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Список використаних скорочень. 

 

AEEP – Африка-ЄС енергетичне партнерство 

ASTM – Американське товариство по випробуванню матеріалів  

BSI – Краща ініціатива щодо тростинних 

CCS – процес уловлювання і зберігання діоксиду вуглецю  

CEN – Європейський комітет зі стандартизації 

CER (ССВ) – Сертифіковані скорочення викидів 

СОР – Конференція сторін РКЗК ООН 

Dii – Desertec Industry Initiative  

EEPR – Програма Європейської енергетичної реабілітації 

ЕЕU – Європейський енергетичний союз (European Energy Union) 

ENPI – Європейський Інструмент політики Сусідства та Партнерства 

ERUs (ОСВ) – Одиниці скорочення викидів  

EUROSOLAR – Європейська асоціація з відновлюваної енергетики  

FSC – Лісова опікунська рада (Forest Stewardship Council) 

G-8 – саміт Великої вісімки\сімки 

GBEP – Глобальне партнерство з біоенергетики  

GSP+ – Загальна система преференцій плюс 

HS – Гармонізована система опису та кодування товарів (англ. Harmonised 
Commodity Description and Coding System) 

IEEA – Агентство по виконанню програми "Розумна енергія" (Intelligent Energy 
Executive Agency)) 

INDCs – національні внески РКЗК ООН 

INOGATE – INterstate Oil and GAs Transportation to Europe 

IPEEC – Міжнародне партнерство по співпраці в галузі енергоефективності 
(The International Partnership for Energy Efficiency Cooperation) 

IRENA (IРEНA) – Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії  

JET – Об'єднаний Європейський Тор 

JI (СВ) – проекти спільної реалізації Кіотського протоколу  
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LNG термінали – термінали зрідженого природного газу (liquefied natural gas) 

MSP – Середземноморський план сонячної енергії 

OJ – Official Journal of EU 

РРР – державно-приватне партнерство (Public–Private Partnerships) 

REDD – Скорочення викидів в результаті збезлісення і деградації лісів 
(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) 

REDD + – Механізм по боротьбі з вирубкою і зведенням тропічних лісів  

REIL Project – Проект ВДЕ та міжнародне право  

RSB – Круглий стіл з питань сталого біопалива (Roundtable on Sustainable 
Biofuels) 

RSPO – Круглий стіл з проблем сталого виробництва пальмового масла 

RЕЕЕР – Партнерство з поновлюваних джерел енергії та енергоефективності  

SE4ALL – «Стійка енергетика для всіх»  

WSC – Світове співробітництво зі стандартів  

АЕС – атомна електростанція 

АКТ – Країни Африки, Карибського басейну і Тихоокеанського регіону.  

АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії 

АТЕС – Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії 

ВЕЗ – виключна економічна зона 

Віденська конвенція (1963/1997 рр.) – Віденська конвенція про цивільну відпо-
відальність за ядерну шкоду (1963/97 р.) 

ВМО – Всесвітня метеорологічна організація  

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВССР – Всесвітній саміт зі сталого розвитку (2002 р.) 

ГА ООН – Генеральна Асамблея ООН 

ГАТТ – Генеральна угода СОТ про тарифи й торгівлю (1994 р.) 

ГД – генеральний директорат Комісії ЄС 

Гельсінська конвенція – Конвенція по захисту морського середовища району 
Балтійського моря (1992 р.) 
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ГЕС – гідроелектростанція 

ГЕФ – Глобальний екологічний фонд 

Декларція Ріо (1992 р.) – Декларація з навколишнього середовища і розвитку 
(1992 р.) 

ДЕХ – Договір до Енергетичної Хартії (1994 р.) 

ДЄC – Договір про ЄС (1992 р.) 

ДЗЄСп – Договір про заснування ЄС (1957 р.) 

ДЗЄЕСп – Договір про заснування Енергетичного Співтовариства (2006 р.) 

Директива з ВДЕ – Директива 2009/28/EC «Про заохочення використання енер-
гії з відновлюваних джерел та внесення змін і згодом скасування Директив 
2001/77/EC і 2003/30/EC»  

Директива про Нову ЄСТВ – Директива 2009/29/EC «Про зміни Директиви 
2003/87/EC з метою поліпшення і розширення схеми торгівлі викидами парнико-
вих газів» 

Директива про ОВНС – Директива 85/337/EEC «Про оцінку впливу деяких 
приватних і громадських проектів на навколишнє середовище (зі змінами у 1991, 
1997, 2001, 2003 і 2009 рр.)» 

ДФЄС – Договір про функціонування Європейського Союзу 

ЕЕ-21 – проект ЄЕК ООН «Енергоефективність-21» 

ЕЕР СНД – Електроенергетична рада СНД 

ЕКОСОР ООН – Економічна і соціальна рада ООН 

ЕОЕн – екологічно орієнтована енергетика  

ЕСКАТО – Економічна і соціальна комісія ООН для Азії і Тихого океану. 

ЄАВТ – Європейська асоціація вільної торгівлі 

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку 

Євратом – Європейське співтовариство з атомної енергії 

Євромед – Євро-середземноморське партнерство 

ЄЕК ООН – Європейська екологічна комісія ООН 

ЄЕП – Європейський економічний простір 

ЄЕС – Європейське економічне співтовариство 

ЄЕСп – європейське Енергетичне співтовариство 

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк 
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ЄКПЛ – Європейська конвенція з прав людини 

ЄС – Європейський Союз 

ЄСп – Європейське Співтовариство 

ЕСКО – енергозберігаюча сервісна компанія 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

ЄСТВ – Європейська схема торгівлі викидами 

ЄСУА – євро-середземноморська угода про асоціацію  

ЄУА – європейська угода про асоціацію  

ЗВТ – зона вільної торгівлі  

ІКАО – Міжнародна організація цивільної авіації 

ІКСІД – Міжнародний Центр по розв'язанню інвестиційних спорів  

ІМО – Міжнародна морська організація (англ. International Maritime 
Organization) 

ІСО, ISO – Міжнародна організація по стандартизації  

ІТЕР – Міжнародний термоядерний експериментальний реактор 

КБР – Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992 р.) 

Кіотський протокол – Кіотський протокол до РКЗК ООН (1997 р.) 

КМП ООН – Комісія міжнародного права ООН 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

Конвенція 1951 р. – Конвенція про статус біженців (1951 р.) 

Конвенція 1958 р. – Женевська конвенція про континентальний шельф (1958 р.) 

Конвенція 1969 р. – Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі 
у випадках аварій, що викликають забруднення нафтою (1969 р.) 

Конвенція 1972 р. – Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, за-
вдану космічними об'єктами (1972 р.). 

Конвенція 1982 р. – Конвенція ООН з морського права (1982 р.) 

Конвенція 1992 р. – Конвенція про охорону та використання транскордонних водото-
ків та міжнародних озер (1992 р.)  

Конвенція 1997 р. – Конвенція по право ненавігаційних видів використання між-
народних водотоків (1997 р.) 
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Конвенція OSPAR (ОСПАР) – Конвенція про захист морського середовища Пі-
внічно-Східної Атлантики (1992 р.) 

Конвенція БЗНС – Міжнародна конвенція по забезпеченню готовності на випа-
док забруднення нафтою, боротьбі з ним та співробітництва (1990 р.)  

Конвенція Еспо – Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті (1991 р.) 

КСДА – Конференція Сторін Договору про Антарктику  

КУР – Комісія ООН зі сталого розвитку 

Лондонська Конвенція 1972 р. – Лондонська Конвенція по запобіганню забруд-
нення моря скидами відходів та інших матеріалів (1972 р.) 

Лондонський протокол – Протокол до Конвенції по запобіганню забруднення 
моря скидами відходів та інших матеріалів (1996 р.) 

МАА – Міжнародне атомне агентство  

МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії 

МАРПОЛ 1973/78 – Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення моря з 
суден (1973/78 рр.) 

Марракешська угода – Маракешська угода з імплементації Кіотського протоко-
лу (2001 р.) 

МВС – міністерство внутрішніх справ 

МЕА – Міжнародне енергетичне агентство 

МЕК, ІЕЦ – Міжнародна електротехнічна комісія  

МЕРКОСУР – Спільний ринок країн Південної Америки (Mercado Común del 
Sur) 

МКС – Міжнародна космічна станція 

МКрС – Міжнародний кримінальний суд 

МПВ – меморандум про взаєморозуміння  

МОП – Міжнародна організація праці 

МПА СНД – Міжпарламентська асамблея СНД 

МПНС – міжнародне право навколишнього середовища 

МППСС – Конвенція про міжнародні правила попередження зіткнень суден у 
морі (1972/2007 рр.) 

МС ООН – Міжнародний суд ООН 
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МСЕ – Міжнародний Союз Електрозв'язку (Міжнародний Телекомунікаційний 
Союз) 

МТД – міжнародна технічна допомога 

МЧР – механізми чистого розвитку Кіотського протоколу 

НАТО – Організа́ція Північноатланти́чного до́говору (англ. North Atlantic 
Treaty Organization) 

НАФТА – Угода про зону вільної торгівлі в Північній Америці 

НБСЄ – Нарада з безпеки і співробітництва в Європі 

НКРЕ – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енер-
гетики  

НКРЕКУ – Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і 
комунальних послуг України 

НТР – науково-технічна революція 

НУО – неурядові організації 

ОАД – Організація американських держав 

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі  

ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва і розвитку 

ООН – Організація Об’єднаних Націй  

ОПЕК – Організація країн-експортерів нафти 

ОРС – Орган з розв’язання спорів в СОТ 

Орхуська конвенція – Конвенція про доступ до інформації, участь громадсько-
сті в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля (1998 р.) 

ПАР – Південно-Африканська республіка  

ПАРЄ – Парламентська Асамблея Ради Європи 

ПГ – парникові гази 

ПДВ – податок на додану вартість 

ПЕЕСЕА – Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективно-
сті і суміжних екологічних аспектів (1994 р.) 

ПКУ – Податковий кодекс України (2010 р.) 

ППТС – Постійна палата третейського суду 
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програма FIT –  програми підтримки відновлюваної енергетики feed-in tariff 

Проект 2006 р. – Проект принципів, що стосуються розподілу збитків у разі 
транскордонного шкоди, заподіяної в результаті небезпечних видів діяльності 
(2006 р.) 

Проект 2001 р. – Проект статей КМП про відповідальність держав за міжнаро-
дні протиправні діяння (2001 р.) 

Проект 2011 р. – Проект статей КМП про відповідальність міжнародних органі-
зацій (2006/2011 рр.) 

ПРООН – Програма розвитку ООН 

РБ ООН – Рада безпеки ООН 

РЕВ – Рада Економічної Взаємодопомоги 

РКЗК ООН – Рамкова конвенція ООН про зміни клімату (1992 р.) 

РКООН-2009, UNFC-2009 – Рамкова класифікація копалин енергетичних та мі-
неральних запасів і ресурсів (2009 р.)  

РТРС – Круглий стіл відповідальної соєвої асоціації 

САДК – Співтовариство розвитку Південної Африки  

СДС – Союз для Середземномор’я  

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

СОТ – Світова організація торгівлі 

Стокгольмська декларація (1972 р.) – Декларація з оточуючого людину середо-
вища (1972 р.)  

СФС – Угода СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів  

СхП – Східне партнерство  

ТБТ – Угода СОТ про технічні бар'єри в торгівлі  

ТЕЦ – теплоелектроцентраль 

ТНК – транснаціональна корпорація 

УА – угода про асоціацію 

УАС – угода про асоціацію і стабілізацію  

УАУ – Угода про асоціацію ЄС його держав-членів і України (2014 р.) 

УВКБ – Управління Верховного комісара ООН зі справ біженців 



11 
 

Угода Котону – Угода про партнерство між Групою держав Африки, Кариб-
ського басейну і Тихого океану з одного боку, та Європейським співтовариством і 
його державами-членами, з іншого боку, підписана в Котону (2000 р.) 

Угода про SCM – Угода СОТ про субсидії та компенсаційні заходи 

Угода TRIMs (ТРІМ) – Угода СОТ з торговельних аспектів іноземних інвести-
цій (1994 р.) 

УНТЦ – Український Науково-Технологічний Центр 

УПС – угода про партнерство і співробітництво 

ФАО – Продовольча і сільськогосподарська організація ООН 

ФАТФ – Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 
(англ. Financial Action Task Force on Money Laundering) 

ФКЕГ – Форум країн-експортерів газу 

ФРН – Федерати́вна Респу́бліка Німе́ччина 

ХЕЛКОМ – комітет Гельсінської конвенції 

ЦРТ – цілі розвитку тисячоліття 

Чиказька конвенція – Чиказька конвенція про цивільну авіацію (1944 р.) 

ЮНЕП – Програма ООН з навколишнього середовища 

ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
(англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

ЮНІДО – Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку 

ЮНКТАД – Конференція ООН з науки і техніки для цілей розвитку  
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Вступ 

 

Актуальність  теми  дослідження. Наріжним каменем сучасної цивілі-

зації виступає енергія, в той же час, сам по собі процес енергетичного циклу 

становить загрозу цій цивілізації, та може призвести до неприйнятної транс-

кордонної шкоди, як це було показано під час аварій на атомних станціях 

(Чорнобильській АЕС (1986 р.), Трі-Майл-Айленд (1979 р.), Фукусіма-1 

(2011 р.)), під час видобутку (вибух нафтової платформи Deepwater Horizon у 

Мексиканській затоці (2010 р.)) або перевезення нафти (аварія танкера «Ек-

сон Вальдес» (1989 р.)).   

Наразі проблематика співвідношення потреб енергетики і захисту на-

вколишнього середовища дуже гостро стоїть перед світовим співтоварист-

вом. Її вирішення неможливе за допомогою односторонніх зусиль окремих 

країн, тут потрібні колективні зусилля світового співтовариства. У той же час 

така спільна діяльність не має перешкоджати реалізації принципу сувереніте-

ту держави над її природними ресурсами. Вирішити цю колізію має допомог-

ти міжнародне право.  

У прийнятих останнім часом на міжнародному рівні актах, таких як Де-

кларація Ріо+20 Конференції Організації Об’єднаних Націй (ООН) зі сталого 

розвитку (2012 р.), резолюція Парламентської Асамблеї Організації з безпеки 

та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) з екологічної безпеки (2013 р.), Мі-

жнародна енергетична хартія (2015 р.), декларація Саміту зі сталого розвитку 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на 

період до 2030 року» (2015 р.), Угода про асоціацію України з Європейським 

Союзом (ЄС) і його державами-членами (2014 р.), червоною ниткою прохо-

дить ідея, що діяльність у сфері енергетики має відповідати потребам сталого 

розвитку та вимогам захисту навколишнього середовища. Вказується на два 

суттєві елементи: 1. Важливість адекватних енергетичних послуг для задово-

лення основних потреб людини, поліпшення соціального добробуту і досяг-

нення економічного розвитку; 2. Виробництво і використання енергії не по-
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винно ставити під загрозу якість життя нинішнього і майбутніх поколінь і не 

повинно перевищувати пропускну здатність екосистем. Проте ця думка не є 

абсолютно новою. Цілий ряд її елементів має своїм походженням і раніше 

прийняті міжнародно-правові акти, такі як Договір до Енергетичної Хартії 

(ДЕХ) (1994 р.) і Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної 

ефективності і суміжних екологічних аспектів (ПЕЕСЕА) (1994 р.), Рамкова 

конвенція ООН про зміни клімату (1991 р.), Кіотський протокол (1997 р.), 

Договір про Європейський Союз (1992 р.), Угода Співдружності Незалежних 

Держав (СНД) про енергоефективність та енергозбереження (2002 р.), Про-

токол про імплементацію Альпійської конвенції 1991 р. в галузі енергетики 

(1998 р.) та інші. Важливою є активна діяльність у цій сфері також спеціалі-

зованих міжнародних організацій, таких як Міжнародне агентство з віднов-

люваних джерел енергії (IRENA), Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), 

Організація Міжнародного експериментального термоядерного реактору 

(ІТЕР) та інші. 

Для нас ця проблема вкрай важлива з кількох причин: саме на території 

України сталася найбільша аварія у сфері енергетики, що мала значний тран-

скордонний вплив – на ЧАЕС; саме Україна зараз активно вирощує ріпак як 

один із ключових елементів для вироблення біодизеля, піддаючи одночасно 

загрозі власну продовольчу безпеку; саме для України є вкрай важливим за-

безпечити власну енергетичну безпеку, зменшивши залежність від імпорто-

ваних викопних енергетичних ресурсів через розвиток місцевих відновлюва-

них джерел енергії (ВДЕ); на Україні лежать юридичні зобов’язання з імпле-

ментації цілого ряду актів acquis communautaire, в тому числі у сфері ВДЕ, 

енергоефективності, безпечного поводження з викопними енергетичними ре-

сурсами, енергетичної безпеки, внаслідок членства в Енергетичному співто-

варистві та ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС (2014 р.).     

Про значення цієї проблеми на глобальному рівні свідчить те, що в 2007 

р. Рада Безпеки ООН провела перше в історії обговорення зв'язку між зміною 

клімату, енергетичною безпекою і глобальними конфліктами, незважаючи на 
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протести таких потужних держав, як Росія, США та Китай. А у справі Габчі-

ково-Надьмарош (1997 р.) Міжнародний Суд ООН, відзначивши потребу під-

тримувати баланс між забезпеченням економічного розвитку і захистом на-

вколишнього середовища, вказав на концепцію стійкого (сталого) розвитку 

як зразок для такого правильного співвідношення.  

Зазначені чинники обумовили актуальність та важливість теми дослі-

дження, виходячи з теоретичної та практичної точок зору. 

Теоретичну основу дисертаційного дослідження складають праці віт-

чизняних і зарубіжних вчених, що досліджували механізм міжнародно-

правового регулювання, внутрішньодержавний механізм реалізації норм мі-

жнародного права, а також проблеми співвідношення міжнародного та наці-

онального права. Серед них варто виділити М.О. Баймуратова, І.П. Бліщенка, 

Я. Броунлі, М.В. Буроменського, В.Г. Буткевича, О.В. Буткевич, В.А. Васи-

ленка, В.Г. Вітцтума, А.С. Гавердовського, В.Н. Денисова, А.І. Дмитрієва, Г. 

Кельзена, Д.Б. Левіна, І.І. Лукашука, П. Маланчука, В.В. Мицика, В.І. Мура-

вйова, Т.М. Нешатаєву, Л. Оппенгейма, Б. Сімма, Т.Л. Сироїд, А.М. Талалає-

ва, О.В. Тарасова, Л.Д. Тимченка, О.І. Тіунова, Г.І. Тункіна, М.О. Ушакова, 

Д.І. Фельдман, А. Фердросса, С.В. Черніченко, О.О. Шибаєву, М. Шоу. Знач-

ний аналіз діяльності міжнародних організацій в рамках міжнародно-

правового регулювання сфери енергетики та навколишнього середовища бу-

ло здійснено у працях Т.О. Анцупової, Т.Б. Ванданова, О.О. Гріненко, В.Ю. 

Донченко, А.В. Маніної, М.О. Медведєвої, М.М. Микієвича, Є.С. Молодцо-

вої, Т.Н. Нешатаєва, А.І. Отке, О.М. Шпакович. Безпосередній аналіз норм і 

актів, пов’язаних із міжнародно-правовим регулюванням міжнародних енер-

гетичних відносин, було здійснено такими науковцями як: П.С. Борцевичем, 

С.В. Віноградовим, Т. Вельде, С.І. Голіковою, І.В. Гудковим, Б. Дельво, 

Р.Р. Дубасом, Р.Д. Зедалісом, І.С. Жуковою, А.А. Конопляником, А.О. Кори-

невичем, Е. Кроссом, П.Г. Лахном, А.В. Льовіним, С.А. Малиніним, Ю.М. 

Матруновським, В.І. Олещенком, Р.А. Петровим, К. Реджвелл, Ф. Сімпсо-

ном, З.В. Тропіним. Загальними і спеціальними питаннями міжнародного 
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права навколишнього середовища займалися такі дослідники як: В.І. Анд-

рейцев, А.О. Андрусевич, К. Баррет, М.Ю. Бездєнєжна, П. Бірні, А. Бойль, 

С.М. Вихрист, Р. Вольфрум, Г.М. Даниленко, Дж. Епплгейт, К. Земанек, О. 

Кісс, М.М. Копилов, Т.Р. Короткий, М. Коскенн'ємі, К. МакМіллан, К. Редж-

велл, Ф. Сендс, Н.О. Соколова, В. Строчук, О.С. Тимошенко, М. Фіцморіс, Д. 

Шелтон, В. Чемберс, Ю.С. Шемшученко, О. Янг. Проблематика міжнародно-

правового регулювання сталого розвитку, в тому числі такого його аспекту 

як «стала енергетика», досліджувалася такими вченими як: Н.І. Андрусевич, 

Б.В. Бабіним, О.Г Білорусом, А. Бойлем, І.В. Братко, Т.О. Будяковою, 

Р.Д. Ваншафтом, Ч.Д. Гонтье, Ф. Купером, В. Лангом, Ю.М. Мацейком, 

В.В. Новицьким, М.С. Сеггером, М.Д. Смисловим, Ф.Л. Тотом, Д. Фрісто-

ном, Д.Р. Ходасом, Т. Чібелу. Крім того, аналізом норм міжнародного права, 

що діють безпосередньо у сфері ЕОЕн (щодо ВДЕ, енергоефективності та 

інш.), займалися такі юристи-міжнародники як: А.Х. Абашидзе, А.В. Башун, 

Я.С. Бенедик, П. Бірньє, А. Бойл, Л.О. Бондар, А. Боссельман, А. Бредбрук, 

С. Брюс, А.М. Букринський, E.Р. Де Вера, М.Л. Відела, О.Є. Вилегжаніна, 

О.М. Вилегжанін, С. Гончарова, Л.Д. Зікіяряходжаєв, О.Б. Кишко-Єрлі, 

Р. Лістер, М.С. Лизікова, О.С. Молодцова, Р.Л. Оттінгер, П.Парк, Ю.М. Рудь, 

М.О. Солнцев, Р. Ховз.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційне дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми Київ-

ського національного університету імені Тараса Шевченка «Розбудова між-

народних, правових, політичних та економічних основ державності України» 

№ 97128 (у рамках теми наукового дослідження Інституту міжнародних від-

носин Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Укра-

їна у міжнародних інтеграційних процесах» № 011БФ048-01 – відповідно до 

плану науково-дослідної роботи кафедри міжнародного права Інституту). 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційного дослі-

дження є проведення аналізу міжнародно-правових норм, що діють у сфері 
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екологічної енергетики на універсальному, регіональному і національному 

рівнях, а також в рамках міжнародних організацій.  

