та інших спеціалістів, що працюють у сфері наближення законодавства на
етапах планування, розроблення проектів правових актів та перевірки їх відповідності.
Необхідно зауважити, що перед тим як починати перевірку відповідності, необхідно
виконати ряд підготовчих кроків, а саме:
• підготувати список відповідних нормативно-правових актів ЄС, програмних
документів і судових прецедентів;
• підготувати список відповідних українських нормативно-правових актів та
законопроектів, програмних документів, у тому числі, за наявності, проектів
підзаконних актів, що доповнюють законопроекти;
• перевірити, чи задовольняє таблиця відповідності та пов'язані з нею документи
(включаючи довідку щодо відповідності) вимоги українського законодавства.
4.2. Перш за все, проведення порівняльного аналізу потребує глибокого розуміння
права ЄС. Для цього варто підготувати базовий список документів, що можуть
знадобитись для основного етапу роботи. Його необхідно скласти разом із іншими
підготовчими документами, що стосуються відповідного національного законодавства.
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Немає єдиного підходу щодо форми такого списку. Наведений нижче приклад може
слугувати зразком.
Директива Ради 2000/78/ЄС про загальні правила однакового ставлення у сфері
зайнятості та професійної діяльності
Угода про
асоціацію
між
Україною та
ЄС

Стаття XXX
Україна здійснюватиме наближення свого законодавства до нормативно-правових актів ЄС і
міжнародних інструментів, зазначених у додатку ХХХ до цієї Угоди, відповідно до положень
зазначеного додатка.

Пропозиції

5Пропозиція щодо Директиви Ради про загальні правила однакового ставлення у сфері зайнятості та

Строк наближення законодавства до Директиви 2000/78/ЄС: три роки після дати набуття чинності
Угодою.

професійної діяльності, COM (1999) 565

Звіти

1) Повідомлення Комісії, адресоване Раді, Європейському Парламенту, Європейському економічносоціальному комітету і Комітету регіонів — застосування Директиви 2000/78/ЄС від 27 листопада
2000 року про загальні правила однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності,
COM(2008) 225 final
2) Спільний звіт про застосування Директиви Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року про реалізацію
принципу однакового ставлення до осіб незалежно від расової або етнічної приналежності
(«Директива про расову рівність») і Директиви Ради 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 року про
загальні правила однакового ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності («Директива про
рівність у сфері зайнятості»), SWD(2014) 5 final

Вибрана
судова
практика

- C-157/15 Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v G4S Secure
Solutions NV, ECLI:EU:C:2017:203
- C-188/15 Asma Bougnaoui and Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v Micropole SA,
ECLI:EU:C:2017:204
- C-548/15 J.J. de Lange v Staatssecretaris van Financiën, ECLI:EU:C:2016:850
- C-539/15 Daniel Bowman v Pensionsversicherungsanstalt, ECLI:EU:C:2016:977
- C-443/15 David L. Parris v Trinity College Dublin and Others, ECLI:EU:C:2016:897
- C-423/15 Nils-Johannes Kratzer v R+V Allgemeine Versicherung AG, ECLI:EU:C:2016:604
- C-406/15 Petya Milkova v Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen control,
ECLI:EU:C:2017:198
- C-395/15 Mohamed Daouidi v Bootes Plus SL and Others, ECLI:EU:C:2016:917
- C-258/15 Gorka Salaberria Sorondo v Academia Vasca de Policía y Emergencias, ECLI:EU:C:2016:873
- C-159/15 Franz Lesar v Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt,
ECLI:EU:C:2016:451
- C-122/15 Справа за позовом C, ECLI:EU:C:2016:391
- C-441/14 Dansk Industri (DI) від імені Ajos A/S v Estate of Karsten Eigil Rasmussen, ECLI:EU:C:2016:278
- C-432/14 O v Bio Philippe Auguste SARL, ECLI:EU:C:2015:643
- C-530/13 Leopold Schmitzer v Bundesministerin für Inneres, ECLI:EU:C:2014:2359
- C-529/13 Georg Felber v Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, ECLI:EU:C:2015:20
- C-515/13 Ingeniørforeningen i Danmark v Tekniq, ECLI:EU:C:2015:115
- C-417/13 ÖBB Personenverkehr AG v Gotthard Starjakob, ECLI:EU:C:2015:38
- C-416/13 Mario Vital Pérez v Ayuntamiento de Oviedo, ECLI:EU:C:2014:2371
- C-354/13 Fag og Arbejde (FOA) v Kommunernes Landsforening (KL), ECLI:EU:C:2014:2463
- C-20/13 Daniel Unland v Land Berlin, ECLI:EU:C:2015:561
- Об’єднані справи з C-501/12 по C-506/12, C-540/12 та C-541/12 Thomas Specht (C-501/12), Jens
Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12)
та Gerd Schini (C-506/12) v Land Berlin та Rena Schmeel (C-540/12) та Ralf Schuster (C-541/12) v
Bundesrepublik Deutschland, ECLI:EU:C:2014:2005
- C-492/12 Siegfried Pohl v ÖBB Infrastruktur AG., ECLI:EU:C:2014:12
- C-363/12 Z. v A Government department and The Board of management of a community school,
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ECLI:EU:C:2014:159
- C-286/12 European Commission v Hungary, ECLI:EU:C:2012:687
- C-267/12 Frédéric Hay v Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres,
ECLI:EU:C:2013:823
- C-81/12 Asociaţia ACCEPT v Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, ECLI:EU:C:2013:275