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких за-

вдань:  

-  встановити роль концепції сталого розвитку у формуванні екологічно-

го погляду на енергетику в рамках міжнародного права і міжнародних відно-

син; 

- дослідити концепцію екологічно орієнтованої енергетики (ЕОЕн) з то-

чки зору міжнародного права, визначити її базові принципи;  

- визначити роль і місце джерел міжнародного права в рамках концепції 

ЕОЕн. Окремо з’ясувати існування звичаєвої норми щодо зобов’язання дер-

жав сприяти розвитку ВДЕ та енергоефективності; 

- проаналізувати засади міжнародно-правового регулювання ВДЕ, а осо-

бливо гідроенергетики на транскордонних водотоках;  

- визначити, яким чином здійснюється міжнародно-правове регулювання 

біоенергетики, з’ясувати роль міжнародного права навколишнього середо-

вища (МПНС) у встановленні критеріїв сталості;  

- з’ясувати роль міжнародно-правового регулювання у забезпеченні ене-

ргоефективності та здійсненні технологій захоплення і захоронення СО2, зок-

рема механізмів Кіотського протоколу і пост-Кіотських актів; 

- дослідити роль і функціонування інституційного механізму в реалізації 

ЕОЕн, і зокрема діяльність IRENA, МЕА і ІТЕР; 

- розглянути реалізацію міжнародно-правової відповідальності в рамках 

ЕОЕн, а також роль ад’юдикаційних органів у розв’язанні міжнародних спо-

рів, пов’язаних з еколого-енергетичними проблемами;  
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- дослідити міжнародно-правовий механізм, що створено у сфері ЕОЕн в 

рамках Європейського Союзу та його угод із третіми державами.  

Об’єктом дослідження є правовідносини, які складаються в рамках мі-

жнародного права у сфері екологічної енергетики. 

Предметом дослідження є норми міжнародного права, які містяться у 

цілій низці дво- та багатосторонніх угод, міжнародних звичаях, рішеннях мі-

жнародних організацій, рішеннях міжнародних ад’юдикаційних органів, мі-

жнародно-правовій доктрині, які регулюють сферу екологічної енергетики. 

Методологічна основа дослідження. Будь-яке наукове дослідження має 

не тільки предметний, а й методологічний зміст, оскільки воно пов'язане з 

критичним осмисленням існуючого теоретико-понятійного апарату, переду-

мов і підходів до інтерпретації досліджуваної проблематики. Для цього в ро-

боті використано широкий перелік наукових методів, які допомогли всебічно 

дослідити проблематику екологічної енергетики і концепцію ЕОЕн. Основу 

методології дисертаційного дослідження становить сукупність методів нау-

кового пізнання, використаних автором при написанні дисертації. Всі засто-

совані в дослідженні методи можна поділити на загальнонаукові та спеціаль-

но-наукові, чиє поєднання дозволяє вирішити поставлені в роботі завдання.  

Дослідження базується на законах і принципах діалектики, за допомо-

гою яких досліджено взаємозалежність міжнародних та суспільних процесів, 

що перебувають у постійному взаємозв’язку та розвитку і через правові ме-

ханізми втілюються в рамках ЕОЕн. Застосовані в дослідженні також загаль-

ні закони діалектики. Своє застосування знайшов також метод системного 

аналізу, що використовувався для з’ясування внутрішніх зв’язків між право-

вими нормами, які складають міжнародно-правовий аспект ЕОЕн, перебува-

ючи при цьому в рамках таких галузей міжнародного права як МПНС, між-

народне морське право, міжнародне повітряне право, право ЄС, міжнародне 

економічне право та інші.   
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У роботі широко використано низку спеціальних юридичних методів. 

Головним з них є застосований в роботі формально-юридичний метод. Він 

дозволяє виявити чинні правові норми, проаналізувати їхній зміст та виділи-

ти взаємозв’язки з метою розуміння міжнародно-правового аспекту концепції 

ЕОЕн. Порівняльний метод застосовується для з'ясування правової природи 

концепції ЕОЕн та для визначення її місця в системі міжнародного права. За-

для з’ясування особливостей імплементації норм ЕОЕн в Україні та інших 

державах, а також виявлення колізій між нормами міжнародних і національ-

но-правових актів у досліджуваній сфері. При обґрунтуванні теоретичних 

висновків за дисертацією використовувалися загальні положення теорії пра-

ва, а також теорії та практики міжнародного права. Історико-правовий і фор-

мально-логічний методи використовувалися у дослідженні з метою визна-

чення закономірностей історичного розвитку норм, що регулюють екологіч-

ну енергетику в рамках міжнародного права. При розробці пропозицій щодо 

подальшого розвитку міжнародно-правового регулювання ЕОЕн, а також 

прогнозу розвитку правового регулювання екологічної енергетики в Україні 

в світлі наближення до законодавства ЄС використовувався метод прогнозу-

вання. Також в дослідженні використана і низка інших спеціальних методів 

пізнання: аналітичний, структурно-функціональний та інші. 

Теоретичним підґрунтям для дисертаційного дослідження були наукові 

праці зарубіжних та українських фахівців у сфері міжнародного права, права 

ЄС та порівняльного правознавства. 

Емпіричну базу дослідження становили міжнародні договори, міжнаро-

дні звичаї, акти міжнародних міжурядових організацій, акти права ЄС, судові 

рішення міжнародних ад’юдикаційних органів, національне право ряду дер-

жав та аналітичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисерта-

ційна робота є першим у вітчизняній науці комплексним і системним спеціа-

льним дослідженням міжнародно-правового регулювання функціонування 

екологічної енергетики. Також наукова новизна визначається сутністю пос-
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тановки правових проблем, викладенням нових ідей та тенденцій розвитку 

правових механізмів, що розглядаються в роботі. На підставі результатів до-

слідження дисертантом пропонуються нові наукові положення та висновки, 

які виносяться на захист: 

вперше: 

- доведено, що в рамках сучасного міжнародного права можна визначити 

формування синергії правового регулювання міжнародного енергетичного 

права і МПНС. Разом вони утворюють авторську концепцію ЕОЕн, яка базу-

ється на засадах сталого розвитку. Концепція ЕОЕн має дві складові – реалі-

зується у площині міжнародних відносин як одна з частин концепції сталого 

розвитку, а саме її елемент – «стала енергетика» (через ухвалення різного ро-

ду політичних актів), а по-друге, реалізується в рамках міжнародного права 

через цілу низку міжнародно-правових актів та звичаєвих принципів і норм; 

- обґрунтовано, що в рамках системи міжнародного права концепція 

ЕОЕн має розглядатися як полісистемний комплекс норм, який охоплює сво-

їм регулюванням правовідносини від міжнародних до практичного втілення 

правових норм на національному рівні. Концептуальною ідеєю, що поєднує 

комплекс, є та, що енергетика в процесі свого застосування (енергетичного 

циклу) не має шкодити навколишньому середовищу чи ця шкода має бути 

мінімізованою. Цей комплекс не змінює структуру системи міжнародного 

права з поділом на галузі, проте становить практичний інтерес для дослі-

дження його наукою, зважаючи на сам факт існування відповідних норм;  

- обґрунтовано, що у процесі формування перебуває звичаєва норма про 

зобов’язання держав сприяти розвитку ВДЕ та енергоефективності, а також 

співпрацювати в розробці транскордонних вуглеводневих родовищ;  

- з’ясовано, що міжнародно-правове регулювання ВДЕ в рамках міжна-

родного права має поки переважно фрагментований характер. Лише ряд між-

народно-правових актів регіонального характеру накладає на держави 

обов’язок із розвитку і використання ВДЕ для цілей захисту навколишнього 
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середовища. Найбільш докладним, ґрунтовним і системним у рамках міжна-

родно-правового регулювання використання ВДЕ є секторальне регулюван-

ня, а саме регулювання використання гідроенергетики; 

- доведено, що для міжнародно-правового регулювання біоенергетики 

зараз ключове завдання полягає у створені універсальних та регіональних 

критеріїв сталості її використання. Певні досягнення в цьому напрямку є у 

ряду міжнародних організацій та присутні в практиці ЄС. Серед цих критері-

їв можна виділити: збереження біорізноманіття; скорочення викидів парни-

кових газів (ПГ); збереження продовольчої безпеки; використання земель з 

урахуванням соціальних потреб; підтримання якості праці; непорушення 

справедливих принципів міжнародної торгівлі. Особлива увага в цьому сенсі 

має бути зосереджена на використанні деревини та торфу;  

- проаналізовано міжнародно-правові основи реалізації технології захоп-

лення і захоронення СО2 (CCS) та виявлено, що через фізичний стан СО2 як 

відходів їхнє збереження в товщі води є забороненим міжнародним правом, 

проте дозволеним воно є в геологічних формаціях під морським дном і на 

суходолі за умов застосування спеціальних керівних принципів оцінки ризи-

ків і управління цією діяльністю. Це дозволяє включити цю технологію в ме-

ханізми пост-Кіотського процесу; 

-  виявлено, що відносно правових засад регулювання видобутку нетра-

диційного (сланцевого) газу на рівні міжнародного права і національного за-

конодавства не вироблено ідентичних підходів. Єдину спробу комплексного 

підходу до нього здійснено в рамках ЄС: ухвалено ряд рекомендаційних рі-

шень, що певним чином пристосовують використання неспеціалізованих ак-

тів права ЄС до видобутку сланцевого газу і нафти. Зокрема, обов’язковим на 

рівні ЄС визначено проведення оцінки впливу на навколишнє середовище 

(ОВНС), застосовування принципів «найкращих доступних технологій» і 

«забруднювач платить», сертифікація використовуваних хімікатів, заходи з 

охорони вод та заповідних територій; 
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- визначено, що ключовими спеціалізованими організаціями у сфері ЕО-

Ен виступають IRENA, МЕА та ІТЕР. Проте їхній статус з т.з. міжнародного 

права є різним. Універсальний характер із них має лише IRENA, тоді як МЕА 

й ІТЕР є трансрегіональними. Беззаперечною міжнародною право-

суб’єктністю володіє лише IRENA, МЕА ж є автономним утворенням при 

Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), ІТЕР – фактич-

но виробничо-галузевою організацією, наділеною певними рисами міжнаро-

дної організації; 

- вважаємо можливим виділити в рамках транскордонної шкоди її особ-

ливий підвид – «еколого-енергетична шкода», що має таке обґрунтування: 1. 

особлива небезпека для екології саме з боку діяльності, пов’язаної з енерге-

тикою; 2. регулювання саме такої відповідальності цілою низкою окремих 

міжнародно-правових документів; 3. поширення відповідальності за таку 

шкоду як на держави, так і на фізичних і юридичних осіб під їх контролем, 

через криміналізацію відповідальності за таку шкоду. Вона може бути як на-

слідком протиправних міжнародно-правових дій, так і дій, не заборонених 

міжнародним правом; 

- проаналізовано проблему de lege ferenda міжнародно-правової відпові-

дальності за підйом рівня Світового океану через зміни клімату. Виходячи з 

принципу перестороги, можна встановити існування зв'язку між викидами 

СО2 у повітря, змінами клімату і підйомом рівня океану. Через це існують 

об’єктивні основи для відповідальності через порушення норм Конвенції 

ООН з морського права (1982 р.), Рамкової конвенції ООН зі змін клімату 

(РКЗК ООН), Кіотського протоколу, Конвенції про біологічне розмаїття і 

звичаєвих міжнародно-правових норм; 

- положення, що ЄС було створено найбільш дієвий і розгалужений ме-

ханізм в рамках міжнародно-правового регулювання екологічної енергетики. 

Він базується на актах первинного права, гармонізаційних актах вторинного 

права, що містять в собі принципи, які в цілому відповідають підходам, роз-

робленим в рамках міжнародного права. Їхньою особливістю є 
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обов’язковість виконання чи досягнення поставлених в них показників в 

державах-членах. Важливою особливістю є те, що механізми, що функціо-

нують в рамках права ЄС, не страждають на загальну ваду концепції ЕОЕн в 

рамках міжнародного права – фрагментованість. Вони пов’язані між собою і 

виключають можливість їх оскарження за допомогою інших ад’юдикаційних 

установ; 

- відзначено, що в рамках імплементації acquis communautaire у сфері 

ЕОЕн в українське законодавство можна виділити кілька етапів: 1991-1994 

рр. – спорадичне сприйняття деяких норм acquis у сфері захисту навколиш-

нього середовища; 1994-2005 рр. – сприйняття відповідних норм acquis в ра-

мках Угоди про партнерство і співробітництво (1994 р.) (УПС) і національно-

го законодавства, прийнятого на її виконання, а також спеціалізованого зако-

нодавства; 2005-2010 рр. – подальша реалізація норм УПС в рамках Мемора-

ндуму про співпрацю в галузі енергетики і Плану дій за Європейською полі-

тикою сусідства. Україна прийняла зобов’язання із впровадження ключових 

елементів acquis communautaire з енергетики, довкілля та ВДЕ; 2010-2014 рр. 

– Приєднання України до Енергетичного співтовариства (ЕСп) і підготовка 

до укладання Угоди про асоціацію України з ЄС (2014 р.) (УАУ). Україна 

взяла спеціалізоване зобов’язання реалізовувати визначені акти нормативно-

правової бази ЄС в енергетичній сфері. Особливо тут варто відзначити acquis 

у сфері ВДЕ, біопалива і захисту навколишнього середовища; з 2014 р. – 

впровадження норм УАУ, що базується на повазі принципів сталого розвитку 

та посиленні співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища. 

Україна зобов’язується наближувати своє законодавство до acquis ЄС у сфері 

навколишнього середовища, енергетики та викидів ПГ. Ухвалено цілий ряд 

національно-правових актів щодо впровадження окремих актів ЄС із строка-

ми такої імплементації, завданнями органам виконавчої влади та партнерами 

зі сторони ЄС.  

Набули подальшого розвитку: 
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- положення про те, що міжнародні екологічні стандарти, які поєднують 

в собі вимоги технічних і політичних стандартів, сприяють реалізації вимог 

сталого використання природних ресурсів, юридичної чинності набувають 

після імплементації на національному рівні. У той же час при імплементації 

стандартів мають враховувати вимоги Угоди про заснування Світової органі-

зації торгівлі (СОТ) про технічні бар’єри у торгівлі, а отже, і її недискриміна-

ційний режим. Саме у сфері МПНС поєднання стандартів і норм права є єди-

ними доступними засобами зобов'язувати держави за відсутності договорів 

або інших джерел, що мають обов'язкову силу. Причому існує певна тенден-

ція в рамках міжнародного права щодо надання технічним стандартам в 

окремих випадках юридичної сили, наприклад, через включення до прийня-

тих пізніше міжнародних договорів; 

- розуміння того, що в межах РКЗК ООН створено певний міжнародно-

правовий режим, що регулює проблематику протидії змінам клімату, причо-

му однією зі сфер, де має здійснюватися регулювання в рамках цього режи-

му, є енергетика; 

- положення, що міжнародний інституційний механізм, як у сфері регу-

лювання енергетики, так і навколишнього середовища, а відповідно і ЕОЕн, 

страждає на суттєву фрагментарність, та в них відсутня єдина, універсальна 

міжнародна міжурядова організація, сфера предметної компетенції якої була 

б безпосередньо пов’язана в цілому з усіма вищезгаданими сферами;  

- дослідження проблеми відповідальності у сфері ЕОЕн дає можливість 

стверджувати, що тут знаходить свою реалізацію відповідальність держав і 

міжнародних організацій, а також і індивідуальна кримінальна відповідаль-

ність за транскордонну шкоду. Крім того, на основі міжнародного права мо-

же виникати цивільно-правова відповідальність в оператора ряду об’єктів 

енергетичного циклу (АЕС). Окремо своє закріплення поступово знаходить 

«колективна відповідальність» за зобов’язаннями erga omnes щодо сталого 

розвитку і глобального захисту навколишнього середовища, які, проте, зараз 

можуть вважатися переважно декларативними;  
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- твердження, що різні міжнародні ад’юдикаційні органи беруть участь у 

формуванні окремих аспектів екологічної енергетики, які в сукупності допо-

магають формувати цілісну концепцію ЕОЕн; 

- обґрунтовано, що джерелами ЕОЕн в рамках міжнародно-правового ре-

гулювання є міжнародні договори (ДЕХ, ПЕЕСЕА, РКЗК ООН, Кіотський 

протокол, конвенції з протидії забрудненню морів, двосторонні угоди з вико-

ристання транскордонних ресурсів та ін.), звичаї (ОВНС, заборона завдання 

транскордонної шкоди в процесі діяльності на своїй території, суверенітет 

держав щодо їхніх енергетичних ресурсів, право людини на безпечне оточу-

юче середовище та ін.), загальні принципи права, рішення міжнародних су-

дових установ та рішення міжнародних організацій (директиви ЄС з ВДЕ, 

біоенергетики і енергоефективності та ін.) і конференцій як підтвердження 

практики держав. Крім того, рішення міжнародних організацій та міжурядо-

вих конференцій важливі для магістрального розвитку ЕОЕн, сприяючи фор-

муванню договірних та звичаєвих норм; 

- запропоновано ідею, що заходи в рамках міжнародного права для регу-

лювання енергоефективності можна поділити на дві групи: заходи із внутрі-

шньодержавного регулювання енергоефективності і міждержавна координа-

ція зусиль з енергоефективності. Крім того, в рамках ЄС ведеться активна 

діяльність із гармонізації національного законодавства держав-членів у сфері 

енергоефективності, що уособлюється в прийнятті певних цільових показни-

ків, на досягнення яких буде спрямоване національне право держав-членів; 

- положення, що ЄС має широкий спектр правових механізмів поширен-

ня своїх поглядів на екологічну енергетику щодо третіх держав. Серед них є: 

наближення законодавства третьої держави; сприйняття acquis communitaure; 

сприйняття екологічних стандартів ЄС; ратифікація відповідних багатосто-

ронніх конвенцій; ухвалення програм і планів; участь в інституційних утво-

реннях і міжнародних організаціях і т.п.  

Удосконалено: 
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- теоретичні положення, що свідчать про явну тенденцію в сучасному 

міжнародному праві щодо його екологізації, яка полягає у залученні норм, 

пов’язаних із захистом навколишнього середовища, до регулювання майже 

всіх сфер міжнародних відносин, у тому числі і пов’язаних з енергетикою. 

Ключова роль МПНС у формуванні ЕОЕн полягає в тому, що саме воно фор-

мує принципи, на основі яких функціонує екологічна енергетика; 

- погляд у рамках міжнародно-правового регулювання на специфічні 

особливості торгівлі етанолом і біодизелем, які не вважаються екологічними 

товарами в рамках СОТ, що пов’язано з тим, що вони є переважно продуктом 

сільського господарства, яке є досить субсидованою і регульованою сферою, 

і, відповідно, держави дуже неохоче йдуть на поступки в цій чутливій сфері 

на універсальному рівні. Небезпечним є також встановлення державами тех-

нічних бар’єрів у торгівлі через сертифікацію; 

- розуміння, що головними практичними механізмами регулювання тра-

нскордонних родовищ вуглеводневих ресурсів виступають двосторонні уго-

ди. Зі спільних принципів, що містяться в таких угодах, можна виділити: мі-

німізацію шкоди навколишньому середовищу, відповідальність за завдану 

шкоду, мирне вирішення спорів, застосування екологічної експертизи 

(ОВНС).   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що впе-

рше сформульовані у вітчизняній науці міжнародного права положення, які 

мають суттєве наукове і практичне значення, сприяють розв’язанню існую-

чих на теоретичному та практичному рівні проблем забезпечення функціону-

вання екологічної енергетики і можуть бути використані в таких напрямах: 

1) науково-теоретичному – для поглиблення наукових знань та створен-

ня необхідної теоретичної бази в питанні міжнародно-правового забезпечен-

ня екологічної енергетики. Тези, викладені в дослідженні, розглядались на 

науково-практичних семінарах, круглих столах, міжнародних та всеукраїнсь-

ких конференціях;  
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2) практичному (правотворчому) – при визначенні напрямів та практич-

ній реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, здійсненні право-

вих та інституційних реформ в Україні, вдосконаленні національного законо-

давства, що спрямоване на забезпечення реалізації цілей Угоди про асоціацію 

України з ЄС (2014 р.), зокрема, Плану заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Євро-

пейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, на 2014-2017 роки (2014 р.), а також актів, прийнятих на реа-

лізацію зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства: Протоколу про 

приєднання до Енергетичного Співтовариства (2010 р.), Розпорядження Ка-

бінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо виконання 

зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтоварист-

ва» (2011 р.), Національного Плану дій з відновлюваної енергетики на період 

до 2020 року (2014 р.) та інших. Пропозиції щодо вдосконалення національ-

ного законодавства у сфері екологічної енергетики були враховані при роз-

робці авторським колективом законопроектів у сфері енергоефективності 

(«Про засади запровадження енергоефективного освітлення в Україні») та 

відновлюваних джерел енергії («Про внесення змін до деяких законів Украї-

ни щодо поводження з побутовими відходами та стимулювання їх викорис-

тання як альтернативного джерела енергії» (довідка від Державного агентства 

з енергоефективності та енергозбереження), а також в роботі Комітету з пи-

тань бюджету Верховної Ради України (довідка №04-13/17-3749(327760) від 

29 грудня 2015 р.); 

3) науково-освітньому (педагогічному) – в процесі розробки спеціальних 

курсів для фахівців, яких готують вищі навчальні заклади юридичного про-

філю, спеціалістів у галузі міжнародного права навколишнього середовища, 

міжнародного енергетичного права, а також при підготовці підручників, на-

вчальних та навчально-методичних посібників з курсів «Міжнародне публіч-

не право», «Міжнародне право навколишнього середовища», «Міжнародне 

енергетичне право», «Право міжнародних організацій», «Право Європейсь-
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кого Союзу». За підсумками дослідження запропоновано спеціалізований на-

вчальний курс «Природоресурсне право: міжнародно-правовий вимір». Ма-

теріали дисертації використовуються під час викладання лекційних курсів в 

Інституті міжнародних відносин Київського національного університету іме-

ні Тараса Шевченка (довідка № 048/11-395 від 01.12.2015 р.). Отримані ре-

зультати використано при написанні підручників для студентів вищих навча-

льних закладів: «Європейське право: право Європейського союзу: підручник: 

у трьох кн. Книга друга: Матеріальне право Європейського союзу. Частина 

друга» (колектив авторів) та «Право міжнародних організацій» (колектив ав-

торів);  

4) інформаційно-просвітницькому – в процесі поширення знань про еко-

логічну енергетику і сприйняття українським суспільством європейських пі-

дходів до ощадного поводження з енергетичними ресурсами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане здо-

бувачем особисто; всі результати цієї роботи, сформульовані в ній висновки, 

положення та рекомендації обґрунтовано на основі особистих досліджень 

автора. Для аргументації окремих положень роботи використовувалися праці 

інших науковців, на які зроблено посилання. З колективних наукових праць у 

дисертаційній роботі використано лише авторські ідеї та положення. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію виконано і обговорено 

на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Основні положення дисертації обговорювались на науково-практичних 

семінарах, круглих столах, міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, зокрема таких: Міжнародний семінар «Ідентич-

ність в європейських правових документах» (м. Гіссен – м. Хайдельберг, Ні-

меччина: Університет Юста Лібіга, Інститут порівняльного і міжнародного 

права імені Макса Планка, 5-12 липня 2010 р.), Міжнародна наукова конфе-

ренція «Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи су-

часній енергетиці» (м. Київ: Інститут міжнародних відносин Київського на-
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ціонального університету імені Тараса Шевченка, 25 квітня 2012 р., тези опу-

бліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Вплив права та 

закону на сучасний розвиток суспільства» (м. Ужгород: Ужгородський наці-

ональний університет, 28-29 грудня 2012 р., тези опубліковано), Круглий стіл 

«Фрагментації міжнародного права» (м. Єкатеринбург: Уральська державна 

юридична академія, 6-7 червня 2013 р., тези опубліковано), Міжнародна нау-

ково-практична конференція «Державне регулювання суспільних відносин: 

розвиток законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ: Центр 

правових наукових досліджень, 13-14 липня 2013 р., тези опубліковано), Мі-

жнародна науково-практична конференція «Розвиток права в Україні: реалії 

та перспективи» (м. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 19-20 липня 2013 р., тези опубліковано), Міжнародна науково-

практична конференція «Розвиток вчень про державу і право: від античності 

до сучасності» (м. Москва: 20 липня 2013 р., тези опубліковано), XI щорічна 

міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора 

І.П. Бліщенка «Актуальні проблеми сучасного міжнародного права» 

(м. Москва: Російський університет дружби народів, 20 липня 2013 р., тези 

опубліковано), V міжнародна науково-практична конференція «Кутафінські 

читання» і XIV міжнародна науково-практична конференція «Конституціо-

налізм та правова система Росії: підсумки і перспективи» (м. Москва: Мос-

ковський державний юридичний університет імені О.Е. Кутафіна (МГЮА), 

28-29 листопада 2013 р., тези опубліковано), Круглий стіл «Права людини в 

контексті ситуації на Сході України та тимчасово окупованій території Авто-

номної республіки Крим» (м. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради 

України, 14 жовтня 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин (Світове співтовариство: глоба-

льні і регіональні виклики)», присвячена 70-літтю Інституту міжнародних 

відносин. (м. Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 16 жовтня 2014 р., тези опубліковано), 

Круглий стiл «Законодавча діяльність Верховної Ради України: Стратегія 
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планування в умовах європейської інтеграції» (м. Київ: Інститут законодав-

ства Верховної Ради України, 28 січня 2015 р.). 

Публікації. Основні висновки та результати дисертаційного досліджен-

ня відображено у наукових працях, зокрема у 1 одноосібній монографії, 31 

науковій статті у фахових та профільних виданнях (в тому числі 6 статей у 

іноземних виданнях), 9 доповідях (виступах) на міжнародних і всеукраїнсь-

ких науково-практичних конференціях, конференціях науково-викладацького 

складу, 2 підручниках і навчальних посібниках та 8 інших працях, які відо-

бражають результати дисертаційного дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначена метою, 

предметом і завданням дослідження, а матеріал викладено у послідовності 

згідно з логікою розробки наукової проблеми. Дисертація складається зі 

вступу, п’яти розділів, дев’ятнадцяти підрозділів, висновків, списку викорис-

таних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації складає 762 сторінки, з 

них основного тексту 605 сторінок, список використаних джерел налічує 

1307 найменувань на 157 сторінках.  
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І. Теоретичні засади міжнародно-правового регулювання еколо-

гічно орієнтованої енергетики. 

 

1.1. Екологічно орієнтована енергетика (ЕОЕн) у сфері регулювання мі-

жнародного права. 

 

Незважаючи на тисячорічну історію існування міжнародного права, 

тільки в 1970-х роках воно почало активно займатися  регулюванням енерге-

тичних питань. Традиційно правове регулювання питань енергетики розгля-

далося як проблематика національного, а не міжнародного права, як такі 

проблеми, що мають вирішуватися виключно в односторонньому порядку 

державами. Цей традиційний підхід змінився з цілого ряду причин, в основ-

ному завдяки розвитку міжнародної торгівлі такими ресурсами [1, с. 35]. А це 

вже потягнуло за собою цілий ланцюжок інших зв’язків, що потребували ві-

дповідного правового регулювання, кожне з яких тією чи іншою мірою впли-

вало на навколишнє середовище. 

У правовому полі енергетики екологічний аспект відносно новий, але за 

своїми масштабами він швидко вийшов за рамки безпосередньо природоохо-

ронних аспектів при веденні гірничих робіт. Як показує сучасний світовий 

правовий досвід, в спектрі нормативного регулювання енергетики екологіч-

ний напрям займає одне з пріоритетних місць. Визначальний вектор розвитку 

сучасного регулювання енергетичної сфери – в руслі принципів і підходів, 

що склалися в міжнародному екологічному праві. Йдеться, зокрема, про 

принцип перестороги, про сприяння підвищенню рівня інформованості насе-

лення про вплив на навколишнє середовище енергетичних систем, про заохо-

чення відкритої оцінки на ранній стадії і до прийняття рішень, про подаль-

ший моніторинг впливу на навколишнє середовище значних з екологічної 

точки зору енергетичних інвестиційних проектів, а також про сприяння в мі-

жнародному плані підвищенню рівня інформованості та обміну інформацією 

про відповідні екологічні програми і стандарти сторін і реалізації цих про-
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грам і стандартів, що своєю чергою об’єднується в концепції сталого розвит-

ку [2, с. 587]. 

В XXI столітті «екологічний вимір в енергетичній сфері» на національ-

ному та на міжнародному рівні виходить на пріоритетне місце [3, с. 70]. Як-

що не буде знижено негативний вплив енергетики на природне середовище, 

створюється загроза виживанню майбутніх поколінь. Тому енергетика безпо-

середньо впливає на проблему сталого розвитку [4]. При цьому не дивно, що 

в рамках міжнародно-правових актів, безпосередньо спрямованих на екологі-

чні аспекти енергетики, прямо згадується, що їхні цілі співпадають з досяг-

ненням цілей сталого розвитку: «сприяння політиці в галузі енергоефектив-

ності, відповідної сталому розвитку» (ст. 1 Протоколу про енергоефектив-

ність до ДЕХ (ПЕЕСЕА)). При цьому усі сторони ПЕЕСЕА усвідомили важ-

ливість сталого розвитку, і більшість з них розробляє стратегії для досягнен-

ня цієї мети. В інших документах відзначається, що «чітка і цілеспрямована 

політика в галузі енергоефективності необхідна для створення стійкого роз-

витку в індустріальному світі» [5] (Орхуська конференція міністрів ЄЕК 

ООН Заява «Основні напрямки енергозбереження в Європі» (1998 р.)). В ра-

мках дослідження секретаріату ДЕХ особливо відзначено, що «екологічний 

аспект є окремою опорою енергетичної політики. Заради чіткої концепції 

енергетичної безпеки, треба відзначити, що зміна клімату та інші екологічні 

аспекти розглядаються в якості факторів ризику для енергетичної безпеки» 

[6, с. 18]. 

Проте, не дивлячись на важливість енергетики для сталого розвитку, на-

вколишнього середовища і самого виживання людства, не всі концептуальні 

документи в цих сферах приділяли їй достатню увагу. Не згадано її загалом в 

Стокгольмській декларації (1972 р.) і принципах Ріо (1991 р.), «Порядок ден-

ний на ХХІ століття» (1992 р.) також не виділив для енергетики окремої гла-

ви. Проте вже РКЗК (1992 р.), Кіотський протокол (1997 р.), ДЕХ і Протокол 

про енергоефективність (1994 р.) визначили чільне місце енергетики серед 
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механізмів підтримання сталого розвитку, захисту навколишнього середови-

ща і протидії змінам клімату. 

Варто зазначити, що хоч енергетичний сектор прямо не згадувався в 

Стокгольмській декларації (1972 р.), але кілька її пунктів є пов’язаними з ви-

робництвом та використанням енергії. Принцип 5 документа заявляє, що «не 

відновлювані ресурси Землі повинні бути використані таким чином, щоб був 

захист від небезпеки їх подальшого виснаження і забезпечено, щоб вигоди 

від такого використання були загальними для всього людства» [7]. Це перед-

віщає (але ще не вирішує) дилему стійкості щодо використання не відновлю-

ваних ресурсів між поколіннями в рамках елементу справедливості сталого 

розвитку. Крім того, принцип 6 Декларації говорить про екологічні наслідки: 

«Скидання... речовин... в таких кількостях або концентраціях, що перевищує 

здатність навколишнього середовища до їх знешкодження... має бути зупи-

нено з метою забезпечення унеможливлення, незворотного пошкодження 

екосистем». Це були перші ознаки концепції критичного навантаження і 

принципу перестороги, які стали ключовими проблемами в екологічних ас-

пектах сталого розвитку. 

П'ятнадцять років потому (1987 р.), у доповіді «Наше спільне майбутнє» 

Всесвітньої комісії з навколишнього середовища і розвитку представленої 

Генеральній Асамблеї ООН описано сталий розвиток «як процес зміни, в 

якому експлуатація ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація технологічного 

розвитку та інституційні зміни знаходяться в гармонії та підвищують поточ-

ний і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і устремлінь» 

[8]. В рамках доповіді Комісія описує проблеми в області досягнення цих ці-

лей і визнає важливість енергетики у рамках сталого розвитку, присвятивши 

одну з шести  глав цьому виклику. Виходячи з того, що розвиток сильно за-

лежить від довгострокової доступності енергії «в зростаючих кількостях з 

джерел, які надійні, безпечні та екологічно чисті» [8, с. 168], Комісія визна-

чає чотири елементи стійкості для використання енергії: достатнє зростання 

поставок для задоволення потреб людини, заходи енергоефективності та ене-
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ргозбереження, проблеми охорони здоров'я та охорони навколишнього сере-

довища (на всіх рівнях, від біосфери до місцевого рівня). Після дослідження 

ресурсів, економічних, екологічних аспектів та аспектів безпеки викопного 

палива, ядерної енергії, деревного палива та інших ВДЕ, і беручі до уваги пи-

тання енергоефективності та енергозбереження, Комісія робить висновок, що 

«шлях до екологічно безпечної і економічно життєздатної енергії, яка підт-

римуватиме прогрес людства в далекому майбутньому, очевидно, є імперати-

вом» [8, с. 202]. 

У 1992 р. за результатом Конференції ООН з навколишнього середовища 

і розвитку було прийнято глобальну програму під назвою Порядок денний 21 

і Декларація Ріо з навколишнього середовища і розвитку [9]. Обидва докуме-

нти визначили дії, що виконуються для досягнення цілей сталого розвитку, 

хоча жоден не згадує енергетичні питання в окремому пункті. Вони знов ви-

ступають супутніми елементами. Так, принцип 5 Декларації Ріо стверджує, 

що викорінення злиднів є необхідною умовою сталого розвитку та що надан-

ня енергетичних послуг є необхідною умовою для викорінення злиднів. 

Принцип 8 закликає до ліквідації «нестійких моделей виробництва та спожи-

вання», що має чіткі наслідки для виробництва і використання енергії в роз-

винених країнах з високою енергоємністю і в енергетично бідних країнах, що 

розвиваються. Нарешті, принцип 15 передбачає широке застосування перес-

тороги, який часто згадується в контексті зміни клімату, де викиди діоксиду 

вуглецю (СО2) від викопних видів палива вважаються можливою причиною 

потенційно серйозної або незворотної шкоди навколишньому середовищу.  

Саміт тисячоліття у 2000 р. підтвердив, що прогрес у досягненні сталого 

розвитку та викорінення бідності має найвищий пріоритет для всієї світової 

спільноти. Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) [10], що випливають з угод та ре-

золюцій відповідних конференцій ООН, прийнятих в пост-Ріо роки, є досить 

амбітними. Деякі цілі тільки частково пов'язані з наданням та використання 

енергії – наприклад, цілі 4, 5 і 6 з акцентом на проблеми зі здоров'ям людини. 

Інші цілі мають важливі непрямі наслідки для розвитку енергетики: доступ 
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до електроенергії може сприяти загальній початковій освіті (Ціль 2) у бага-

тьох регіонах світу. Поліпшення наявності та доступності комерційної енергії 

для приготування їжі призведе до різкого скорочення часу і зусиль жінок, що 

потрібно витрачати на збір дров, і тим самим має сприяти забезпеченню ген-

дерної рівності та розширенню прав і можливостей жінок (Ціль 3). На макро-

рівні Ціль 7 закликає до інтеграції принципів сталого розвитку в національні 

стратегії, з використанням, зокрема, завдань енергоємності та скорочення ви-

кидів CO2 на душу населення, в якості індикаторів для вимірювання прогре-

су. Існують широкі можливості для досягнення прогресу з цієї цілі, і багато 

економістів припускають, що усунення порочних субсидій, що спотворюють 

енергетичний сектор в багатьох країнах буде вірним початком. Як не дивно, 

деякі заходи, пов'язані з енергетикою, спрямовані на боротьбу з убогістю 

можуть мати негативні наслідки для показників стійкості, пов'язаних з енер-

гоємністю або викидами в короткостроковій перспективі. Так, наприклад, 

забезпечення електроенергією для сприяння освіті, підвищення індустріалі-

зації та урбанізації, призведе до збільшення споживання енергії на одиницю 

валового внутрішнього продукту, а заміна на дрова комерційного викопного 

палива призведе до збільшення викидів СО2 на душу населення. Однак, як 

тільки інвестиції в інфраструктуру та людський капітал (освіту, гендерну рі-

вність) почнуть давати прибуток, показники енергоємності та емісії вуглецю 

повинні також покращитися [11, с. 4]. Ефективне ціноутворення і державно-

приватні партнерства також повинні бути основними характеристиками будь-

якої майбутньої програми доступу енергії. 

Всесвітній саміт зі сталого розвитку (ВССР), який відбувся в Йоганнес-

бурзі в 2002 р. визнав, що незважаючи на деякий досягнутий прогрес, основні 

проблеми все ще необхідно подолати, щоб реалізувати бачення сталого роз-

витку. У пункті 18 Йоганнесбурзької декларації зі сталого розвитку перера-

ховано енергію серед «істотних» потреб, і пропонується покращення задово-

лення швидко зростаючого «доступу до таких основних вимог, як чиста вода, 

санітарія, адекватне житло, енергія, охорона здоров'я, продовольча безпека та 
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охорона біологічного різноманіття» [12, с. 3]. Пункт 9 Плану виконання рі-

шень ВССР напряму пов'язує доступ до надійних і недорогих енергетичних 

послуг та сприяння ЦРТ в цілому і викорінення злиднів, зокрема. Дії для цьо-

го знаходяться в діапазоні від поліпшення доступу до сучасних технологій 

використання біомаси та заохочення використання більш чистих видів вико-

пного палива, до розвитку національних енергетичних політик і нормативно-

правової бази та підвищення міжнародної фінансової і технічної допомоги. 

На регіональному рівні ці ідеї також знаходять свою активну підтримку. 

Найбільш активно приділяє увагу сталому розвитку в установчих договорах 

ЄС. Так, Лісабонський договір (2007 р.) додав більше норм щодо співвідно-

шення захисту навколишнього середовища і сталого розвитку. В рамках ст. 

11 передбачено, що охорона навколишнього середовища має бути імплемен-

тована в усю політику і діяльність ЄС, «особливо з метою сприяння сталому 

розвитку». Загалом проблематика сталого розвитку зараз займає чільне місце 

в рамках основ ЄС на сучасному етапі. Вже в преамбулі ДЄС передбачено, 

що Союз має «сприяти економічному та соціальному прогресу своїх народів 

з урахуванням принципу сталого розвитку», а в контексті внутрішнього рин-

ку, встановлено, що він має «забезпечити сталий розвиток Європи на основі 

збалансованого економічного зростання і стабільності цін, наявність високо-

го ступеня конкурентної соціальної ринкової економіки, яка прагне до повної 

зайнятості і соціального прогресу, а також високий рівень охорони і поліп-

шення якості навколишнього середовища. Він сприяє науково-технічному 

прогресу і серед засадничих цілей ЄС…. та стійкому розвитку планети» (ст. 

2). В рамках відносин з третіми країнами, передбачено, що в своїй зовніш-

ньополітичній діяльності ЄС має «сприяти виробленню міжнародних заходів 

щодо збереження та поліпшення якості навколишнього середовища і надій-

ному управлінню світовими природними ресурсами для того, щоб забезпечи-

ти сталий розвиток» (ст. 21 п. 2 ДЄС). Все це дозволяє ряду авторів визнати 

існування в ЄС «еко-соціальної ринкової економіки», яка базується на поєд-

нанні економічної ефективності, соціальної справедливості та ресурсно-
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екологічної збалансованості [13, с. 385]. Акти вторинного права ЄС також 

згадують сталий розвиток відносно енергетичних потреб, зокрема в рамках 

Водної рамкової директиви. Нажаль ЄС не розтлумачив в своїх договорах, 

що він вкладає в зміст цього явища, зважаючи на значні розбіжності в його 

розумінні в доктрині, і відсутність визначення цього терміну в позитивному 

міжнародному праві.  

В рамках ОЧЕС існує таке розуміння складових сталої енергетики: 

«складається з просування енергозберігаючих технологій в усіх галузях еко-

номіки та виробництва енергії з відновлюваних джерел, зниження залежності 

від викопного палива.. вимагає змін не тільки в тому, як енергія подається, а 

й у тому, як вона використовується, а саме енергоефективності, в тому числі 

енергоефективних будівель, техніки, транспортних засобів і технологічних 

процесів» [14, с. 1]. 

На інших континентах ситуація є наступною. В Африці на нараді мініст-

рів щодо сталого енергетичного розвитку, що відбулася 2004 р. в Найробі, 

було прийнято Декларацію з ВДЕ в Африці, яка передбачає, зокрема, шляхом 

стимулювання сталого виробництва біомаси та її ефективного використання 

у всіх секторах та підвищення рівня розвитку поновлюваних джерел енергії, 

як спосіб створення можливостей для успішної реалізації Конвенції ООН по 

боротьбі з опустелюванням і сприяння сталому розвитку в Африці. В рамках 

Американського континенту також іде активна спільна реалізація ідей стало-

го розвитку в контексті енергетичної діяльності. Так, на IV Саміті Америк 

(2005 р.) рекомендувалося «виступати за дослідження, розробку і застосу-

вання відновлюваних і ефективних джерел енергії та розгортання технології 

для чистих і більш ефективних джерел енергії, в тому числі, тих, які сприя-

тимуть інтенсивному використанню робочої сили, що, разом із просуванням 

сталого розвитку і вирішенням проблеми зміни клімату, дозволить скорочен-

ня бідності» (п. 33) [15]. В рамках Організації американських держав (ОАД) в 

2007 р. було ухвалено спеціальну декларацію «Енергія для сталого розвит-

ку», в якій відзначено потребу «переходу до моделі сталого розвитку, засно-
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ваного на створенні та ефективному використанні відновлюваних джерел 

енергії і збалансованих моделей споживання, що вимагає здійснення компле-

ксу прогресивних заходів і, в цьому контексті, що важливо, сприяння, за до-

помогою використання більш чистих та інноваційних технологій, кращому 

використанню викопних видів палива по відношенню до навколишнього се-

редовища, враховуючи їх переважаючу роль в енергетичній матриці» [16, с. 

1-6], і далі «використання всіх видів енергії, які знаходяться в гармонії з жит-

тям і природою, зберігаючи повітря, води і землі…  відповідно до соціальної 

та екологічної чутливості». Як бачимо, в цьому контексті майже було викла-

дено завдання концепції ЕОЕн. А загалом, у Міжамериканській Програмі зі 

сталого розвитку (2006-2009 рр.) [17] згадується, серед областей діяльності, 

розробка програм для просування відновлюваних джерел енергії та енергое-

фективності.  

Як бачимо, як такий зміст сталого розвитку закріплюється переважно в 

документах «м’якого права». Саме в них і містяться вище згадані визначення 

цього явища. Проте це не дозволяє ігнорувати правовий аналіз цього явища. 

Як зазначає А. Кісс жодна політична чи економічна діяльність та інструмент 

не може ігнорувати правовий аспект охорони навколишнього середовища 

[18, с. 12]. Тому, в цілому ряді міжнародних договорів є посилання на вико-

нання завдань сталого розвитку. Варто згадати, окрім конвенцій з міжнарод-

ного екологічного права (РКЗК ООН, Конвенція про біологічне різноманіття, 

Конвенція по боротьбі зі спустелюванням у тих країнах, які відчувають сер-

йозну посуху та/або спустелювання, особливо в Африці (1994 р.), Протокол 

щодо подальшого скорочення викидів сірки (1994 р.) і т.п.), міжнародного 

річкового права (Конвенція  щодо співробітництва по охороні та сталому ви-

користанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) (1994 р.)) і т.д. 