У такій простій таблиці всі необхідні документи і практика Суду згруповані в одному
місці. Це значно полегшує роботу особи, що перевіряє відповідність. Такий список
можна легко скласти за допомогою бази даних EUR-Lex, доступної за адресою
http://eur-lex.europa.eu. Додаток до Настанов з наближення законодавства містить
спеціально розроблену інструкцію з її використання. Крім того, у додатку до Настанов
також наведено списки судових рішень, що їх може бути необхідно враховувати (Огляд
прецедентного права Суду Європейського Союзу). Після складання списку важливо
ознайомитись із відповідною інформацією, що там міститься. Така довідкова
інформація допоможе правильно перевірити відповідність проекту законодавчого акта
певному законодавчому акту ЄС.
4.3. Таблиця відповідності є одним із найважливіших засобів перевірки відповідності.
Зазвичай її додають до довідки щодо відповідності, і вона стає частиною законодавчого
пакета. В ідеалі її необхідно готувати вже на етапі планування наближення
законодавства, щоб завчасно визначити прогалини у чинному українському
законодавстві порівняно зі стандартами, передбаченими відповідним актом
законодавства ЄС. Безсумнівно, це сприяло б кращому плануванню наближення
законодавства. Але у практиці держав-членів ЄС, а також третіх країн, що узгоджують
своє законодавство із законодавством ЄС, таблиці відповідності часто готують на
пізніших етапах, та їхня якість може бути далеко не найкращою. Як зазначено у
розділі 3 цієї методології, Регламент Кабінету Міністрів України вимагає складання
таблиць відповідності, що становлять частину довідки щодо відповідності, для всіх
проектів нормативно-правових актів, що їх розробляють міністерства і відомства.
4.4. Перевірка відповідності
Як зазначено вище у цій методології, для правильної реалізації процесу наближення
законодавства перевірку відповідності необхідно проводити на декількох етапах
процесу вироблення й ухвалення рішень. Порядок перевірки залежить від того, хто
його здійснює і на якому етапі. В ідеалі найбільш ґрунтовну діяльність повинні
виконувати розробники проектів національних нормативно-правових актів. Роль осіб,
що перевіряють відповідність, скромніша, і повинна полягати у порівняльному аналізі
таблиць відповідності. У додатку до цієї методології читачі знайдуть три різні таблиці, у
яких описано порядок дій на цих різних етапах законотворчого процесу.
4.5. Юридична довідка щодо відповідності законодавству ЄС
Зміст юридичної довідки щодо відповідності зобов'язанням України у сфері
європейської інтеграції та законодавству ЄС повинен відображати всю необхідну
інформацію на основі відповідного порівняльного аналізу.
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У разі невідповідності проекту акта цим зобов'язанням та/або законодавству ЄС
юридична довідка повинна містити достатню інформацію та обґрунтування. Якщо
норми проекту визнано відповідними законодавству ЄС / зобов'язанням України,
обґрунтування не є необхідним.
Довідка може містити додаткову інформацію (наприклад, інформацію про відповідну
практику Суду ЄС або рекомендаційні документи Європейської Комісії).
Юридичні довідки щодо відповідності законодавству ЄС можна складати згідно з такою
структурою:
1. Зв'язок між проектом акта і зобов'язаннями України у сфері європейської
інтеграції.
2. Зазначення відповідних нормативно-правових актів ЄС і допоміжних
документів.
3. Постатейний порівняльний юридичний аналіз, що включає юридичне
обґрунтування всіх виявлених випадків невідповідності і часткової відповідності.
4. Рекомендації щодо можливого узгодження відповідного проекту з нормами
законодавства ЄС / зобов'язаннями України у сфері європейської інтеграції.
5. Висновок щодо відповідності проекту акта зобов'язанням України у сфері
європейської інтеграції (відповідає / не відповідає / частково відповідає).