Жоден з цих договорів термін «сталий розвиток» прямо не розкрив. В Конве-

нції про біорізноманіття (1992 р.) дано визначення сталому використанню – 

«використання компонентів біологічного різноманіття таким чином і такими 

темпами, які не приводять у довгостроковій перспективі до вичерпання біо-
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логічного різноманіття, тим самим зберігаючи її властивість задовольнити 

потреби теперішнього і майбутнього поколінь і відповідати її сподіванням» 

(ст. 2) [19]. 

Варто вказати, що цілий ряд держав ухвалили національні акти, присвя-

чені реалізації концепції сталого розвитку на національному і наднаціональ-

ному рівнях: Росія [20], Україна [21], Німеччина [22], Швейцарія [23], ЄС 

[24] і т.п. При цьому сталий розвиток прийматиме нескінченну різноманіт-

ність форм в національних юрисдикціях по всьому світу, а правові підходи 

будуть культурно і локально відмінними. Досить часто серед завдань цих 

концепцій містяться і енергетичні цілі, зокрема, ЄС ставив за мету відмови-

тися від субсидування виробництва і споживання викопного палива до 2010 

р. (п. 10). В якості прикладу такої субсидії можна навести «kohlepfennig» в 

Німеччині, який спочатку передбачав податок на електроенергетику для під-

тримки вітчизняної вугільної промисловості, який в 1995 р. був замінений 

прямою державною допомогою вугільній промисловості [25, с. 551-555]. Але 

субсидії спотворюють цінові сигнали і не відображають справжні економічні 

витрати на виробництво та на практиці сприяють екологічній шкоді. 

Імплементовано цілі сталого розвитку і в процеси регулювання міжнаро-

дної торгівлі. В Маракешській угоді про заснування СОТ (1994 р.) прямо від-

значено, що «відносини в галузі торгівлі та економічного підприємництва 

повинні бути спрямовані на підвищення рівня життя, забезпечення повної 

зайнятості й значного та постійного зростання реального доходу… з ураху-

ванням оптимального використання світових ресурсів відповідно до цілей 

сталого розвитку, прагнення захистити й зберегти навколишнє середовище та 

поліпшити засоби для досягнення цього в такий спосіб, який є сумісним з їх-

німи відповідними потребами та інтересами на різних рівнях економічного 

розвитку» (преамбула) [26]. Той факт, що ця норма преамбули щодо підтри-

мки цілей сталого розвитку має значення для всіх угод СОТ, підтвердив Апе-

ляційний орган СОТ у Справі про заборону імпорту окремих видів креветок і 

продуктів з них (1998 р.): «Преамбула Угоди про створення СОТ … впливає 
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на здійснення не тільки ГАТТ 1994 р., але й інших відповідних угод – явно 

вираженим способом визнає «мету досягнення сталого розвитку» [27, с. 48]. 

В подальшому, у Декларації Дохійського раунду СОТ (2001 р.), що дала 

старт новому раунду перемовин в організації, відзначено, що «цілі підтримки 

та захисту відкритої і недискримінаційної багатосторонньої торговельної си-

стеми, і дії з метою захисту навколишнього середовища та сприяння сталому 

розвитку можуть і повинні бути взаємодоповнюючими» (п. 6). Для чого сто-

рони отримали мандат на ведення переговорів щодо взаємодоповнюваності 

торгівлі та навколишнього середовища, зокрема «зв'язок між існуючими пра-

вилами СОТ і конкретними торговими зобов'язаннями, закріпленими в бага-

тосторонніх природоохоронних угодах» (п. 31) [28]. Більше того, в кінці  

2013 р. зрештою на Міністерській конференції на Балі було активізовано пе-

реговори з угоди про екологічні товари і послуги в рамках угод СОТ, які 

включають перелік з 54 видів різних екологічних товарів, «зелених техноло-

гій» і т.п., що стосуються навколишнього середовища і змін клімату [29]. За-

галом, у сучасній системі СОТ діють угоди, які причетні до національного 

законодавства в галузі природокористування та охорони навколишнього се-

редовища. Це, наприклад, Угода про застосування санітарних та фітосанітар-

них заходів, Угода про процедури ліцензування імпорту та ін. Враховуючи 

посилення «екологізації» регулювання – на міжнародному та національному 

рівнях – господарського життя взагалі і торгівлі зокрема, посилення «еколо-

гічної складової» СОТ слід розглядати як перспективний процес [2, с. 590]. 

Відповідно, дослідники виділяють окреме «право сталого розвитку», яке 

прагне об'єднати, раціоналізувати, примирити та погодити різні нитки права; 

правові норми, необхідні для регулювання навколишнього середовища і 

людської діяльності в обох її аспектах: економічних і соціальних. Воно 

включає в себе екологічне право і право прав людини, право власності, дого-

вірне право, інтелектуальну власність та захист генетичних ресурсів, право 

корінних народів і вирішення торгових суперечок [30, с. 11-12]. Як бачимо, 

науковці досить широко тлумачить право сталого розвитку, фактично розг-
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лядаючи його комплексною галуззю права, що включає в себе і міжнародно-

правові аспекти і приватноправову частину. Його можна вважати певним різ-

новидом транснаціонального права. 

Зважаючи на наявність такої кількості міжнародних документів, у докт-

рині міжнародного права роблять головно три протилежних висновки щодо 

концепції сталого розвитку: 1. Ряд науковців вважають, що право на сталий 

розвиток стало принципом міжнародного права (С. Гоудхурі, Індія) [31, с. 

203]. А суддя Міжнародного суду ООН Вірамантрі у справі Габчіково-

Надьмарош в окремій думці зазначив, що концепція сталого розвитку «щось 

більше, ніж просто концепція, це принцип з нормативною цінністю… право 

на розвиток і право на охорону навколишнього середовища – важливі прин-

ципи сучасного міжнародного права… це інтегральна частина сучасного мі-

жнародного права… Кожен з цих двох принципів не може застосовуватися 

окремо, незалежно один від одного. Право… містить у собі принцип прими-

рення. Таким принципом є принцип сталого розвитку» [32, с. 88]. Інші дещо 

обережніше зазначають, що концепція сталого розвитку є не лише частиною 

міжнародного права, а чимось більшим: З одного боку, відсутність консенсу-

су щодо змісту сталого розвитку завадило йому стати загальним правовим 

принципом, а з іншого – обсяг, зміст і визнання концепції сталого розвитку є 

набагато ширшим, ніж будь-який з існуючих правових принципів [33, с. 95; 

34, с. 248]. На думку українського автора В.В. Новицького сталий розвиток 

взагалі є інтегрованим принципом міжнародного права, що вже може мати 

характер jus cogens, а зобов’язання, що виникають в зв’язку з ним вже є erga 

omnes [35, с. 4]. Видається, проте, що в останньому випадку, навряд чи мож-

на казати про сталий розвиток, як принцип міжнародного права jus cogens, 

оскільки сталий розвиток, як такий не має навіть звичаєвого закріплення, 

маючи суто договірну природу і ще не знайшов достатнього визнання на мі-

жнародному рівні не дозволяючи при цьому від себе відхилень чи винятків 

(ст. 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів (1969 р.)). 2. 

На думку М.Д. Смислова прийняття Декларації про право на розвиток не ви-
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рішило проблем, оскільки положення цього документа суперечливі і неконк-

ретні. Очевидною є небезпека того, що цю декларацію спіткає доля докумен-

тів, які були прийняті з метою кодифікації вимог про встановлення нового 

міжнародного економічного порядку і вона залишиться лише закликом, що 

не має юридичної сили і до того ж не сприяє налагодженню конструктивного 

співробітництва держав [36, с. 89]. Іноді дослідники навіть вважають сталий 

розвиток по суті етичним концептом, що відображає відновлення етичного 

розуміння між державами [37, с. 78]. П. Бірньє з цього предмету відзначає, 

що: «нормативна невизначеність, в поєднанні з відсутністю судових стандар-

тів для розгляду, переконливо показують, що поки немає міжнародного стан-

дарту юридичного зобов'язання, що розвиток має бути стійким, і що рішення 

про те, що становить стійкість є предметом зацікавленості в першу чергу 

окремих урядів» [33, с. 95-97]. 3. В той же час видається науково обґрунтова-

ною думка О.В. Задорожнього і М.О. Медведєвої: «Концепція сталого розви-

тку не може бути визнана як норма звичаєвого міжнародного права, тому що 

відсутня не тільки постійна і одноманітна практика держав, але й 

обов’язковий елемент – opinio juris sive necessitatis. Крім того, не існує єдиної 

універсальної конвенції, яка в договірному порядку чітко б визначила суть і 

принципи цієї концепції. Таким чином, говорити про сформований принцип 

МПНС, на наш погляд, ще зарано» [38, с. 119-120].  

Із вищенаведеного випливає кілька висновків: по-перше, сталий розви-

ток беззаперечно пов’язує економічний розвиток з екологічною складовою, 

по-друге, право на розвиток поширюється навіть не на держави, а на насе-

лення держав, що дозволяє казати про нього, як на одне з складових прав т.з. 

«третього покоління», тобто є по суті своїй колективним. Про це ж каже і 

М.Д. Смислов: «дане право визнається за народами, а не державами» [36, с. 

89]. На дещо іншій аспект звертає увагу і І.І. Лукашук, який зазначає, що 

«право на розвиток базується на принципі, відповідно до якого людина явля-

ється головним суб'єктом розвитку, а право на життя включає життя, яке від-

повідає гідності людини та забезпечує мінімальні життєві потреби» [31, с. 9]. 
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При цьому, як така концепція сталого розвитку не висуває якихось особ-

ливих принципів і норм. Швидше вона втілює новий підхід міжнародного 

співтовариства відповідно з яким існуючі принципи і норми повинні здійс-

нюватися з урахуванням спільних інтересів держав втілюючи при цьому іде-

ологію глобалізації [31, с. 203]. Отже, можна вважати, що концепція сталого 

розвитку визнається як явище, що підтримується на рівні міжнародних від-

носин, і посилання на яке зустрічається в міжнародних договорах, проте на-

ділення цього явища однозначним юридичним змістом, який би був визнаний 

на рівні міжнародно-правової норми, наразі відсутнє. Асоціація міжнародно-

го права намагалася наповнити правовим сенсом цю концепцію, принаймні з 

доктринальної точки зору, прийнявши делійську «Декларацію про принципи 

міжнародного права, що стосуються сталого розвитку» (2002 р.) [39]. З них, 

для нашої теми застосовуються: Обов'язок держав забезпечення сталого ви-

користання природних ресурсів; Принцип перестороги до таких областей, як 

охорона здоров'я, природні ресурси, і екосистеми; Принцип участі громадсь-

кості та доступу до інформації та правосуддя; Принцип сумлінного/доброго 

управління; Принцип інтеграції та взаємозв'язку, зокрема, щодо прав людини 

і соціальних, економічних та екологічних цілей. Варто зазначити, що не бе-

ручі до уваги сам правовий характер цих принципів, вони по суті своїй є іде-

нтичними принципам міжнародного екологічного права, але особливим є те, 

що адресовані вони не лише суб’єктам міжнародного права, але і таким його 

дестинаторам, як громадськість, ТНК і т.п.  

Ще одним свідченням серйозності підходу міжнародного співтовариства 

до концепції сталого розвитку стала поступова її інституціоналізація. Так, в 

грудні 1992 р. резолюцією ГА ООН було створено Комісію ООН зі сталого 

розвитку (КУР) в якості функціональної комісії ЕКОСОР ООН з метою реа-

лізації Порядку денного на 21 ст. та Декларації Ріо (1992 р.) [40]. Саме цей 

орган підготував Йоганнесбурзьку зустріч 2002 р. зі сталого розвитку. В 2013 

р. на основі Резолюції 67/290 ГА ООН було створено Міжурядовий політич-

ний форум високого рівня зі сталого розвитку, який почав працювати в 2014 
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р. [41]. На відміну від КУР Форум є органом універсального характеру, в 

якому зможуть брати участь представники всіх без винятку держав-членів 

ООН і держав-членів спеціалізованих установ (у КУР – 53 держав-членів). 

Він об'єднує представників як розвинених, так і країн, що розвиваються, і є 

важливим майданчиком для обговорення конкретних проблем на міжнарод-

ному рівні. Створення Форуму засноване на підсумковому документі Конфе-

ренції зі сталого розвитку Ріо+20 під назвою «Майбутнє, якого ми хочемо». 

Нажаль часто дослідники обмежують екологічну складову енергетики 

переважно екологічно сприятливим поводженням із традиційними (вуглеце-

вими) джерелами енергії. Так, А.В. Яковенко включає до неї екологічне за-

безпечення розробки і здійснення проекту та участь населення у підготовці 

та прийнятті рішень з енергетичних проектів; захист навколишнього середо-

вища при експлуатації об'єкта; поводження з відходами; транспортування ву-

глеводнів і ін. [42, с. 895]. Звичайно ж це дуже важливий аспект, але ж цим не 

обмежується екологічна складова енергетики. Саме по собі узгодження енер-

гетичної та екологічної політики держав за своїм масштабом являє собою од-

ну з найбільш серйозних і складних проблем, що стоять перед світовим спів-

товариством і міжнародним правом. Причому важливим елементом механіз-

му збалансованого вирішення екологічних, соціальних та економічних пи-

тань, в тому числі забезпечення енергетичної безпеки, може стати концепція 

сталого розвитку [43, с. 197]. Нажаль, як зазначалося в Доповіді Генерально-

го секретаря ООН «Енергетика і транспорт» (2003 р.), нинішній стан і розви-

ток енергетики являють собою одну з найбільш «важковирішуваних дилем 

сталого розвитку» [44]. Сучасна модель забезпечення енергетичної безпеки, 

коли основою для задоволення енергетичних потреб світового співтовариства 

служать не відновлювані природні ресурси, навряд чи узгоджується з цією 

концепцією. В зв’язку з цим не дивно, що в спеціальній резолюції ПА ОБСЄ 

– «Екологічний вимір енергетичної безпеки» (2013 р.), підкреслено екологіч-

ний вимір енергетичної безпеки: «в підвищенні якості життя і прискоренні 

економічного зростання, а також існування компромісів і можливостей для 
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об'єднання зусиль при вирішенні питань безпеки поставок і охорони навко-

лишнього середовища» (п. 3), а також «що заходи щодо забезпечення енерге-

тичної безпеки можуть мати негативні наслідки для навколишнього середо-

вища» (п. 12) і закликають держави-члени до «сумлінного проведення оцінок 

екологічних наслідків діяльності в галузі енергетики» (п. 16) [45, с. 51-56]. 

В зв’язку з цим пропонуємо авторську концепцію існування екологічно 

орієнтованої енергетики (ЕОЕн), що об’єднує разом застосування відновлю-

ваних джерел енергії, енергоефективність, чисте застосування традиційних 

енергетичних ресурсів (вуглецевих і урану), науково-технічну співпрацю що-

до отримання нових, чистих і безпечних джерел енергії (наприклад, стійкий 

термоядерний синтез) і т.п. Це дозволить одночасно знизити рівень залежно-

сті світового співтовариства від вуглеводнів, диверсифікувати джерела отри-

мання енергії, а також послабити негативний вплив енергетичного сектора на 

навколишнє середовище. На це було вказано і в підсумковому рішенні Самі-

ту G-8 у Санкт-Петербурзі «Глобальна енергетична безпека» (2006 р.): «мас-

штабне використання відновлюваних джерел енергії внесе істотний внесок у 

забезпечення споживачів енергією на довгострокову перспективу, не супро-

воджуючись при цьому негативним впливом на клімат» [46, с. 4]. А своєю 

чергою представники ЮНЕСКО в рамках звіту Підкомісії з етики в енерге-

тиці (2000 р.) зазначили, що концепція сталого розвитку є керівною для при-

йняття рішень щодо енергетики на всіх рівнях: особистих і колективних, на-

ціональних і міжнародних. Енергія більше не є питанням максимізації поста-

вок для все більшого числа людей, вона є також питанням соціальним, еколо-

гічним та майбутнього капіталу [47, с. 1].  

Отже, політично, ЕОЕн відображає концепцію стійкості, юридично – 

описує екологічну справедливість в енергетиці, а практично відображає здо-

ровий глузд, спрямований на виживання людства. Власне, на потребу пода-

льшого пошуку в рамках сталого розвитку і його елементів в сфері енергети-

ки щодо вироблення певного комплексного підходу висловилася ГА ООН: 

«підкреслюючи необхідність розробки узгодженого комплексного підходу до 
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вирішення енергетичних питань та забезпечення більшої взаємодоповнюва-

ності різних питань, що фігурують в глобальному порядку денному в галузі 

енергетики, в інтересах сталого розвитку з наданням особливої уваги лікві-

дації убогості і досягненню цілей у галузі розвитку, сформульованих в Де-

кларації тисячоліття» [48]. Власне відповіддю на таку пропозицію і може бу-

ти концепція ЕОЕн, що добре вписується в проголошене ООН «Десятиліття 

стійкої енергетики для всіх» – 2014-2024 роки [49]. 

В рамках виконання завдань Десятиліття стійкої енергетики ряд установ, 

такі, як «ООН-енергетика» та очолювана Генеральним секретарем ООН ко-

ординаційна група у складі 20 установ системи ООН, здійснює нову глобаль-

ну ініціативу – «Стійка енергетика для всіх», що має на меті досягнення до 

2030 року трьох основних цілей: 

-     забезпечення загального доступу до сучасних енергетичних послуг; 

-     зниження інтенсивності світового енергоспоживання на 40 відсотків; 

-     збільшення частки відновлюваних джерел енергії у світовому енер-

гетичному балансі з 15 до 30 відсотків [50].  

Щодо міжнародно-правової реалізації концепції ЕОЕн, то варто зазначи-

ти, що на думку А. Кісса, роль права тут полягає в реалізації трьох 

пов’язаних завдань: регулювати використання природних ресурсів; здійсню-

вати науково-технічні нормативи; забезпечити правове врегулювання конф-

ліктів, пов'язаних з використанням природних ресурсів [18, с. 12]. Цей пере-

лік можна розширити: врегулювання інвестицій в проекти ВДЕ, енергоефек-

тивності, збереження лісів; сприяння науково-технічному співробітництву; 

протидія викривленням міжнародної торгівлі; безпека поводження з відхода-

ми та їх захороненням. Наприклад, Конвенція про біологічне різноманіття 

(1992 р.) відзначає, що використання природних ресурсів є предметом еколо-

гічних обмежень. Ця ж інтерпретація отримала санкцію Міжнародного Суду 

ООН в Справі Габічково-Надьмарош (1997 р.) («необхідність узгодження 

економічного розвитку з охороною навколишнього середовища існує, як влу-

чно визначено в концепції сталого розвитку» (п. 140)) [51, с. 7] і проявляється 
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також у Декларації Ріо з навколишнього середовища і розвитку (принцип 2). 

Рішення інших міжнародних органів також підтверджують це: Апеляційний 

орган СОТ у Справі «Креветки-Черепахи» зазначив, що концепція сталого 

розвитку, визнана в преамбулі до Угоди СОТ має «загалом сприйматися як 

інтеграція економічного і соціального розвитку та охорони навколишнього 

середовища» (п. 129) [27]; Арбітражний суд у Справі Iron Rhine (2005 р.) під-

твердив, що інтеграція з відповідними природоохоронними заходами при ро-

зробці та реалізації заходів економічного розвитку є вимогою міжнародного 

права (п. 59) [52, с. 243].  

Щодо назви концепції, то треба вказати, що в сфері міжнародно-

правового регулювання питань енергетики використовують різну терміноло-

гію, під якою розуміють той чи інший аспект ЕОЕн або її в цілому: «екологі-

чна політика» (Угода між Канадою та Чилі про екологічну співпрацю 

(Canada-Chile Agreement on Environmental Cooperation) (1997 р.)), «екологічно 

чиста енергія» (меморандум про взаєморозуміння  між Міністерством енер-

гетики США та ініціативи з ВДЕ Масдар, Абу-Дабі щодо сприяння співробі-

тництву в чистих і стійких енергетичних технологій (2010 р.)), «екологічно 

чиста енергетика» (Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Російської 

Федерації та Урядом Королівства Іспанія про співробітництво у галузі енер-

гетики (3 березня 2009 р.)) [53], «екологічно стійкі джерела енергії» (мемора-

ндум про взаєморозуміння США-Ізраїль щодо співпраці по ВДЕ і стійкій 

енергетиці (2008 р.)), «нетрадиційних джерел енергії» (Меморандум про вза-

єморозуміння Індія-Таїланд щодо поліпшення співпраці в галузі ВДЕ (2007 

р.)), «екологічно чисті енергетичні технології» (Меморандум про взаєморо-

зуміння між Міністерством енергетики та природних ресурсів Турецької Рес-

публіки та Міністерством охорони навколишнього середовища, енергетики 

та зміни клімату Грецької Республіки про співробітництво в галузі енергети-

ки (2010 р.)), «екологічно чистим і стійким джерелам енергії» (Меморандум 

про подальший розвиток співробітництва між Національним центром ВДЕ 

Китаю (CNREC) і Датським енергетичним агентством (2012 р.)) [54], «нетра-
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диційні потенційні джерела енергії» та «альтернативні, нові та відновлювані 

джерела енергії» (IV Ломейська конвенція ЄСп-АКТ (1990 р.)), «не забруд-

нюючі джерела енергії» (резолюція Спільної парламентської асамблеї ЄС-

АКТ про проблеми енергетики в державах АКТ (2006 р.)) [55], «blue energу» 

(Думка Комітету регіонів ЄС «Блакитне зростання: можливості для морсько-

го стійкого зростання» (2013 р.)), «чиста і ефективна енергія» (Меморандум 

про взаєморозуміння США-Китай зі зміцнення співпраці в області зміни клі-

мату, енергетики і навколишнього середовища (2009 р.)) [56]. В останньому 

випадку було дане характерне розуміння цього терміну сторонами: «чиста 

енергія» використовується в цій статті в найширшому сенсі, щоб охопити всі 

підходи, що дозволяють скоротити викиди CO2 в порівнянні зі звичайною 

практикою виробництва електроенергії і використання енергії. Тому включає 

питання енергоефективності, а також застосування не викопних джерел енер-

гії [57, с. 5].  

В доктрині міжнародного права кажуть про «екологічну складову енер-

гетичної політики» [58, с. 345], «екологічний вимір надрокористування» [59, 

с. 2], «чиста енергетика» – перехід до безпечної, з точки зору екології, моделі 

енергоспоживання [60, с. 20].  

Щодо частини «орієнтована» в визначенні ЕОЕн, то наприклад, органи 

ЄС використовують термін «екологічно орієнтоване» (environmentally 

orientated) сільське господарство, по відношенню до того, яке має менший за 

звичайний вплив на навколишнє середовище [61]. ОЕСР пропонує включити 

енергетичний сектор в процеси екологічно-орієнтованого зростання з чітким 

усвідомленням національних пріоритетів [62, с. 3]. В рамках рішень Конфе-

ренцій ООН зі сталого розвитку (Йоханезбург (2002 р.) і Ріо+20 (2012 р.)) не-

одноразово звертали увагу на потребу застосування «інструментів та програ-

мам, орієнтованих на екологічно безпечний розвиток» [63, с. 62]. В доктрині, 

С.З. Жизнін відзначив роль принципу «забруднювач платить» в енергетичній 

сфері, який сприяє формуванню «екологічної енергетики і розвитку промис-

ловості» [64, с. 25]. Тому вважаємо цілком змістовно логічним використання 
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терміну «екологічно орієнтована енергетика» в нашому дослідженні. Зараз 

його вже використовують практики в сфері енергетики на міжнародному рів-

ні, наприклад, генеральний секретар Європейського форуму з відновлюваних 

джерел енергії доктор Я. Гейсс [65]. 

Як зазначив А. Кісс, концепція є абстрактним творенням людського ро-

зуму, що не має матеріального змісту [18, с. 15]. В той же час ця концепція 

ЕОЕн базується на певних правових принципах. Тому, запропонована конце-

пція екологічно орієнтованої енергетики має дві складові: з одного боку вона 

реалізується у площині міжнародних відносин, як один з елементів концепції 

сталого розвитку, а саме його елементу – «сталої енергетики», а з іншого – 

має міжнародно-правову реалізацію через цілу низку міжнародно-правових 

актів спрямованих на досягнення її цілей в рамках координації діяльності 

держав, міжнародних організацій і інших дестинаторів міжнародного права.  

Одним з перших про зв'язок сталого розвитку і енергетики в рамках мі-

жнародного права було згадано в рамках Договору до енергетичної хартії 

(1994 р.), де відзначалося що сторони з метою досягнення сталого розвитку 

прагнуть звести до мінімуму економічно ефективним чином шкідливих 

впливів на навколишнє середовище, в рамках операцій енергетичного циклу 

(ст. 19.1.g). Як бачимо, тут змальовано певний пріоритет економічних побо-

ювань з приводу екологічних проблем, що навряд чи відповідає мінімальним 

стандартам стійкого розвитку. Важливим став також зафіксований в ДЕХ, у 

перше в міжнародному праві термін «екологічний вплив» щодо енергетики – 

«будь-який вплив певної діяльності на навколишнє середовище, включаючи 

здоров'я і безпеку людей, флору, фауну, грунт, повітря, воду, клімат, ланд-

шафт та історичні пам'ятки або інші фізичні споруди чи взаємодію між цими 

факторами; він включає також вплив на культурну спадщину чи соціально-

економічні умови в результаті змін, яких зазнають ці фактори» (ст. 19.3. b). 

Як бачимо, цей підхід є дуже широким, включаючи не лише безпосередній 

вплив на навколишнє середовище, але і вплив на соціально-економічні умови 

і культурну спадщину. Цей підхід в цілому відображає підхід сталого розвит-
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ку, що також обґрунтовує наш підхід до ЕОЕн, як концепції, прямо 

пов’язаної зі сталим розвитком. В той же час зобов’язуюча сила цих норм 

ДЕХ є доволі слабкою. С. Брюс характеризує їх, як «позбавлені значимого 

юридичного змісту і такі, що містять, в кращому випадку, слабкі політичні 

рекомендації» [66, с. 25], принаймні в сфері розвитку ВДЕ. Це є інвестицій-

ний договір, який сприяє традиційному виробництву і споживанню невіднов-

люваних джерел енергії, і певним чином координує їхній вплив на навколи-

шнє середовище.  

В подальшому, діяльність втілювалася в прийнятих секторальних реко-

мендаційних актів у сфері стійкої енергетики: наприклад, Рекомендація Фо-

руму ЕСКАТО № 6 «Висновки та рекомендації щодо подальших дій з органі-

зації споживачів для сприяння сталому розвитку та сталій енергетиці» (1999 

р.) [67, с. 239]. Остаточно енергетика в якості одного з п'яти ключових на-

прямків сталого розвитку, була визначена в рамках Йоганнесбурзького плану 

виконання рішень, ухваленого на Всесвітній зустрічі на вищому рівні зі ста-

лого розвитку в 2002 р. Цей план серед іншого містив заклик до здійснення 

таких дій: розширити доступ до надійних, доступних з фінансової точки зору, 

економічно життєздатних, соціально прийнятних і екологічно чистих енерге-

тичних служб (п. 9а); визнати, що енергетичні служби роблять позитивний 

вплив на викорінення злиднів і сприяють підвищенню рівня життя (п. 

9g); розробляти і поширювати альтернативні технології використання джерел 

енергії з метою збільшення у виробництві та споживанні енергії частки від-

новлюваних джерел енергії та невідкладно збільшити в глобальному масшта-

бі частку ВДЕ (п. 20с); диверсифікувати джерела енергопостачання шляхом 

розробки передових, більш екологічно чистих, недорогих і економічно ефек-

тивних енерготехнологій (п. 20е); поєднувати різні енергетичні технології, 

включаючи передові і чисті технології використання викопного палива, з ме-

тою задоволення зростаючих потреб у енергозабезпеченні (п. 20p);  приско-

рити розробку, поширення і застосування доступних і більш чистих техноло-

гій підвищення ефективності енергокористування та енергозбереження (п. 
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20i); вжити заходів, у відповідних випадках, до поступового скасування суб-

сидій в даній області, що перешкоджають сталому розвитку (п. 20q) [68].  

Варто зазначити, що в сфері енергетики концепція сталого розвитку не 

вимагає, щоб держави відмовилися від викопного палива, або до компромісу 

в сьогоднішній енергетичній безпеці з причин зміни клімату. Зокрема, в рам-

ках Підсумкового документу Конференції ООН зі сталого розвитку Ріо+20 

«Майбутнє, якого ми хочемо» (2012 р.) вказувалося лише на потребу «вико-

ристання безпечніших в екологічному відношенні технологій викопного па-

лива та стале використання традиційних енергоресурсів» з одночасним спри-

янням розвитку ВДЕ, енергоефективності, скороченню викидів і т.п. (п. 127) 

[63, с. 30]. Тим не менш, вона вимагає враховувати в економіці, використанні 

ресурсів соціальні та екологічні міркування. При цьому вона також сприяє 

протидії змінам клімату, чітко вимагаючи скорочення викидів ПГ, сприяючі 

заміні, наприклад, таких, що дають значні викиди СО2 електростанцій на ву-

гіллі, на менш шкідливі на природному газі. Крім того, в рамках Конференції 

"Ріо+20" було розроблено ініціативи для "Стійкої енергетики для всіх". Їх 

було включено в підсумковий документ Конференції, а саме: забезпечення 

загального доступу до сучасних енергетичних послуг, дворазове підвищення 

ефективності світового споживання енергії і подвоєння частки відновлюва-

них джерел енергії в світовому енергобалансі [69, с. 2].  

ЄС, підтримуючи ініціативи ООН, що оголосила 2012 р. «Міжнародним 

роком сталої енергетики для всіх» (резолюція 65/151 ГА ООН), склав амбітну 

програму для реалізації своєї ключової мети до 2030 р. Як відзначено в при-

йнятій ЄС «Програмі змін», забезпечення доступу до енергоресурсів є одним 

з головних пріоритетів для Європейської Комісії в рамках підтримки сталого 

розвитку. На практиці Європейська Комісія підтримує ініціативу ООН по 

трьох взаємозалежних стратегічних напрямках: 

• забезпечення загального доступу до сучасних систем енергопостачан-

ня; 

• підвищення вдвічі темпів в галузі енергоефективності; 
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• збільшення вдвічі частки відновлюваних джерел енергії в світовій 

структурі енергетики [70]. 

Загалом, можна виділити ключові норми щодо енергетичної політики, 

висвітлені в міжнародних актах, пов’язаних з сталою енергетикою: викорис-

тання енергії має бути екологічно стійким; мінімізація викидів парникових 

газів та інших забруднюючих речовин у навколишнє середовище; максима-

льно можливе використання відновлювальних джерел енергії, щоб дозволити 

природне поновлення екосистеми; повинні здійснюватися національні про-

грами енергоефективності; ринкові диспропорції і порочні субсидії, які пе-

решкоджають сталому енергетичному ринку, повинні бути скасовані (напри-

клад, на використання викопного пального); національні енергетичні ринки 

повинні функціонувати таким чином, щоб сприяти сталому розвитку та роз-

ширенню мережі кращого доступу до електроенергії; повинна забезпечувати-

ся передача відповідних енергетичних технологій країнам, що розвиваються; 

має забезпечуватися розвиток ВДЕ, як засіб вирішення проблеми «енергети-

чної бідності»; використання енергетики не має загрожувати продовольчій 

безпеці; доступ громадськості до інформації при реалізації енергетичних 

проектів, пов’язаної з екологічними аспектами; проведення ОВНС; наявність 

відповідальності за транскордонну еколого-енергетичну шкоду; участь «дер-

жавних» і «недержавних» суб’єктів (дестинаторів міжнародного права) у ре-

алізації сталої енергетики; відповідальність всіх членів суспільства, щодо 

енергозбереження та енергоефективності; встановлення амбітних і обов'язко-

вих цільових показників одночасно з наданням стимулів для їх досягнення; 

забезпечення технологічної, енергетичної і політичної безпеки постачань 

енергетичних матеріалів із врахуванням інтересів всіх учасників процесу.  

Ці цілі становлять основу екологічної політики регулювання, як на наці-

ональному, так і міжнародному рівнях. Вони застосовуються не тільки до 

держав, а й до недержавних суб'єктів, таких як ТНК. Ці цілі були поступово 

розроблені в національних правових документах і міжнародних конвенціях, 

які стосуються атмосфери, забруднення моря, захисту ресурсів прісної води, 



52 
 

збереження біологічного різноманіття, контролю небезпечних речовин і дія-

льності, регулювання створення відходів та їхнього видалення і збереження 

регіону Арктики [71]. 

Дослідники виділяють в рамках еволюції міжнародної політики і міжна-

родного права, пов'язаних з ЕОЕн, кілька періодів: 

1. Вироблення загальних принципів співіснування енергетики і екології, 

зацікавленість світового співтовариства ВДЕ (1972-91 рр.); 

Формалізація принципів міжнародного права навколишнього середо-

вища, які здійснювали тоді, часто непрямий, вплив на генерації енер-

гії (Стокгольмська декларація (1972 р.) [7]). Частина з принципів за-

кріплювалася і на звичаєвому рівні – «не завдання транскордонної 

шкоди». Проведення першої міжурядової конференції з ВДЕ (Найробі 

(1981 р.). 

2. Фіксація в рамках концепції сталого розвитку (1992-2001 рр.); Сток-

гольмська декларація та Декларація Ріо разом утворили контури ста-

лого розвитку, проте жодна з декларацій при цьому прямо не згадує 

енергетики. Світова енергетична політика визначається скоріше за 

допомогою таких понять, як «нестійкі моделі виробництва та спожи-

вання» (Декларація Ріо п. 8). Проведення КУР-9 (2001 р.), що вклю-

чили енергетичні питання до складу концепції сталого розвитку [72].  

3. Конкретизація серед завдань для енергетики в рамках сталого розвит-

ку (2002-10 рр.);  

В рамках Йоханезбурзького плану (2002 р.) вперше було пов’язано 

енергетичну безпеку, зміни клімату та сталий розвиток на основі між-

урядової політики. Він є значним інструментом м'якого права з підт-

римки розвитку ЕОЕн в напрямку впровадження ВДЕ і енергоефекти-

вності, трансферу і комерціалізації технологій. Незважаючи на відсу-

тність конкретних завдань або обов'язкових принципів, Йоханезбур-

зький План встановив на міжнародному рівні необхідність пов'язува-

ти «економічне зростання та екологічну деградацію» [73]. В наслідок 
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цього понад 118 країн пішли на реалізацію національних законів або 

політик в сфері ВДЕ [74, с. 7]. КУР-14 і 15 на своїх засіданнях поси-

лила свою увагу до міжнародного енергетичного права, зокрема, 

шляхом заохочення використання ВДЕ для боротьби зі зміною кліма-

ту [75]. Зокрема, містився заклик до створення «тимчасових правових 

і політичних рамок для ВДЕ» [76], який, проте, так і не було реалізо-

вано через розбіжності з приводу запропонованого тексту. 

4. Розвиток у стійкій енергетиці для всіх (2011-30 рр.).  

2012 р. було проголошено ГА ООН Міжнародним роком стійкої енер-

гетики для всіх (п. 1) [77, с. 2]. В подальшому Генеральний секретар 

ООН заснував ініціативу ООН SE4ALL (Десятиліття стійкої енерге-

тики для всіх: 2014-2024 рр.) [78, с. 4], що закликає до глобального 

енергетичного «перетворення», глобальної енергетичної стратегії та 

«специфічних але значущих завдань» для ВДЕ і енергоефективності 

(п. 17, 18, 22) [79, с. 56-82]. Це завдання передбачає прийняття внут-

рішніх заходів для досягнення всеосяжних міжнародних цілей, при-

чому, вони не є юридично обов'язковим для держав, але сприяють ро-

звитку міжнародного діалогу та спонукають до дії. Залежно від ре-

зультатів розгляду в рамках КУР і Форуму високого рівня зі сталого 

розвитку SE4ALL може бути оформлена в певному виді міжнародних 

зобов’язань [66, с. 12-17].  

Можна по суті погодитися з таким підходом, якщо виходити лише з ана-

лізу м’якоправових актів в цій сфері. Проте, якщо казати по позитивне між-

народне право, картина буде дещо іншою. Так, першим саме міжнародно-

правовим документом, в якому згадується наприклад, ВДЕ є Конвенція ООН 

з морського права (1982 р.), далі РКЗК (1992 р.) і Кіотський протокол (1997 

р.) пов’язали розвиток ВДЕ і протидію змінам клімату, пізніше цей рух підт-

римав ДЕХ і Протокол до нього (1994 р.), які пов’язали енергетику і сталий 

розвиток. В той же час, сама ЕОЕн має і більш ранні приклади правового ре-

гулювання – так, з початку 1970-х років ухвалено ряд конвенцій, що заборо-
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нили скидання нафти та радіоактивних відходів в морях, заходи з протидії 

забрудненням Світового океану нафтою.  

Сталий розвиток є важливим завданням для окремих країн і світового 

співтовариства, і є частиною об'єкту і мети багатьох важливих міжнародних 

договірних режимів. Ці договори керуються принципами, деякі з яких, мож-

ливо, навіть були визнані частиною звичаєвого права (суверенні права дер-

жав на свої природні ресурси, але не заподіяли неправомірної шкоди навко-

лишньому середовищу інших держав при використанні цих ресурсів; справе-

дливий розподіл ресурсів серед членів нинішнього покоління, зважаючи на 

потреби майбутніх поколінь; загальні, але диференційовані зобов'язання 

держав; необхідність прийняття запобіжних заходів щодо захисту здоров'я 

людей, природних ресурсів та екосистеми; заохочення участі громадськості у 

захисті навколишнього середовища і процесі сталого розвитку, за підтримки 

доступу до інформації та правосуддя; принцип інтеграції та взаємозв'язку, 

зокрема для соціальних, економічних та екологічних об'єктів [Проаналізова-

но у: 27]) [80, с. 344]. Всі ці принципи поки важко визнати однозначно кон-

венційно закріпленими або звичаєвими. Незважаючи на закріплення ряду з 

них в окремих конвенціях, переважно в їхніх преамбулах, вони не отримали 

загального визнання і відсутня жодна конвенція, що б закріплювала їх всі од-

ночасно. Їхнє однозначне визнання поки спостерігається лише на рівні реко-

мендаційних актів або політичних заяв. Не можна їх при цьому вважати і 

звичаєвими нормами, зважаючи на відсутність елементів формування зви-

чаю: міжнародна практика та визнання цієї практики за юридичну норму 

(opinio jurius) [81, с. 121]. Можна лише казати про існування певних тенден-

цій, які власне і уособлюють м’яко-правові акти.   

 

 

 

1.2. Місце концепції ЕОЕн в рамках міжнародно-правової системи. 
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Міжнародне енергетичне право розроблялося досить ізольовано від за-

хисту навколишнього середовища [37, с. 75]. В той же час простого додаван-

ня екологічних проблем до списку економічних і соціальних проблем у енер-

гопостачанні не було б достатньо. Потрібен якийсь новий підхід, який власне 

і може забезпечити концепція ЕОЕн. 

Як зазначає П. Парк, особлива роль міжнародного права в регулюванні 

енергетики полягає в тому, що право встановлює стандарти щодо діяльності 

в галузі енергетики і, зокрема, у сфері охорони навколишнього середовища 

[82, с. 8]. Продовжує думку Р. Хіггінс, яка вказує, що міжнародне право 

встановлює стандарти щодо діяльності в галузі енергетики та її наслідків, а 

також забезпечення дотримання цих стандартів державами [83].  

Дослідження проблеми систематики міжнародного права завжди було 

більше притаманне вітчизняній (в широкому сенсі цього слова – радянсь-

кій/пострадянській) науці міжнародного права. Західні дослідники здебіль-

шого досліджували практичні проблеми юридичних аспектів предметів свого 

дослідження, без дослідження глибинних теоретичних передумов [84, с. 122]. 

Ми спробуємо певним чином пов’язати ці два підходи при з’ясуванні місця 

ЕОЕн в рамках міжнародного права. 

Однозначної відповіді на питання про місце міжнародно-правового ре-

гулювання відносин в сфері екологічно орієнтованої енергетики (ЕОЕн) в 

структурі системи міжнародного права немає. Як відомо, структурно міжна-

родне право складається з галузей і інститутів, але як зазначив у 1983 р., Д.І. 

Фельдман, систематизація «у внутрішньодержавному та міжнародному праві 

виявилася справою не легкою, і до теперішнього часу загальновизнаних чіт-

ких параметрів галузі практично немає» [85, с. 43]. В 1999 р. С.С. Алексєєв 

написав, що «у кожної з галузей є «свій предмет», тобто особлива ділянка 

суспільного життя, особливий вид однорідних суспільних відносин» [86, с. 

44].  

В доктрині висували різні критерії для виділення галузей міжнародного 

права. Так, наприклад, А.М. Талалаєв вважає, що право міжнародних догово-
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рів як галузь міжнародного права визначається специфікою об'єкта регулю-

вання, його значенням в сучасному міжнародному праві, а також особливос-

тями джерел права міжнародних договорів [87, с. 7]. На думку Ю.М. Колосо-

ва, завдяки існуючим в міжнародному праві особливостям, достатньо особ-

ливого предмету регулювання, щоб виділити відповідну групу норм в особ-

ливу галузь [88, с. 152]. За висловом Т.В. Вандова, науково-технічна револю-

ція сприяє виникненню в міжнародному праві нових галузей і підгалузей, ро-

блячи вплив на зміст, напрямок, форми і методи міжнародно-правового регу-

лювання кожної з них [89, с. 96]. Але, на думку С.А. Малініна, наявність пев-

ної групи міжнародних відносин зовсім не означає, що ця група може стано-

вити предмет регулювання самостійної галузі права. Він вважає, що необхід-

но ще виявити, чи представляє ця група відносин такий ступінь якісного ві-

докремлення, який би вимагав свого особливого методу правового регулю-

вання. На думку інших дослідників, питання виділення нових галузей зале-

жать від зацікавленості суспільства у виділенні, розвитку нової галузі права, 

у вдосконаленні правового регулювання конкретної групи суспільних відно-

син [85, с. 46].  

В підсумку було запропоновано цілісний набір об’єктивних критеріїв, 

які свідчать про наявність певної галузі в рамках міжнародного права: 1. ная-

вність достатньої нормативної бази; 2. зацікавленість світового співтоварист-

ва в виокремленні цієї групи відносин; 3. відокремлений об’єкт / предмет ві-

дносин; 4. окремі методи регулювання (хоча і часто ставився під сумнів [85, 

с. 57]); 5. наявність специфічних галузевих принципів [90, с. 265-267].  

Хоча, є і дещо інші думки, так, В.А. Василенко вважає критеріями виді-

лення галузі міжнародного права: 1. специфічність об’єктно-предметної сфе-

ри дії норм, що складають цей нормативний комплекс; 2. подільність норма-

тивного комплексу на інститути і підгалузі; 3. наявність в нормативному 

комплексі норм ergo omnes багаторазової дії; 4. наявність серед норм ergo 

omnes спеціальних галузевих норм-принципів [91, с. 221].  
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Виходячи з цього, можна погодитися, що ЕОЕн не є галуззю міжнарод-

ного права через відсутність всіх вищеперерахованих ознак. Загалом, утво-

рення будь-якої нової галузі права – не мимовільний процес, воно обумовле-

не змінами, що відбуваються в соціально-економічній сфері. Йде поступове, 

протягом досить тривалого часу, накопичення однотипного нормативного 

матеріалу, який вже потребує уніфікації та відокремлення в рамках галузі 

права [92, с. 44-51]. 