Зміст цієї публікації не відображає офіційного висновку Європейського
Союзу. Відповідальність за наведену у ній інформацію та висловлені у ній
погляди несуть виключно автори.
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Додаток:
Порядки дій для державних службовців,
залучених до роботи з планування наближення
законодавства, складання проектів національних
законодавчих актів, а також перевірки
відповідності

Фінансується
Європейським Союзом

Реалізується консорціумом під
керівництвом
GFA Consulting Group

Порядок дій для службовців, залучених до роботи з планування наближення законодавства
Етап
Коментарі, приклади
1. Визначення
На першому етапі службовці, залучені до роботи з планування
відповідних
наближення законодавства, повинні визначити чинні зобов'язання згідно
короткострокових і з Угодою про асоціацію. Це не лише положення самої Угоди про
середньострокових
асоціацію, але й відповідні рішення Ради асоціації та текст Порядку
зобов'язань України денного асоціації. Предмет перевірки включає:
за
Угодою
про - чинність нормативно-правового акта ЄС, зазначеного в Угоді про
асоціацію
між асоціацію (або будь-якого іншого відповідного акта);
Україною та ЄС, у - якщо з'ясується, що зазначений в Угоді про асоціацію акт законодавства
тому
числі ЄС скасовано або до нього вносяться зміни, то необхідно перевірити, чи:
потенційних рішень і. згідно з Угодою про асоціацію обрано варіант динамічного наближення
органів Асоціації, що і перегляду Угоди про асоціацію або будь-якого іншого нормативновносять зміни до цих правового акта;
зобов'язань
іі. ухвалено рішення здійснювати наближення до старої редакції
нормативно-правового акта;
- обсяг зобов'язання щодо наближення (до всього нормативно-правового
акта ЄС або тільки до його окремих частин);
- вид зобов'язання щодо наближення: зобов'язання докласти усіх
можливих зусиль для наближення або ж безпосереднє зобов'язання
наблизити законодавство;
- кінцевий термін наближення та, отже, пріоритетність (короткострокова
або середньострокова) наближення до відповідного нормативноправового акта ЄС.
2. Визначення інших Крім того, необхідно також перевірити, чи вимагають інші двосторонні
відповідних
або багатосторонні угоди між Україною (тільки нею чи у складі групи
зобов'язань України країн) та ЄС наближення до законодавства ЄС. Це включає, між іншим:
у сфері європейської - Договір про заснування Енергетичного Співтовариства;
інтеграції
- Угоди про цивільну авіацію (двосторонні або багатосторонні);
- зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.
Ці зобов'язання також необхідно враховувати під час короткострокового і
середньострокового планування.
3. Визначення
усіх Після визначення усіх зобов'язань, покладених на українські державні
відповідних
органи згідно з Угодою про асоціацію (або будь-якими іншими
українських
зазначеними вище актами), доцільно перейти до визначення всіх
нормативновідповідних національних законодавчих актів і створення їх єдиного
правових актів та списку. Це вкрай важливо для того, щоб попередньо оцінити
проектів
відповідність чинного законодавства України законодавству ЄС і
нормативнопідготувати таблиці відповідності.
правових
актів,
включаючи
підзаконні акти
4. Підготування
На етапі планування доцільно підготувати перший проект таблиці
таблиці
відповідності. Це необхідно з декількох причин:
відповідності
- це дозволяє оцінити відповідність, якщо національне законодавство,
хоча б частково, вже узгоджено із законодавством ЄС (наприклад,
наближення національного законодавства могло відбутися на виконання
Угоди про партнерство і співробітництво);
- це допомагає загалом оцінити обсяг роботи, що її необхідно виконати
для повного наближення законодавства України до законодавства ЄС;
- враховуючи зазначене вище, це дозволяє спланувати роботу з
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наближення, а якщо до завершення встановленого Угодою про асоціацію
строку залишилося мало часу, це дає підстави у прискореному режимі
опрацьовувати певний законодавчий акт.