В той же час, в доктрині критеріальний підхід до виділення галузей пра-

ва піддавався критиці, і вказувалося на обов’язковість наявності в кожній га-

лузі практично однієї складової – власного галузевого принципу [93, с. 114-

118]. З іншого боку сам факт наявності в галузі права самостійних принципів, 

лише вважають таким, що «свідчить про «зрілість» такої галузі», і є чинни-

ком розвитку її підгалузей та інститутів, але не обов’язковим для існування 

галузі [94, с. 137-140].  

Варто відзначити, що існує об’єктивна необхідність ухвалення міжнаро-

дного договору, присвяченого комплексному регулюванню проблем екологі-

чної енергетики, або хоча б частини аспектів ЕОЕн, наприклад ВДЕ. Цей до-

кумент може бути ухвалений в формі протоколу до РКЗК ООН. Це дозволить 

скоротити витрати на нараду сторін, функції якої може виконувати нарада 

сторін РКЗК. Такий протокол може бути розроблений в рамках IRENA, що є 

спеціалізованою організацією з ВДЕ, за участю Секретаріату ДЕХ та МЕА. 

Ці організації накопичили значний досвід з питань інвестицій і координації 

розробки нових технологій. Розробка такого договору в формі протоколу до 

РКЗК, дасть змогу імплементувати його до системи скорочення викидів пар-

никових газів, встановивши в його рамках певні кількісні показники енергії з 

ВДЕ та збереженої енергії для груп країн. Протокол має передбачати також 

критерії сталого розвитку для біопалива. Він має містити умови передачі те-

хнологій ВДЕ та енргоефективності, інвестиційні і торгівельні аспекти, ме-

ханізм розв’язання суперечок. Цей документ варто розробляти саме зараз, бо 

як зазначає В.М. Яловега, набагато легше кодифікувати норми права, що 
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тільки зароджується, які в рамках їхньої появи доцільно розміщувати згідно з 

логічно продуманим планом. Значно складніше перебудовувати те, що існує 

сторіччями. Кодифікація оформляє закінчення розвитку галузі, що регламен-

тує певну сферу суспільних відносин. Кодифікація тягне за собою визнання 

відповідної галузі права, підвищення її авторитету [95, с. 89]. 

В той же час, існує ряд інших поглядів на систематику міжнародного 

права. Так, С.В. Віноградов теоретично розробляв концепцію «міжнародного 

режиму», як засобу побудови моделей взаємодії держав або їх поведінки в 

конкретних ситуаціях. На думку дослідника саме концепція режиму дозволяє 

виявити сутнісні риси і специфічні особливості правового регулювання тих 

чи інших сфер відносин держав. Нормативна структура є найважливішим, 

але далеко не єдиним компонентом міжнародного режиму. Поняття «міжна-

родного режиму» має охоплювати саме правові засоби, що впливають і ви-

значають поведінку держав у конкретній галузі міжнародних відносин, при-

чому включати поряд з системою міжнародно-правових принципів і норм 

також положення рекомендаційного характеру, а також способи забезпечення 

їх виконання, у тому числі інституційні та інші механізми функціонування 

режиму [96, с. 61-62]. Практичне її застосування здійснила А.Ю. Галяметди-

нова при визначенні місця міжнародної екологічної безпеки. На її думку мі-

жнародна екологічна безпека являє собою міжнародний режим, що склада-

ється з узгодженого комплексу норм, інститутів, процедур і практики управ-

ління, які разом узяті, являють собою «структуру» для всього спектру мож-

ливих правових реакцій на будь-яку екологічну проблему, що представляє 

загрозу міжнародній безпеці [97]. Інші дослідники вказують на існування 

«екологічного режиму, що впливає на міжнародну енергетичну діяльність» 

[98, с. 286]. 

Ряд науковців, базуючись на ідеї симбіозу міжнародного і національного 

права, для цілей дослідження певної проблематики висували ідею так званої 

«комплексної галузі права». Метою цього було органічне поєднання норм 

міжнародного та національного права в єдину галузь, наприклад, міжнарод-
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них залізничних, повітряних і морських перевезень, коли таке об’єднання об-

ґрунтовувалося потребами підготовки широко обізнаних фахівців середньої 

ланки [99, с. 9; 100, с. 44; 101, с. 9; 102, с. 184-207]. Зокрема, А.І. Іойриш, 

аналізуючи відносини, пов’язані з використанням атомної енергії, вважав за 

доречне їхнє виділення, виходячи з їхнього комплексного характеру. Правові 

норми, що регулюють ці відносини, дослідник розділяв на норми, що входять 

у внутрішнє (національне) право, і на норми, що входять у міжнародне (пуб-

лічне і приватне) право [103, с. 26-27].  

Цей підхід було справедливо розкритиковано в доктрині міжнародного 

права у 1980-х роках в зв’язку з алогічним і примусовим змішанням різних 

правових систем: міжнародного і національного права [104, с. 18-23] в одній 

галузі, коли не проводиться чітких відмінностей між публічними і цивільни-

ми правовідносинами [105, с. 247-248; 106, с. 39; 107, с. 11]. За словами М.В. 

Блажиєвської ««комплексна галузь» не здатна відобразити всю складність 

правової природи …. права, адже, по-перше, ця категорія є штучною, бо сама 

заперечує теоретичні основи для побудови галузей (оскільки комплексна га-

лузь поєднує в собі норми різних галузей, вона не може характеризуватися 

єдністю метода як критерію для побудови галузі). Крім того, комплексна га-

лузь як категорія не здатна (в силу теоретичних основ розуміння галузі) вра-

хувати всі міжсистемні (а не лише міжгалузеві) зв’язки, які виникають між 

нормами системи правового регулювання міжнародних… відносин» [108, с. 

9].  

Своєю чергою, в рамках київської школи міжнародного права було про-

довжено розвиток цієї думки і запропоновано новий підхід – до «комплексу 

правового регулювання». Так, В.М. Хонін зазначав, що «виникненню ком-

плексу правового регулювання сприяла та обставина, що ні система міжна-

родного права, ні система внутрішньодержавного права не можуть окремо 

регулювати складну систему міжнародних відносин, яка вимагає комплекс-

ного правового впливу. У всіх областях міжнародних відносин потрібен тіс-

ний вплив цих двох систем права... Комплекс правового регулювання міжна-
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родними відносинами покликаний забезпечити взаємодію загальновизнаних 

принципів міжнародного права, конкретних міжнародно-правових норм з но-

рмами внутрішньодержавного права» [109, с. 16-17]. Так, розглядаючи зміст 

терміну «міжнародні енергетичні правовідносини» А. Садигов пропонує 

включати до його змісту як внутрішньодержавні відносини міжнародного або 

транснаціонального характеру (наприклад, отримання ліцензії, реєстрацію 

іноземної енергетичної компанії, укладення міжнародних контрактів і т.д.), 

так і міждержавні відносини публічно-правового характеру (наприклад, 

створення міждержавних інституційних механізмів – конференція Європей-

ської Енергетичної Хартії, МАГАТЕ і т.д.) [110, с. 48]. Для екологічної сфери 

також застосовують термінологію «комплексності» відзначаючи її правове 

регулювання, як «систему норм, що регулюють комплекс різнорідних взає-

мопов'язаних між собою суспільних відносин, об'єднаних певною сферою» 

[111, с. 9-24].  

Є підстави вважати, що наразі можна казати про дослідження міжнарод-

но-правового регулювання відносин в сфері екологічно орієнтованої енерге-

тики, як полісистемний комплекс правових норм, що не утворює окрему га-

лузь міжнародного права, але становить практичний інтерес для дослідження 

його наукою, зважаючи на сам факт існування відповідних норм. Так, на ду-

мку Р. Зедaліса зв'язок між енергетикою і екологією являє собою правовий 

комплекс, оскільки, наприклад, саме міжнародне право в його рамках регу-

лює пошук і експлуатацію та використання альтернативних джерел енергії, 

що є корисними в справі скорочення викидів парникових газів, і особливо 

СО2 [98, с. XVII].  Хотілося б відзначити, що саме на полісистемний характер 

правового регулювання міжнародних відносин на стику захисту навколиш-

нього середовища і енергетики звертають увагу в західній [82] і пострадянсь-

кій [112, с. XL] доктрині міжнародного права. Зрозуміло, що досить часто це 

є наслідком підходу до міжнародного права, як до транснаціонального права, 

але такий погляд існує і має свої переваги, дозволяючи вирішувати проблему 

в комплексі: від її регулювання на міждержавному рівні, до практичної реалі-
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зації на національному. Саме застосування такого полісистемного підходу 

дозволяє вирішити одну з ключових проблем енергетичного права і права на-

вколишнього середовища: співвідношення національного суверенітету і вра-

хування інтересів інших суб’єктів і дестинаторів міжнародного права.  

Щодо цього звертав увагу М.І. Лазарєв, розглядаючи проблему «ком-

плексності» у міжнародному праві: «за всіх умов слід чітко проводити межу 

між внутрішньодержавним правом і пов'язаним з ним принципом сувереніте-

ту, з одного боку, і міжнародним правом і пов'язаним з ним принципом між-

народного співробітництва з іншого. Це необхідно для того, щоб змішання 

названих категорій не призвело до заперечення суверенітету і суверенних 

прав держав і народів і не служило б приводом до втручання одних держав 

(або колективу держав) у внутрішні справи інших» [113, с. 100-105]. 

ЕОЕн, як полісистемний комплекс правових норм, знаходиться на шляху 

об’єктивного нагромадження правового матеріалу, що прямо пов'язано з роз-

витком науки та техніки. В той же час, в доктрині вірно відзначають, що іно-

ді норми міжнародного права приймаються слідом за певними технічними 

досягненнями, іноді одночасно з такими досягненнями, у деяких же випадках 

вони навіть випереджають певне використання технічних досягнень, заздале-

гідь їх регламентуючи [114, с. 16]. Так, В.М. Ведяхін зазначає, що в результа-

ті науково-технічної революції (НТР) з'явилися об'єкти, що вимагають ком-

плексного врегулювання кількома галузями чи інститутами права. НТР зумо-

влює становлення нових галузей, які базуються не на традиційних галузях 

права, а представляють нові предмети, науково-технічні знання, його практи-

чне застосування і нові організаційні структури [115, с. 86].  

В нашому випадку йдеться виключно про застосування до предмету до-

слідження (екологічно орієнтованої енергетики) норм міжнародного права з 

існуючих галузей, які при цьому залишаються і не виймаються з цих галузей 

і відокремлено від них не існують [104, с. 19; 102, с. 184-185, 193]. Ця група 

норм об’єднана предметною єдністю, тобто регулює якісно однорідні суспі-

льні відносини, а також єдиними принципами. За своєю суттю такий полісис-
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темний комплекс правових норм регулює вузьку, специфічну сферу діяльно-

сті і рідко виділяється в спеціальний навчальний курс (банківське, медичне, 

освітнє, спортивне, інформаційне право і т.п.) [116-121].  

Свого часу, досліджуючи систему міжнародного права, український 

професор В.А. Василенко характеризував норми, які одночасно є елементами 

декількох інститутів (субінститутів) або галузей (підгалузей) міжнародного 

права, визначав їх, як «полісистемні норми». Відрізняючи їх від спеціальних 

норм-принципів, які пронизують весь масив системи міжнародного права по 

вертикалі, полісистемні норми забезпечують горизонтальні зв'язки між його 

інститутами і галузями. Вони виступають інструментом робочої взаємодії 

всіх найважливіших елементів міжнародного права і разом з основними й 

спеціальними принципами надають його системі цілісного і комплексного 

характеру [91, с. 234-235]. Причому в подальшому дослідник також виступає 

проти їх ототожнення з комплексними галузями права, що об'єднують в собі 

норми кількох правових систем (міжнародної і національної).  

Категорія «полісистемний комплекс норм» якомога краще підходить для 

характеристики існуючої в ЕОЕн юридичної ситуації, оскільки дозволяє ско-

нцентрувати увагу не тільки на окремих об'єктах міжнародно-правового або 

внутрішньодержавного регулювання, а розглядати механізм регулюючого 

впливу норм міжнародного права на відповідні відносини в сукупності всіх 

його елементів, що мають різну правову природу. У таких комплексах може 

спостерігатися поєднання різних за своєю природою явищ і дій, що станов-

лять єдине ціле. Дане поняття не скасовує традиційний і визнаний розподіл 

права на системи (міжнародне і внутрішньодержавне), а кожної системи 

структурно на галузі, підгалузі або інститути, а дозволяє виявити інший рі-

вень зв'язків, що існують між нормами різних систем права (міжнародного та 

внутрішньодержавного). Разом з тим, воно не позбавляє логіки і характеру 

різні норми, що регулюють відповідні відносини, оскільки у кожної держави 

може змінюватися з часом стратегія участі в ЕОЕн або можуть виникнути 

нові міжнародні зобов'язання, зумовлені її приєднанням до регіональних чи 
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інших міжнародних організацій, що регулюють питання ЕОЕн (IRENA, ЄС і 

т.п.) [122, с. 16].  

Щодо того, чи можна вважати ЕОЕн правовим інститутом, наприклад в 

рамках міжнародного екологічного права, то спірність подібного підходу на-

очно демонструє розмаїття сфер регулювання цього комплексу норм, як при-

ватноправового, так і публічно-правового характеру, які в силу своєї уніка-

льності навіть при великому бажанні не можуть бути розглянуті в якості ін-

ститутів. Зазначений аргумент може бути використаний і в якості доказу не-

можливості включення ЕОЕн до складу іншого утворення в системах права: 

національного або міжнародного. 

З аналогічних причин ми можемо відкинути ідею вважати ЕОЕн підга-

луззю в рамках міжнародного права. В першу чергу постане питання щодо 

того, в рамках якої галузі вона має бути виділена: міжнародного права навко-

лишнього середовища чи енергетичного права? (залишимо поза увагою ідеї 

вважати міжнародне право частиною національного права, а його галузі, від-

повідно підгалузями міжнародного права [123, с. 79]). Крім того, класик сис-

тематики права – С.С. Алексєєв, дав наступне визначення для підгалузі в 

праві: «це таке об'єднання інститутів, для якого характерна висока ступінь 

спеціалізації, диференціації та інтеграції правових спільнот, що входять до 

його складу. Найбільш яскравою відмінністю підгалузей, що виділяє їх з ін-

ших правових спільнот, є наявність у складі підгалузі загального інституту 

чи, щонайменше, асоціації загальних норм» [102, с. 155]. О.А. Кєрімова вва-

жає, що межею «між підгалуззю і правовим інститутом служить ознака авто-

номності регулювання суспільних відносин» [124, с. 10-14]. Своєю чергою, 

дослідники теорії міжнародного права досить обережно ставляться до виді-

лення самої категорії «підгалузь». Наприклад, В.А. Войтович каже про підга-

лузь, як сукупність норм, що регулюють основні різновиди відносин в певній 

галузі [125, с. 547]. Для Н.Є. Тюріної це «автономність кожної групи прин-

ципів і норм, призначених для регламентації окремого виду діяльності» в ра-

мках галузі [126, с. 238]. Цікаво, що критеріїв розмежування з інститутом не 



64 
 

пропонується. Лише В.М. Шумілов вказує, що критерії аналогічні тим, що 

застосовуються до виділення галузей, мають застосовуватися до підгалузей, 

плюс – системний зв'язок з відповідною галуззю права [127, с. 94]. На нашу 

думку це є недостатньо обґрунтованим твердженням, оскільки тоді постає 

питання як все ж відмежувати галузеві інститути від підгалузей. Симптома-

тично, що наприклад, В.Г. Буткевич, як і більшість інших авторів розділу про 

систему міжнародного права в підручниках, взагалі не згадав в рамках свого 

курсу міжнародного права категорію «підгалузь міжнародного права» обме-

жившись інститутами і галузями [81, с. 144-160]. Такий позакритеріальний 

підхід до категорії «підгалузь», коли мова йде скоріше про виділення більш 

вузької категорії в рамках більш широкої сфери регулювання – галузі, не до-

зволяє вважати таке об’ємне явище як ЕОЕн підгалуззю в рамках міжнарод-

ного екологічного чи енергетичного права. Воно є більш широким явищем, 

що відповідає категорії «полісистемний комплекс норм».  

Поняття комплексу міжнародно-правових норм в науці вперше було за-

пропоновано С.О. Малініним, який розумів під ним об'єднання норм, що на-

лежать до різних галузей права [101, с. 9], при цьому він підкреслював, що 

таке об’єднання норм відноситься скоріше до «області наукової систематиза-

ції права...» [128, с. 176]. Тому в нашому випадку «полісистемний комплекс 

правових норм» – це наукова систематизація правових норм з метою їхнього 

комплексного дослідження. Такий підхід не є новацією для міжнародного 

права, він використовувався для обґрунтування «права міжнародної торгівлі» 

(В.О. Нікіфоров) [122, с. 16], «міжнародного міграційного права» (Н.М. Зін-

ченко) [129, с. 18], «права несудноплавного використання транскордонних 

вод» (О.З. Мельник) [130, с. 7-8], «міжнародного інвестиційного права» (І.Є. 

Папушина, причому також включаючи туди "міжнародно-правові і внутріш-

ньодержавні правила поведінки") [131, с. 133], «міжнародно-правового регу-

лювання науково-технічного співробітництва» (Л.А. Гумеров) [132, с. 604-

605, 607] і т.д. Як зазначав М.І. Козирь, комплексність у праві – це наявність 

органічного комплексу двох факторів: 1) тісно пов'язаних між собою суспі-
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льних відносин, як предмета правового регулювання, 2) методу правового 

регулювання, відповідного кожному виду відносин [133, с. 63].  

Хотілося б відзначити, що саме наукова робота в сфері екологічної енер-

гетики активно проходить у наукових і юридичних центрах в різних країнах. 

Останнім часом в рамках науково-педагогічної діяльності, в науковому про-

цесі цілого ряду навчальних закладів світу викладаються не просто окремі 

предмети «міжнародне право навколишнього середовища», «міжнародне 

енергетичне право», «міжнародне право природних ресурсів», а симбіоз цих 

напрямів. Наприклад, у Університеті Данді (Шотландія), створено освітній 

Центр права і політики в області енергетики, нафтових і мінеральних ресур-

сів (CEPMLP), в рамках якого з початку 2000-х років викладають такі курси, 

як «право і політика в сфері охорони навколишнього середовища для сектора 

природних ресурсів та енергетики», «керівництво водними ресурсами», 

«Транскордонні питання у сфері енергетики та природних ресурсів», «Енер-

го- та ресурсобезпека», «Енергетика, природні ресурси і міжнародна система 

торгівлі», «Взаємодія енергетики та навколишнього середовища» (проф. С. 

Віноградов) [134, с. 598-614]. Інститут міжнародного арбітражу і Інститут 

енергетичного права, що щорічно проводять науково-практичні форуми з пи-

тань енергетичного права, темою для третього форуму (Хьюстон, лютий 2014 

р.) обрали Арбітраж міжнародних екологічних суперечок в енергетичній га-

лузі. Своєю чергою, в рамках Московського інституту міжнародних відносин 

– МГІМО-Університет МЗС РФ функціонує Міжнародний інститут енергети-

чної політики і дипломатії який має в своєму складі кафедру правового регу-

лювання ПЕК, співробітники якої викладають такий курс як «Міжнародно-

правове регулювання екологічних аспектів діяльності ПЕК». Крім того, теми 

на кшталт «правова охорона навколишнього середовища і енергети-

ка/надрокористування» часто виступає складовою курсів «міжнародного 

екологічного права». Функціонує Проект ВДЕ та Міжнародне право (REIL 

Project). REIL є міжнародним об’єднанням заснованим Партнерством з від-

новлюваних джерел енергії та енергоефективності, Єльським центром з еко-
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логічного законодавства та політики і Глобальною практикою у сфері чистої 

енергетики і змін клімату Baker & McKenzie. Окрім суто наукових функцій, 

він виконує і практичні завдання в рамках досліджень міжнародного права і 

ВДЕ. Так, REIL на прохання ЮНКТАД, розглянув в дослідженні питання про 

нетарифні бар'єри щодо ВДЕ з точки зору права СОТ. Подальша робота, яку 

здійснює REIL також стосується регіональних і двосторонніх торговельних 

та інвестиційних угод [135, с. 2-26]. 

Дослідження використання ЕОЕн, як міжгалузевого комплексу норм, 

має під собою, не лише, власне, академічні потреби, а практичну потребу 

життя щодо заміни небезпечної атомної (Трі-Майл Айленд (1979 р. – США), 

Чорнобиль (1986 р. – СРСР), Фукусіма (2011 р. – Японія)) чи такої, що стає 

надто дорогою, поступово вичерпується та загрожує навколишньому середо-

вищу вуглецевої енергетики. Вперше така проблема постала на початку 1970-

х р. після «нафтового шоку», коли розпочався активний розвиток відновлю-

ваної енергетики на національному рівні. Вдруге – в першому десятиріччі 

ХХІ ст., коли рівень стурбованості суспільства екологічними проблемами, 

активне використання традиційної енергетики в якості загрози безпеці своїх 

сусідів починало викликати згуртування та пошук міжнародних шляхів ви-

рішення цих проблем, в тому числі через спільне сприяння розвитку, викори-

станню та охороні інших джерел енергії, і відповідне міжнародно-правове 

регулювання цього процесу.  

Особливістю ЕОЕн, як полісистемного комплексу норм, буде залучення 

до нього і приватноправового елементу. М.І. Лазарєв з цього приводу відзна-

чив, що на практиці в регулюванні одного правового предмету одночасно ви-

користовуються норми різних галузей міжнародного права, або норми між-

народного і внутрішньодержавного права, або норми внутрішнього права рі-

зних держав [113, с. 99]. Як зазначає А.А. Данельян, в орбіту міжнародного 

права поряд з міжнародними міждержавними відносинами побічно входять 

міжнародні відносини недержавного характеру – між юридичними та фізич-

ними особами різних держав (так звані відносини з «іноземним елементом» 
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або з «міжнародним елементом»), а також за участю міжнародних неурядо-

вих організацій та міжнародних господарських об'єднань [136]. Це особливо 

яскраво можна побачити в сфері економічних відносин, і зокрема в інвести-

ційній діяльності. Проте, це не свідчить, що вони є через це суб’єктами між-

народного права, вони залишаються його дестинаторами, користуючись пра-

вами, які їм надає міжнародне право, не створюючи при цьому жодних нових 

міжнародно-правових норм. 