5. Порівняння
положень
українського
законодавства
відповідних
положень
нормативноправового акта ЄС
6. Планування
наближення

На додаток до таблиці, складання якої вимагає українське законодавство
(див. вище), може бути доцільно підготувати постатейну таблицю.
Одразу після складання таблиці відповідності необхідно попередньо
оцінити відповідність. Це необхідно робити постатейно.
і

Планувати наближення необхідно на основі проведеного аналізу.
Залежно від сфери правового регулювання це потребує узгодження з
відповідним планом або стратегією наближення. Важливо забезпечити
горизонтальну узгодженість між різними програмними документами і
планами дій.
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Порядок дій для службовців, залучених до роботи зі складання проектів українських законодавчих
актів, спрямованих на наближення законодавства
Етап
Коментарі, приклади
1. Визначення відповідних На першому етапі розробники повинні визначити чинні зобов'язання
зобов'язань України за згідно з Угодою про асоціацію. Для цього необхідно спиратися на
Угодою про асоціацію між документи, підготовлені працівниками органів державного
Україною та ЄС, у тому управління, що виконували роботу з планування наближення
числі потенційних рішень законодавства. Варто нагадати, що необхідно враховувати не лише
органів
Асоціації,
що положення самої Угоди про асоціацію, але й відповідні рішення Ради
вносять зміни до цих асоціації та текст Порядку денного асоціації. Предмет перевірки
зобов'язань
включає:
- чинність нормативно-правового акта ЄС, зазначеного в Угоді про
асоціацію (або будь-якого іншого відповідного акта);
- якщо з'ясується, що зазначений в Угоді про асоціацію акт
законодавства ЄС скасовано або до нього вносяться зміни, то
необхідно перевірити, чи:
і. згідно з Угодою про асоціацію обрано варіант динамічного
наближення і перегляду Угоди про асоціацію або будь-якого іншого
нормативно-правового акта;
іі. ухвалено рішення здійснювати наближення до старої редакції
нормативно-правового акта;
- обсяг зобов'язання щодо наближення (до всього нормативноправового акта ЄС або тільки до його окремих частин);
- вид зобов'язання щодо наближення: зобов'язання докласти усіх
можливих зусиль для наближення або ж безпосереднє зобов'язання
наблизити законодавство;
- дотримання відповідного плану наближення законодавства/плану
дій;
- кінцевий термін наближення.
2.
Визначення
інших Крім того, необхідно також повторно перевірити, чи вимагають інші
відповідних
зобов'язань двосторонні або багатосторонні угоди між Україною (тільки нею чи
України
у
сфері у складі групи країн) та ЄС наближення до законодавства ЄС. Це
європейської інтеграції
включає, між іншим:
- Договір про заснування Енергетичного Співтовариства;
- Угоди про цивільну авіацію (двосторонні або багатосторонні);
- зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.
3. Визначення того, чи Як уже пояснено вище, Україна може також проводити добровільне
українські державні органи наближення. Це відбувається, коли розробники використовують
здійснюють
добровільне законодавство ЄС як зразок, хоча цього не вимагає жоден із
наближення, що його не інструментів, зазначених у пунктах 1–2. Навіть у такому разі варто
вимагає
Угода
про скласти список джерел права і таблицю відповідності. Це може
асоціацію або будь-який сприяти прозорості законотворчого процесу, а також здобути
інший інструмент
політичні успіхи у відносинах з ЄС, коли такий крок здатен
засвідчити політичну волю.
4.
Визначення
усіх На наступному етапі важливо визначити всі відповідні акти
відповідних законодавчих законодавства ЄС. Це необхідно, навіть якщо в Угоді про асоціацію
актів ЄС і пов'язаних із або будь-якому іншому двосторонньому документі зазначені тільки
ними документів (серед регламенти або директиви ЄС. Буде корисно скласти список джерел
яких м'яке право, практика права ЄС за зразком, наведеним у розділі 4 цієї методології.
Суду ЄС, настанови або
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звіти про транспозицію
державами-членами)
5.
Визначення
усіх
відповідних
українських
нормативно-правових актів
та проектів нормативноправових актів, включаючи
підзаконні акти