В нашому випадку їхнє залучення є вимушеним кроком, оскільки участь 

приватних корпорацій в реалізації різного роду інвестиційних проектів ЕОЕн 

(в т.ч. через концесійні угоди, угоди про розподіл продукції і т.п.), в рамках 

науково-технічної співпраці і трансферу технологій є суттєвою, і відповідно, 

було б неправильно штучно відривати цю частину правового масиву, 

об’єднаного одним предметом, від всього обсягу нашого дослідження. При 

цьому хотілося б ще раз наголосити, що ми в жодному разі не намагаємося 

запропонувати нову систему для міжнародного права, мова йде лише про на-

укову систематизацію з метою комплексного дослідження вкрай важливої 

глобальної проблеми людства – екологічної енергетики.   

Продовжуючи дослідження проблеми комплексності в міжнародному 

морському праві українська дослідниця М.В. Блажиєвська визначає такі її 

характерні ознаки: широта регульованих правовідносин, коло суб’єктів (дер-

жави (які можуть виступати як в публічній, так і в приватній якості), міжна-

родні міжурядові та неурядові організації, транснаціональні корпорації, юри-

дичні особи різних форм власності і різної державної приналежності, індиві-

ди, інші суб’єкти зі змішаним статусом (зокрема, Підприємство), морські су-

дна), охоплення різних систем права (різні галузі та інститути міжнародного 

права, національного права), регулювання здійснюється як в горизонтально-

му вимірі (різними галузями однієї системи), так і у вертикальному (різними 

галузями різних систем) [108, с. 8-9]. Більшість цих ознак mutatis mutandis 

можуть використовуватися в рамках всіх комплексних об’єктів правового 

дослідження.  
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Щодо важливості такого широкого підходу саме з точки зору «екологі-

зації» регулювання будь-яких відносин треба погодитися з пропозицією Є.А. 

Вистробця, що кожна з проблем може виступати об'єктом іншої галузі науки, 

але при цьому втрачаються самі істотні ознаки (критерії), покладені в основу 

вибору об'єкта досліджень: його природоохоронне призначення, його міжна-

родний характер, його приналежність до авангарду втілених (об'єктивованих) 

мотивацій щодо встановлення пріоритету екологічного імперативу [112, с. 

45]. 

Такий наш підхід до ЕОЕн, як комплексу норм, жодним чином не веде 

до посилення процесу фрагментації міжнародного права, до створення авто-

номних режимів (self-contained regimes) існування яких відзначив МС ООН у 

справі Про заручників в Тегерані (пп. 38, 83) [137, с. 3]. Комісією міжнарод-

ного права ООН, вони були визначені як «група норм і принципів, що стосу-

ються якогось окремого питання. Відповідна група норм і принципів може 

застосовуватися як lex specialis. Такі спеціальні режими часто мають власні 

інститути для застосування відповідних норм» [138, с. 415]. Ними наразі є 

дипломатичне право, морське право, право прав людини, МПНС, торгівельне 

право [139, с. 483-529].  

На противагу цьому, варто відзначити тенденцію в рамках міжнародного 

права, за якої посилюється взаємодія норм різних галузей міжнародного пра-

ва. І.І. Лукашук зазначав, що для міжнародного права характерні процеси 

диференціації і інтеграції одночасно. Виникають все нові області співробіт-

ництва та відповідно нові галузі міжнародного права. З іншого боку, різні га-

лузі тісніше взаємопов’язані в системі [140, с. 136]. В цьому можна побачити 

як конфлікт галузей: «посилення взаємодії галузей права не залишається без-

конфліктним. Причини міжгалузевих конфліктів вбачаються як у різних ці-

лях регулювання різних галузей права, так і в їх фундаментально різних 

ознаках» [141, с. 38-39]. Але з іншого боку, ступінь досягнення при реалізації 

норми її цілей, служить мірою ефективності дії норми. Крім того, необхідно 

враховувати системний взаємозв'язок цілей міжнародного права різного рів-
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ня [142, с. 268]. Наприклад, норми, що стосуються продажу державами квот 

на викиди в повітря парникових газів, відносяться до міжнародного екологі-

чного права. Одночасно, оскільки йдеться про міжнародний продаж певного 

ресурсу, що має вартість, ці норми відносяться і до міжнародного економіч-

ного права [143, с. 44].  

Отже, ЕОЕн хоч і об’єднує норми і публічного і приватного права на-

вколо одного предмету, але при цьому не має якихось інституційних проти-

річ з чинною системою. Навпаки, не створюються додаткові адюдикаційні 

органи, і розгляд спорів відбувається в рамках існуючих інститутів. І тому, на 

нашу думку, взаємодія норм в рамках концепції ЕОЕн, зокрема МПНС, між-

народного економічного права і інших не тільки не створює конфлікту, а, на-

впаки, служить більш ефективному та всебічному регулюванню суспільних 

відносин. 

Така предметна спеціалізація і групування комплексу міжнародно-

правових норм не обов'язково призводить до структурних змін у системі мі-

жнародного права, але може формувати відповідний комплекс у межах більш 

широкої за змістом міжнародно-правової системи. Такий підхід підтримував 

і Д.І. Фельдман – «поняття комплексних утворень, є застосовним до дослі-

дження системи» [85, с. 37]. Це є наслідком взаємопов'язаних процесів гло-

балізації, диверсифікації й спеціалізації в регулюванні міжнародних відно-

син, де на допомогу міжнародному праву (яке залишається центральним ре-

гулятивним елементом міжнародно-правової системи) держави залучають 

інші системи – політичних норм, норм-цілей, «правил гри», рекомендаційних 

приписів м'якого права тощо [144, с. 28; 145, с. 159-164; 146, с. 179-196].  

С.С. Алексєєв зазначає: «Більшість комплексних галузей формується у 

зв'язку з необхідністю спеціалізованого регулювання певної групи відносин 

на основі і в рамках існуючих галузевих юридичних режимів. Хоча кожна 

комплексна галузь має свій предмет регулювання (розглянутий, правда, в ін-

шій площині, ніж предмети основних галузей), цей предмет не вимагає особ-

ливого методу і механізму регулювання. Він зумовлює лише необхідність 
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відносного відокремленого нормативного регулювання та деяку юридичну 

своєрідність – окремі специфічні принципи, положення, прийоми регулю-

вання» [102, с. 194], безпосередньо пов'язані з окремими видами діяльності (у 

нашому дослідженні – ЕОЕн), з визнанням їх абсолютної істотності і специ-

фічності за особливим предметом правового регулювання. 

Одночасно не можна заперечувати можливість теоретико-правового роз-

гляду ЕОЕн в інших якостях. Зокрема, воно може бути розглянуте як складо-

ва частина правової системи – цілісного комплексу правових явищ, пов'яза-

них з екологічною енергетикою. У такому випадку ЕОЕн включає як відпові-

дний нормативний масив і систему джерел, так і інші елементи, що відпові-

дають іншим елементам правової системи: еколого-енергетичну правову ку-

льтуру, еколого-енергетичну правосвідомість і еколого-енергетичну правову 

ідеологію, інститути, що здійснюють діяльність у сфері ЕОЕн, практику ЕО-

Ен і т.д. 

 

1.3. Міжнародно-правова джерельна база регулювання ЕОЕн.  

 

На сьогодні, в науці міжнародного права більшість фундаментальних 

питань теорії і навіть деякі основні поняття правового регулювання енерге-

тики є предметом жвавих дискусій або взагалі не розроблені. Дослідження 

міжнародно-правових проблем в сфері екологічно орієнтованої енергетики з 

позицій системного підходу передбачає аналіз, з одного боку – закономірно-

стей функціонування і розвитку всієї системи відповідних міжнародних від-

носин, а з іншого – взаємозв'язків між цими відносинами і економічним, со-

ціальним та політичним розвитком на національному, регіональному і глоба-

льному рівнях. Як зазначав Ф.М. Бурлацький «це означає, насамперед, що 

міжнародні відносини розглядаються не в статиці, а в динаміці, тобто  в пос-

тійному русі. Разом з тим – це і поле, на якому зіштовхуються найрізномані-

тніші сили, в тому числі і конфронтуючі» [147, с. 26]. 
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Концептуальною ідеєю, що поєднує комплекс міжнародно-правових 

норм, які регулюють питання екологічно орієнтованої енергетики, є закладе-

на в ДЕХ, Кіотському протоколі до Рамкової конвенції про зміни клімату 

(1997 р.), а пізніше підтримана в рамках механізмів з його впровадження 

ідея, що енергетика в процесі свого застосування не має шкодити навколиш-

ньому середовищу. Відповідно, об’єднуючим моментом для ЕОЕн, як полі-

системного комплексу норм, буде саме зміст зазначених правовідносин. В 

той же час, заперечити існування комплексу норм, об’єднаних в систему за 

критерієм предмету правового регулювання, означає заперечити фактичний 

стан речей, на який починають звертати увагу все більше науковців [108, с. 

10]. Як зазначає О.С. Тимошенко, однією з ключових особливостей міжнаро-

дного права навколишнього середовища, є його проникнення в сфери регу-

лювання інших галузей міжнародного права, коли відбувається так звана 

"екологізація" інших галузей міжнародного права [148, с. 287]. В цьому ви-

падку норми, що регулюють, наприклад, проблеми міжнародного цивільного 

повітряного сполучення, частково відносяться також і до міжнародного права 

навколишнього середовища. Цю тенденцію відзначають дослідники у різних 

країнах. Як зазначає М.М. Бринчук, «глобальний характер екологічних за-

вдань сприяє формуванню нової філософії і практики міжнародної економіч-

ної взаємодії, заснованої на необхідності сильних учасників світового госпо-

дарства допомоги слабким у вирішенні взаємопов'язаних завдань економіки 

та екології» [149, с. 6]. Американський професор Р. Персиваль каже про кон-

цепцію «глобалізації» екологічного права, яке торкається як усіх держав, так 

і всіх сфер людської діяльності [150]. У дослідженнях Т.Р. Короткого вперше 

в Україні обґрунтований об'єктивний характер екологізації міжнародно-

правової системи і міжнародного права [151]. В доктрині кажуть вже про 

третій етап «екологізації» міжнародного права, що розпочався в 21 ст. (до 

цього «Стокгольмський» та «Ріо-де-Жанейрські») [152, с. 44-49]. Його визна-

чають як «енерго-кліматична ера», вказуючи, що ключовими проблемами на 
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ньому є зв’язок енергетики і кліматичних змін і стурбованість цими пробле-

мами світового співтовариства [153, с. 27]. 

Не дивно, що всі етапи екологізації відзначені не документами позитив-

ного права, а саме м’якоправовими інструментами: людство спочатку розуміє 

проблему глобально, обмежуючись її політичним, а не правовим розумінням, 

а через певний час приймає спеціальні документ з цього приводу та створює 

міжнародні організації. 

Цілий ряд досліджень торкалися співвідношення міжнародно-правового 

регулювання енергетики і збереження навколишнього середовища [154]. Зок-

рема, А. Бойл зосередився на дослідженні окремих принципів МПНС на пре-

дмет їх відповідності проблемі запобігання шкоди навколишньому середо-

вищу від ядерної діяльності [155, с. 254]. Пізніше було захищено ряд дисер-

таційних досліджень, спеціально присвячених екологічним аспектам в різних 

сферах енергетики, зокрема у атомній енергетиці М.С. Лизікової [156] і О.С. 

Молодцової [157]. Як вказує остання дослідниця, предмет її дослідження 

знаходиться на перетині міжнародно-правового регулювання мирного вико-

ристання ядерної енергії з досвідом, накопиченим в рамках міжнародного 

права навколишнього середовища – його принципів, норм і механізмів. На 

правомірність такого підходу до утворення єдиного правового предмета з 

двох галузей на її думку свідчить те, що: по-перше, в міжнародному праві 

галузі – це області, по суті частини єдиного міжнародного права. По-друге, 

між МПНС і міжнародним ядерним правом існують тісні взаємозв'язки і вза-

ємне проникнення норм права, які можна віднести як до однієї, так і до іншої 

галузі. І по-третє, такий інтегрований підхід не є штучним, він спрямований 

на вирішення спільної для двох галузей міжнародного права завдання – ви-

ходу з екологічної кризи і досягнення екологічної безпеки [158, с. 18].  

Саме по собі загальновизнане визначення поняття «забруднення навко-

лишнього середовища» розроблене у ОЕСР в 1974 р., сформульовано так: 

«внесення людиною... речовин або енергії в навколишнє середовище, що ро-

блять шкідливий вплив, внаслідок якого виникає небезпека для здоров'я лю-
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дини, заподіюється шкода живим ресурсам і екосистемам, наноситься збиток 

здоровому навколишньому середовищу, порушуються інші види його вико-

ристання» [159]. Це визначення застосовується тепер до будь-яких видів 

людської діяльності, якщо вони тягнуть за собою шкідливі наслідки для на-

вколишнього середовища, в тому числі і енергетики. Характерно, що це ви-

значення особливо згадувало і внесок енергії в якості окремої причини за-

бруднення навколишнього середовища. 

Реалізація концепції ЕОЕн може вважатися також одним з напрямків за-

безпечення права людини на безпечне оточуюче середовище, яке гарантуєть-

ся як національним, так і міжнародним правом. Цей принцип носить полісис-

темний характер, він відноситься і до області прав людини, забезпечення 

екологічної безпеки, і до охорони навколишнього середовища [97, с. 112]. 

Тим більше, що вже у 1985 р. у справі «Яномамі проти Бразилії» Міжамери-

канська Комісія встановила зв'язок між якістю навколишнього середовища і 

правом на життя [160]. В той же час уряд Нідерландів поставив під сумнів 

сам факт зв’язку між міжнародними зобов’язаннями країни що протидії змі-

нам кімату і його ж зобов’язаннями щодо цього ж перед власними громадя-

нами (апеляція за справою Urgenda (2015 р.)) [161].  

Важливим аспектом для реалізації ЕОЕн є співвідношення державного 

суверенітету і міжнародного права. Так, в рамках Стокгольмської декларації 

було встановлено принцип 21, який передбачає, що держави мають, з одного 

боку – суверенне право експлуатувати свої природні ресурси відповідно до 

власної природоохоронної політики, а з іншого – зобов'язані забезпечити 

умови, при яких діяльність, що здійснюється в межах їх юрисдикції або кон-

тролю, не завдавала шкоди навколишньому середовищу інших держав і тери-

торій, що знаходяться за межами національної юрисдикції. На можливість 

обмеження державного суверенітету для цілей захисту екосистем звертає 

увагу і ряд конвенцій: морської – Конвенція ООН з морського права (1982 р.) 

(ст.ст. 192, 197), транскордонних водотоків – Конвенції ООН про ненавіга-
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ційні види використання міжнародних водотоків (1997 р.) (ст. 20), клімату – 

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (1992 р.) (ст. 3.1).  

Дещо розвинуто цю думку в рамках Порядку денного 21 століття: уряди 

повинні розробити економічно та екологічно обґрунтовані джерела енергії, у 

тому числі відновлювані джерела енергії (глава 9.12 (а), (D)), проте, ніякі 

конкретні цілі Порядку денного не відносилися до енергетики. Своєю чергою 

в рамках Договору до Енергетичної хартії (ДЕХ) (1994 р.), що є ключовою 

угодою в сфері захисту інвестицій та регулюванні торгівлі в енергетичній 

сфері, питання екології отримали певне місце серед інших зобов'язань дер-

жав-учасників в рамках частини IV Договору та окремого Протоколу до Ене-

ргетичної хартії щодо питань енергетичної ефективності та відповідних еко-

логічних аспектів (1994 р.). Це дозволяє виділити в рамках ДЕХ існування 

таких екологічних принципів: 

- Вживати заходів щоб діяльність в енергетичному секторі сприяла дося-

гненню сталого розвитку; 

- Розвиваючи енергетичний сектор, виконувати всі зобов'язання за між-

народними договорами, що стосуються збереження навколишнього середо-

вища; 

- Мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище, деградацію 

навколишнього середовища; 

- Виконувати принцип «забруднювач платить».   

Важливо, що норми ДЕХ згадуються як основа для регулювання відно-

син в сфері енергетики і в інших регіонах. Так, в Протоколі про енергетику 

держав ЕКОВАС (2003 р.) відзначено, що ДЕХ «являє собою провідну між-

народно визнану основу для заохочення, співробітництва, інтеграції та роз-

витку інвестиційних енергетичних проектів та енергетичного торгівлі між 

суверенними державами» та «бажаючи реалізувати основну ідею ініціативи 

Енергетичної Хартії, яка повинна стати каталізатором економічного зростан-
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ня в регіоні ЕКОВАС за допомогою заходів з лібералізації інвестицій в енер-

гетику і торгівлі енергоресурсами» за умов «дотримання умов і принципів 

ДЕХ державами-членами Співтовариства продемонструє міжнародним інвес-

торам і ринкам капіталу, що ЕКОВАС є дуже привабливим регіоном для ін-

вестування в енергетичні проекти та інфраструктуру», серед яких і того, що 

«підтримання навколишнього середовища є важливим компонентом всіх ета-

пів розвитку і торгівлі в енергетичному секторі» [162]. В подальшому сам 

текст Протоколу є по суті дослівним відтворенням тексту ДЕХ, для іншого 

регіону, в тому числі і ст. 19 «екологічні аспекти». 

Комплекс міжнародно-правових норм, що регулюють ЕОЕн, охоплює 

низку правових та квазіправових явищ1, де міжнародно-правові норми посі-

дають чільне місце, всі разом вони утворюють його джерела. Аналогічним 

чином було застосовано в 2012 р. С.В. Черніченко підхід щодо іншої концеп-

ції – «Відповідальності за захист», а саме, що вона складається з трьох типів 

норм: юридичних норм, норм, що формуються і м’якого права [163, с. 96]. В 

нашому випадку до правових відносяться міжнародно-правові акти, що но-

сять спеціалізований характер (угоди про науково-технологічне співробітни-

цтво, директиви Європейського Союзу (ЄС), статути відповідних міжнарод-

них організацій, міждержавні меморандуми щодо відновлюваної енергетики, 

договори про використання гідротехнічних ресурсів), а також ті, що відно-

сяться і до інших галузей міжнародного права – енергетичного права і інвес-

тиційного права (ДЕХ), торгового права (угоди СОТ – вирішення суперечок з 

приводу незаконного субсидування), економічного права («діагональні уго-

ди» про створення DESERTEC і MIDGRID), права ЄС (угоди ЄС з третіми 

країнами про створення спільних організацій і програм), морського права 

(Конвенція ООН з морського права (1982 р.) – розташування вітряних стан-

цій, силових кабелів, морське перевезення біопалива, вирощування ресурсів 

                                                             
1 До квазіправових ми відносимо норми, що не є правовими, а відносяться до т.з. «м’якого 

права», тобто фактично до інших регулятивних систем, що вступають у взаємодію з міжнародним 
правом у процесі виконання ним регулятивних функцій (міжнародних відносин, моралі і т.п.) [144, 
с. 29-30]. 
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для біомаси в морі), права людини (Міжнародний пакт про економічні, соціа-

льні і культурні права (1966 р.) – забезпечення права на достатній рівень 

життя (зокрема харчування) в світлі виготовлення біопалива), міжнародне 

трудове право (конвенції МОП в сенсі забезпечення гарантованого рівня за-

хисту прав працівників), право навколишнього середовища (в сенсі розвитку 

відновлюваної енергетики, як засобу скорочення викидів парникових газів) і 

т.п.  

Більша частина комплексу норм, пов’язаних з використанням ЕОЕн, тя-

жіє до міжнародного енергетичного права і МПНС. Свідченням цього є ви-

знання потреби розвитку альтернативної енергетики в рамках міждержавних 

глобальних енергетичних проектів2, а також в якості одного з принципів мі-

жнародного енергетичного права «стимулювання широкого науково-

технічного співробітництва в енергетиці, включаючи питання альтернатив-

них і відновлюваних джерел енергії» [164, с. 54]. Хотілося б принагідно від-

значити, що не має сталого погляду на місце міжнародного енергетичного 

права в системі міжнародного права. Ряд дослідників вважають його окре-

мою галуззю міжнародного права (О.Г. Биков [165, с. 6],  А.О. Кориневич 

[166, с. 3, 15]), інші вважають його підгалуззю (Р.Р. Дубас [167, с. 9], І.С. Жу-

кова [164, с. 47]) міжнародного економічного права, на думку третіх він є 

складовою міжнародного екологічного права (Р. Листер, А. Бредбрук [1, с. 

ХХІ]).  

При цьому, частина дослідників, розглядаючи питання регулювання 

енергетики на національному рівні, висуває пропозицію розглядати правове 

регулювання використання альтернативної енергетики [168, с. 331] або від-

новлюваних джерел енергії [169, с. 253] одним з інститутів природоресурсно-

го права, завданням якого є забезпечити цільне, комплексне регулювання ві-

дповідних суспільних відносин. Своєю чергою, в межах цього інституту, на 

їхню думку, слід виділити окремі субінститути права з правового регулюван-

                                                             
2 Наприклад, Декларація і План дій «Групи восьми» з забезпечення глобальної енергетичної 

безпеки, схвалені на самміті у Санкт-Петербурзі в 2006 р. [46]. 
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ня використання кожного окремого виду відновлюваних джерел енергії [169, 

с. 253-254]. Видається, такий підхід може мати місце щодо національно-

правового регулювання, проте не є застосовним для міжнародного права, 

зважаючи хоча б на малу кількість нормативного матеріалу, що нароблена 

щодо окремих видів ВДЕ на міжнародному рівні.   