6. Підготування
відповідності

таблиці

7. Порівняння положень
проекту
українського
законодавчого
акта
з
положеннями відповідного
законодавства ЄС

8. Підготування довідки
щодо відповідності

Після визначення усіх зобов'язань, покладених на українські
державні органи згідно з Угодою про асоціацію та всіма
відповідними актами законодавства ЄС, доцільно перейти до
визначення всіх відповідних національних законодавчих актів і
створення їх єдиного списку. Корисними можуть виявитись
документи, підготовлені службовцями, залученими до роботи з
планування наближення законодавства. Це вкрай важливо для того,
щоб оцінити відповідність чинного законодавства України
законодавству ЄС і продовжити роботу з таблицями відповідності,
підготовленими службовцями, залученими до роботи з планування
наближення законодавства.
Службовці, залучені до роботи з планування наближення
законодавства, повинні підготувати попередній проект таблиці
відповідності. Втім, на етапі складання таблиці цю роботу необхідно
значно просунути, зокрема, така робота повинна включати:
- оновлення наявної таблиці відповідності;
- огляд відповідних актів законодавства ЄС, включаючи преамбули;
- огляд інших джерел права ЄС, у тому числі м'якого права і
практики Суду Європейського Союзу.
Порівняльний аналіз повинен охоплювати:
- сам нормативно-правовий акт і його преамбулу;
- м'яке право і відповідну практику Суду Європейського Союзу;
- стосовно тих положень актів ЄС, що мають більш загальний
характер (у тому числі норми, що встановлюють засоби забезпечення
виконання правових вимог), — аналіз відповідності положень
проекту національного законодавчого акта загальним нормам
законодавства ЄС.
На останньому етапі розробники українського проекту акта повинні
підготувати довідку щодо відповідності (згідно з вимогами
відповідного національного законодавства, детальніше див. вище).
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Порядок дій для службовців, залучених до роботи з перевірки відповідності проектів актів
Етап
Коментарі, приклади
1. Визначення відповідних На першому етапі особи, що перевіряють відповідність, повинні
зобов'язань
України
за повторно перевірити чинні зобов'язання згідно з Угодою про
Угодою про асоціацію між асоціацію. Це не лише положення самої Угоди про асоціацію, але й
Україною та ЄС, у тому відповідні рішення Ради асоціації та текст Порядку денного
числі потенційних рішень асоціації. Предмет перевірки включає:
органів
Асоціації,
що - чинність нормативно-правового акта ЄС, зазначеного в Угоді про
вносять зміни до цих асоціацію (або будь-якого іншого відповідного акта);
зобов'язань
- якщо з'ясується, що зазначений в Угоді про асоціацію акт
законодавства ЄС скасовано або до нього вносяться зміни, то
необхідно перевірити, чи:
і. згідно з Угодою про асоціацію обрано варіант динамічного
наближення і перегляду Угоди про асоціацію або будь-якого
іншого нормативно-правового акта;
іі. ухвалено рішення здійснювати наближення до старої редакції
нормативно-правового акта;
- обсяг зобов'язання щодо наближення (до всього нормативноправового акта ЄС або тільки до його окремих частин);
- вид зобов'язання щодо наближення: зобов'язання докласти усіх
можливих зусиль для наближення або ж безпосереднє зобов'язання
наблизити законодавство;
- кінцевий термін наближення.
2.
Визначення
інших Крім того, необхідно також перевірити, чи вимагають інші
відповідних
зобов'язань двосторонні або багатосторонні угоди між Україною (тільки нею чи
України
у
сфері у складі групи країн) та ЄС наближення до законодавства ЄС. Цю
європейської інтеграції
інформацію повинні надати розробники проектів актів, однак
особи, що перевіряють відповідність, повинні перевірити
правильність такої інформації. Варто пам'ятати, що необхідно
враховувати, між іншим:
- Договір про заснування Енергетичного Співтовариства;
- Угоди про цивільну авіацію (двосторонні або багатосторонні);
- зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.
3. Визначення того, чи Як уже пояснено вище, Україна може також проводити добровільне
українські державні органи наближення. Це відбувається, коли розробники використовують
здійснюють
добровільне законодавство ЄС як зразок, хоча цього не вимагає жоден із
наближення, що його не інструментів, зазначених у пунктах 1–2. Навіть у такому разі
вимагає Угода про асоціацію особам, що перевіряють відповідність, варто пересвідчитися, чи
або
будь-який
інший підготовлено список джерел права і таблицю (або таблиці) щодо
інструмент
відповідності. Наявність таких документів може сприяти прозорості
законотворчого процесу, а також здобути політичні успіхи у
відносинах з ЄС, коли такий крок здатен засвідчити політичну
волю.
4.
Визначення
усіх На наступному етапі важливо пересвідчитися, що розробники
відповідних
законодавчих проектів визначили всі відповідні акти законодавства ЄС. Це
актів ЄС і пов'язаних із ними необхідно, навіть якщо в Угоді про асоціацію або будь-якому
документів
(серед
яких іншому двосторонньому документі зазначені тільки регламенти або
м'яке право, практика Суду директиви ЄС. Буде корисно скласти список джерел права ЄС за
ЄС, настанови або звіти про зразком, наведеним у розділі 4 цієї методології, якщо тільки його не
транспозицію
державами- було підготовлено на етапі розробки проекту.
членами)
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5.
Визначення
усіх
відповідних
українських
нормативно-правових актів
та проектів нормативноправових актів, включаючи
підзаконні акти
6.
Перевірка
відповідності

таблиці

7. Порівняння положень
українського законодавства і
відповідних
положень
законодавства ЄС

8.
Перевірка
якості
і
точності
довідки
щодо
відповідності

9. Рішення з пропозицією до
керівних посадових осіб
передати проект акта на
наступний етап процесу
вироблення й ухвалення
рішень
або
повернути
проект і пов'язані з ним
документи на додаткове
опрацювання.

Після того, як ми пересвідчилися, що визначено всі зобов'язання,
покладені на українські державні органи згідно з Угодою про
асоціацію та всіма відповідними актами законодавства ЄС, доцільно
перейти до перевірки того, чи розробники визначили всі відповідні
національні законодавчі акти і створили їх єдиний список. Це
вкрай важливо для того, щоб правильно оцінити відповідність
чинного законодавства України законодавству ЄС.
Одне із завдань працівників, що перевіряють відповідність, полягає
у тому, щоб переконатися, що таблицю відповідності підготовлено
згідно з чинним українським законодавством, а оцінювання
відповідності проведено належним чином. Безпосередня перевірка
відповідності будемо здійснювати на наступному етапі.
На цьому етапі завдання осіб, що перевіряють відповідність, —
визначити, чи правильно і точно розробники проекту виконали
оцінювання відповідності. Для цього необхідно врахувати всі
відповідні джерела права ЄС, у тому числі:
- відповідний регламент або директиву ЄС;
- преамбулу відповідного акта;
- відповідне м'яке право і практику Суду Європейського Союзу;
- стосовно тих положень актів ЄС, що мають більш загальний
характер (у тому числі норми, що встановлюють засоби
забезпечення виконання правових вимог), — аналіз того, чи
положення проекту національного законодавчого акта відповідають
граничним вимогам законодавства ЄС.
Як зазначено вище, законодавство України вимагає складання
довідок щодо відповідності згідно з певними вимогами. Особи, що
перевіряють відповідність, повинні впевнитись, що таких вимог
дотримано, а за потреби — запропонувати, що можна покращити
або змінити.
Залежно від ступеня невідповідності особа, що перевіряє
відповідність, повинна запропонувати:
- відхилити проект акта повністю;
- повернути проект акта розробнику на доопрацювання;
- внести зміни до проекту акта на поточному етапі законотворчого
процесу (у співпраці з установою-розробником проекту).
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