Проте, це не означає монополії міжнародного енергетичного права на 

регулювання відносин в сфері ЕОЕн. Зрозуміло, що в залежності від конкре-

тного об’єкта регулювання до таких відносин застосовуються механізми з 

інших галузей міжнародного права: морського (наприклад, використання 

енергії води, течій, вітру або постачання електроенергії, виробленої з віднов-

люваних джерел підводними кабелями); космічного (регулювання викорис-

тання сонячної енергії на Міжнародній космічній станції, розбудови орбіта-

льної сонячної станції, видобутку нових джерел енергії на небесних тілах); 

право ГАТТ/СОТ (суперечки з приводу державної допомоги на відновлювану 

енергетику) і т.п.3 

В той же час більш суттєвим є зв'язок міжнародно-правого регулювання 

ЕОЕн з міжнародним правом навколишнього середовища. Більшість принци-

пів, на яких базується концепція, мають своїм походженням МПНС. Цілий 

ряд «екологічних» угод присвячено чистому застосуванню вуглецевих енер-

гетичних ресурсів. Вже тривалий час в міжнародному екологічному праві іс-

нує передбачена в ряді міжнародних договорів практика оцінки впливу на 

навколишнє середовище (ОВНС) небезпечних об’єктів, які відносяться також 

і до енергетики – наприклад, атомних станцій, нафтових веж, об’єктів з видо-

бутку сланцевого газу і т.п. Зокрема, Конвенція про оцінку впливу на навко-

лишнє середовище у транскордонному контексті (1991 р.) [172] і Протокол 

до неї про стратегічну екологічну оцінку (2003 р.) [173], охоплює такі види 

діяльності, як великомасштабний видобуток, вилучення та збагачення на мі-

сці вугілля; видобуток вуглеводнів на континентальному шельфі; нафто- і 
                                                             

3 Див. аналогічний погляд на надрокористування в міжнародному праві від А.М. Вилегжані-
на [170, с. 50-51] або користування водами річок в міжнародному праві від О.В. Задорожнього 
[171, с. 78-80]. 
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газопроводи з трубами великого діаметру; установки для захоронення токси-

чних і небезпечних відходів. Конвенція про доступ до інформації, участі 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, 

що стосуються навколишнього середовища (1998 р.) [174] серед інших 

об’єктів, доступ до інформації щодо оцінки яких має мати громадськість у 

сфері енергетики, перераховує: нафтопереробні та газопереробні заводи; 

установки для газифікації та зрідження; теплові електростанції; атомні елект-

ростанції та атомні реактори; установки, призначені для виробництва або 

збагачення ядерного палива; для остаточного видалення опроміненого ядер-

ного палива; виключно для остаточного вилучення радіоактивних відходів; 

виключно для зберігання (запланованого на період більш ніж 10 років) опро-

міненого ядерного палива або радіоактивних відходів в інших місцях за ме-

жами території промислового об'єкта [42, с. 895-896]. Цікаво, що саме нена-

дання інформації про захоронення ядерних відходів стало однією з перших 

скарг розглянутих Комітетом з недотримання Орхуської конвенції (Казахстан 

проти «Зеленого рятування» (2005 р.) [175], а скарга щодо ненадання інфор-

мації стосовно видобутку сланцевого газу була подана щодо України (Украї-

на проти «Environment People Law» (2014 р.) [176]).  

Практика, щодо ОВНС може бути поділена на кілька етапів: стадія про-

ектування, стадія реалізації і стадія припинення. На першій стадії держава 

має дотримуватися такої процедури через повідомлення, проведення перего-

ворів та обмін інформацією з зацікавленими державами. Протокол щодо 

стратегічної екологічної оцінки (2003 р.) встановлює перелік планів і про-

грам, щодо яких проводиться стратегічна екологічна оцінка, зокрема, плани і 

програми для промисловості, включаючи гірський видобуток, регіональний 

розвиток, управління відходами, землекористування та ін. Але держава похо-

дження має право приймати рішення про здійснення діяльності в односто-

ронньому порядку, врахувавши при цьому інтереси потенційно зачеплених 

держав і здійснивши технічно і економічно можливі заходи з мінімізації ри-

зику. Навіть якщо такі заходи неможливі, держава походження може здійс-
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нювати діяльність, за умови, що таке рішення ґрунтується на ретельному 

зважуванні інтересів, а інтереси потенційно зачеплених держав прийняті до 

уваги в найбільшій мірі.  

На другій стадії, держава походження зобов'язана продовжувати пред-

ставляти інформацію потенційно зацікавленим державам і проводити з ними 

консультації, якщо це необхідно (ст. 19 Конвенції МАГАТЕ про ядерну без-

пеку (1994 р.), ст. 204.2 Конвенції ООН з морського права (1982 р.), ст. 3.2d-е 

Протоколу про захист навколишнього середовища до Договору про Антарк-

тику (1991 р.), ст. 7с Конвенції про біологічне різноманіття видів (1992 р.) та 

ін.). Держава також повинна проводити моніторинг впливу на навколишнє 

середовище для того, щоб оцінити, чи знаходиться вплив в межах допусти-

мого за міжнародним правом.  

На останній стадії, якщо прийнято рішення про припинення діяльності, 

держава походження зобов'язана вжити всіх заходів для забезпечення того, 

щоб демонтаж установок, що використовувалися в діяльності, не став згодом 

джерелом потенційної транскордонної шкоди. Наприклад, необхідно встано-

вити спеціальне обладнання до демонтажу атомної електростанції або зали-

шення нафтової свердловини (ст. 16 Угоди про ІТЕР (2006 р.)). Якщо ж ризик 

заподіяння шкоди все одно існує, то необхідно здійснювати моніторинг або 

приймати інші додаткові заходи [177, с. 11-12]. 

Подібна конструкція правової спільності підвищує в ній значення як мі-

жгалузевих, галузевих, так і підгалузеві (або внутрішньогалузевих) принци-

пів, що грають роль не тільки загальних правових орієнтирів, а й у ряді випа-

дків – безпосередніх регуляторів тих чи інших не врегульованих в договір-

ному порядку міжнародних відносин в сфері ЕОЕн. Ця обставина настійливо 

вимагає дослідження місця і ролі даних принципів у загальному механізмі 

правового регулювання ЕОЕн. 

Якщо підійти більш докладно до міжнародно-правової джерельної бази 

ЕОЕн, то її складають договори, звичаї, загальні принципи права, судові рі-
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шення та рішення міжнародних організацій і конференцій, як підтвердження 

практики держав, що в принципі є класичним для міжнародного права.  

Міжнародні договори, що регулюють поведінку учасників правовідно-

син в сфері ЕОЕн можуть бути поділені на кілька груп, виходячи з тих аспек-

тів ЕОЕн, регулювання яких вони здійснюють. До цієї групи ми віднесли та-

кож акти ЄС, що мають обов’язкову силу для держав-членів об’єднання. Зок-

рема, серед угод, що регулюють енергоефективність, можна відзначити ДЕХ 

і Протокол про енергоефективність до нього (1994 р.), Угода про співробіт-

ництво держав-учасниць СНД в галузі забезпечення енергоефективності та 

енергозбереження (2002 р.), двосторонні угоди та меморандуми в цій сфері. 

Крім того, цілий ряд актів ЄС: директива № 2009/125/ЕС по екодизайну, ди-

ректива № 2006/32/ЕС щодо кінцевого споживання енергоефективності та 

енергетичних послуг [178], директива № 2012/27/ЕС по енергоефективності 

[179], директива 2010/31/ЕС щодо енергетичної ефективності будівель [180], 

регламент № 106/2008 щодо програми співтовариства по маркуванню енер-

гоефективності для оргтехніки [181], регламент № 174/2013 що вносить зміни 

до регламенту № 106/2008 щодо програми співтовариства по маркуванню 

енергоефективності для оргтехніки [182] і близько десятку інших спеціалізо-

ваних директив і регламентів.  

 В сфері відновлюваних джерел енергії – норми РКЗК ООН, Кіотського 

протоколу до РКЗК ООН, ДЕХ, Конвенції ООН з морського права (1982 р.), 

директива ЄС № 2009/28/ЕС щодо заохочення використання енергії з віднов-

люваних джерел та внесення змін і згодом скасування директив 2001/77/EC 

та 2003/30/EC [183], Конвенція ООН про право несудноплавних видів вико-

ристання міжнародних водотоків (1997 р.), Конвенція про охорону та вико-

ристання транскордонних водотоків та міжнародних озер (1992 р.), Протокол 

з проблем води та здоров'я до Конвенції 1992 року про охорону та викорис-

тання транскордонних водотоків та міжнародних озер (1999 р.), Перегляну-

тий протокол про водотоки в Співтоваристві розвитку Південної Африки 

(САДК) (2000 р.), Конвенція про співробітництво щодо захисту та сталого 
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використання ріки Дунай (1994 р.), Конвенція про захист Рейну (1999 р.), 

Тристороння тимчасова угода між Республікою Мозамбік, Південно-

Африканською Республікою та Королівством Свазіленд про співробітництво 

в галузі захисту та сталого використання водних ресурсів і водотоків Інкома-

ті і Мапуту (2002 р.), Рамкова угода по басейну річки Сава (2002 р.), Конвен-

ція про стійкий розвиток озера Танганьїка (2003 р.), Протокол про стійкий 

розвиток басейну озера Вікторія (2003 р.), Угоду між Німеччиною та ЄЕС, з 

одного боку, та Австрією, з іншого боку, про співпрацю і управління водни-

ми ресурсами в Дунайському басейні (1987 р.), Угода між США і Канадою 

про якість води Великих озер (1978 р.), Угода про співробітництво в галузі 

охорони та сталого використання вод іспано-португальських гідрографічних 

басейнів (1998 р.), Статут IRENA, двосторонні угоди і меморандуми та інші. 

Для використання біопалива і біоенергетики – директива ЄС № 

2009/28/ЕС щодо заохочення використання енергії з відновлюваних джерел 

та внесення змін і згодом скасування директив 2001/77/EC та 2003/30/EC, 

Директива № 2003/30/EC стосовно сприяння  використанню біопального та 

інших відновлювальних видів пального для транспорту, двосторонні угоди та 

меморандуми. 

Для уловлювання і зберігання вуглецю – Кіотський протокол до РКЗК 

ООН, Лондонська Конвенція по запобіганню забруднення моря скидами від-

ходів та інших матеріалів (1972 р.) [184, с. 540-549] та Лондонський протокол 

(1996 р.) до неї [185], Конвенція про захист морського середовища Північно-

Східної Атлантики (Конвенція ОСПАР 1992 р.) [186], директива ЄС № 

2009/31/EC щодо геологічного зберігання вуглекислого газу [187, с. 114-135]. 

Стосовно безпечного поводження з традиційними енергетичними ресур-

сами та розподілу транскордонних енергетичних ресурсів – Базельська кон-

венція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів і 

їх видаленням (1989 р.), Хельсінкська угода про захист Балтійського морсь-

кого середовища (1992 р.), Барселонська Угода про Захист Середземного мо-

ря від забруднення (1976 р.), Лондонська Конвенція по запобіганню забруд-
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нення моря скидами відходів та інших матеріалів (1972 р.) та Лондонський 

протокол (1996 р.) до неї, Міжнародна конвенція по запобіганню забруднен-

ня моря з суден (МАРПОЛ 1973/78)) [188], Найробська міжнародна конвен-

ція про видалення затонулих суден (2007 р.) [189], директива ЄС № 

2013/30/EU щодо безпеки морських нафтогазових операцій [190], Конвенції 

про право несудноплавних видів використання міжнародних водотоків (1997 

р.), Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнаро-

дних озер (1992 р.), Угода СНД про прикордонне співробітництво в галузі ви-

вчення, освоєння і охорони надр (2001 р.) [191]. Наприклад, в IV Ломейській 

конвенції ЄСп-АКТ (1989 р.) міститься принцип співробітництва і «стійкого 

балансу між її економічними цілями, раціональним використанням навколи-

шнього середовища та поліпшенням природних... ресурсів» (ст. 4) [192]. Що 

практично втілюється «в сприянні певним операціям відносно збереження 

природних ресурсів, відновлюваних і не відновлюваних, що серед іншого 

втілюються в охорону та використання водних ресурсів, збереження тропіч-

них лісів та біологічного різноманіття» (ст. 14), а також забороні всього екс-

порту радіоактивних відходів у сімдесят держав АКТ (Додаток VIII ст. 33, 

39). 

Існує також цілий ряд двосторонніх угоди про експлуатацію транскордонних 

родовищ нафти, газу, вугілля та регулювання транскордонної діяльності. Як прик-

лад таких двосторонніх угод можна вказати на Договір про прикордонні води 

США-Канада (1909 р.), за яким сторони взяли на себе зобов'язання запобігати 

забрудненню водотоків, по яких проходить кордон, або які перетинають кор-

дон, і не завдавати шкоди здоров'ю і власності по обидві сторони кордону. 

Договором передбачено створення двосторонньої Міжнародної Спільної ко-

місії, за допомогою якої Канада і США можуть розв’язувати спірні питання. 

У 1998 р. США звернулися до цього органу у зв'язку з плануванням відкрит-

тя нової шахти в Британській Колумбії недалеко від кордону з Аляскою. 

США були стурбовані тим, що це може призвести до забруднення річки, яка 
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перетинала кордон Британської Колумбії і Аляски і була важливим місцем 

проживання лосося і мала велике риболовецьке значення. 

Стосовно енергетичної безпеки – Угода про Міжнародну енергетичну 

програму МЕА, ДЕХ, проект Міжнародної угоди про енергетичну безпеку, 

Міжнародна енергетична хартія (2015 р.), директиви ЄС про безпеку поста-

вок. 

Крім того, можна виділити міжнародно-правові акти, що регулюють дія-

льність пов’язану з ЕОЕн таку, як: гармонізація законодавства держав в пев-

ному сегменті ЕОЕн; встановлення певних показників в рамках ЕОЕн, досяг-

нення яких має бути здійснене державами-учасницями; статутні документи 

відповідних міжнародних організацій, що працюють в сфері ЕОЕн; акти, 

спрямовані на сприяння міжнародній торгівлі в сфері ЕОЕн; акти, направлені 

на розвиток науково-технічного співробітництва в рамках ЕОЕн; акти, на-

правлені на регулювання фінансово-інвестиційної діяльності в рамках енер-

гетичних проектів і їх відповідність принципам права навколишнього сере-

довища; акти спрямовані на забезпечення екологічно безпечного транспорту-

вання енергетичних матеріалів; акти, спрямовані на вирішення міжнародних 

спорів пов’язаних з ЕОЕн; акти, що регулюють залучення недержавних 

суб’єктів до реалізації ЕОЕн (в т.ч. реалізація кіотських «механізмів гнучкос-

ті»). 

Цікаво, що іноді норми про розвиток ЕОЕн можуть ставати частиною 

зовсім не розрахованих на це угод, зокрема угод в галузі міжнародної безпе-

ки (мирних угод та міжнародних гарантій). Так, в Угоді про мир між Ізраїлем 

і Йорданією (1994 р.) передбачено, що «Сторони будуть співпрацювати в об-

ласті розробки енергетичних ресурсів, включаючи розробку енергетичних 

проектів, таких, як використання сонячної енергії» (ст. 19.1) [193]. А згідно 

Версальського мирного договору (1919 р.), що поклав край І Світовій війні, 

Франція отримувала «виняткове право на енергію, отриману шляхом викори-

стання ріки (Рейн – С.Б.)» (за умови сплати Німеччині половини вартості 

одержуваної енергії) та право здійснювати для цих цілей на німецькому бере-
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зі всі необхідні роботи. При цьому Німеччина зобов'язувалася відчужувати 

для Франції ділянки на своїй території (ст. 358) [194]. Своєю чергою, Тристо-

роння заява про гарантії (1994 р.) передбачила обмін ядерних боєзарядів з 

території України на тепловиділяючі зборки для атомних електростанцій з 

Росії [195].  

Принагідно хотілося б відзначити, що серед джерел, які містять різнома-

нітні норми щодо регулювання ЕОЕн, є значна кількість меморандуми про 

взаєморозуміння (МПВ). Треба зазначити, що їхня правова сила є різною: ча-

стина з них є суто політичними актами, але є і такі, що містять правові норми 

(як зазначено в ст. 2.1а Віденської конвенції про право міжнародних догово-

рів (1969 р.) «договір означає міжнародну угоду… незалежно від її конкрет-

ного найменування» [196]). В цьому сенсі показовим є приклад з практики 

МС ООН, який у Справі з морського спору (Чині проти Перу (2014 р.)) ви-

знав акт під назвою «декларація» міжнародним договором виходячи власне з 

двох підстав: застосування щодо нього національних конституційних проце-

дур набуття чинності (ратифікації) та публікації у United Nations Treaty Series 

(п. 46-48) [197]. 

Існуючі в рамках ЕОЕн МПВ умовно можна поділити на кілька груп: та-

кі, що не створюють юридичних обов’язків протоколи про наміри; ті, що 

тлумачать існуючі угоди або вносять до них певні зміни; ті, що створюють 

додатковий механізм інституційної координації; щодо залучення третіх сто-

рін до двосторонніх проектів; щодо збільшення фінансування проектів.  

Проблема з МПВ є різні підходи до їхнього значення в розумінні різни 

держав. Наприклад, Китай термін «МПВ» використовує, щоб вказати, що 

обидві сторони вважають питання досить важливим, що вони згодні обгово-

рити його інтенсивно для того, щоб упевнитися в тому, що вони можуть дій-

ти згоди про те, як приступити до нього [57, с. 14]. Для західної доктрини 

МПВ втілює в собі важливі погоджені наміри сторін, які з тих чи інших при-

чин було вирішено не відносити до категорії договорів. Існує пропозиція роз-

глядати їх в двох якостях: такі, що загалом не створюють прав і обов’язків 
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для сторін, і такі, що мають силу міжнародних договорів і є частиною міжна-

родного права. Щодо того, як здійснювати цей поділ, існує відсилка до текс-

ту самих договорів, що містять подібні застереження [198, с. 8]. В рамках по-

страдянської правової доктрини переважає погляд на МПВ, як такі, що не 

створюють правових зобов’язань, не можуть бути захищені в судовому по-

рядку.  

Хотілося б відзначити, що в більшості випадків МПВ є переважно полі-

тичними зобов’язаннями, не виконання яких не створює правової відповіда-

льності. Частіше за все це зазначається в тексті самих меморандумів. Але іс-

нує ряд випадків, що не можуть бути однозначно визнані такими, що вбудо-

вуються в цю схему. Наприклад, часто назва «МПВ» використовується в ра-

мках регулювання міжнародної науково-технічної співпраці, де ці меморан-

думи виступають одним з документів, прийнятих на реалізацію положень ві-

дповідних угод. Цими меморандумами створюються спеціальні комісії для 

регулювання співробітництва сторін, вони передбачають реалізацію певних 

міждержавних програм співробітництва, проектів, обмін спеціалістами, за-

хист конфіденційної інформації і т.п. Прикладом таких МПВ можуть бути 

меморандуми, передбачені Угодою про створення міжнародної космічної 

станції (МКС) (1999 р.), де прямо зазначено про створення меморандумами 

«прав або зобов’язань» для держав і організацій, але вони розглядаються як 

правові документи міжвідомчого рівня: меморандуми підпадають під дію 

міжурядової угоди, а домовленості про виконання угод повинні відповідати 

положенням меморандумів та підпадати під їхню дію (ст. 4 (2-3)) [199, с. 

323].  

Ще одним різновидом є меморандуми, які не накладають юридичних зо-

бов’язань на сторони – це меморандуми, укладені на виконання Боннської 

конвенції з питань збереження мігруючих видів диких тварин (1979 р.). Ст. 4 

цієї угоди передбачає укладання державами додаткових угод зі збереження 

конкретних видів мігруючих тварин. Але держави на практиці пішли далі і 

фактично запровадили два види таких угод: угоди, що накладають юридичні 
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зобов’язання на сторони, та МПВ, що не накладають юридичних зобов’язань. 

Причому більшість з укладених угод є саме меморандумами [200, с. 215]. 

Проте, і ті, і інші роблять свій внесок в процес захисту тварин. З цього при-

воду, А. Фаранда зазначає: «Меморандум про взаєморозуміння зазвичай вва-

жається таким видом угоди, яка закріплює політичні та моральні зобов'язан-

ня сторін, будь то міжнародна організація, уряд або орган. Але є всі підстави 

вважати, що, будучи тісно пов'язаними з міжурядовою угодою, меморандуми 

будуть мати статус міжнародних угод, як виняток із загальної практики» 

[201, с. 129].  

Однією з переваг МПВ над більш формальними інструментами (догово-

ри, конвенції) є те, що, створюючи в певних випадках зобов'язання за міжна-

родним правом, за їх допомогою можна уникнути складнощів ратифікації. 

Отже, сторони можуть змінювати і адаптувати існуючі договори, використо-

вуючи цей інструмент. Крім того, той факт, що МПВ зазвичай не реєструють, 

як договори в Секретаріаті ООН, створює складнощі з їхнім застосуванням в 

Міжнародному Суді ООН (справа МС ООН Бахрейн проти Катару (2001 р.) 

[202, с. 112]).  

Істотним є вплив документів під назвою «меморандум» на політико-

правову співпрацю держав. В 1972 р. було укладено Меморандум про взає-

морозуміння, що стосується договору між США та СРСР про обмеження сис-

тем протиракетної оборони, підписаний Р. Ніксоном і Л. Брежнєвим щодо 

оновлення Договору про ПРО [203, с. 357-363]. В 1996 р. для активації про-

грами ООН «Нафта в обмін на продовольство» Ірак підписав меморандум 

про взаєморозуміння. Тобто, в даному випадку також існують доволі чіткі 

практично реалізуємі зобов’язання сторін в рамках міжнародного права, хоча 

і виникають сумніви щодо однозначної відповідності їхніх. Зрозуміло, що 

такі документи є скоріше винятком, і їх радше можна розглядати, як одну з 

особливих назв міжнародної угоди (ст. 2 Віденської конвенції про право мі-

жнародних договорів (1969 р.)), хоча можливо це і є втіленням бажання дер-

жав реалізувати в такій нечіткій формі свої зобов’язання, виконання яких 
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пов’язано для них з певними ризиками. Зокрема, в 1973 р. МПВ по викраден-

ням повітряних і морських суден та іншим правопорушенням було укладено 

між США і Кубою. Він передбачав криміналізацію угонів в обох країнах. В 

2005 р. таким же документом було зафіксовано мирний процес між урядом 

Індонезія і повстанцями з GAM в Ачех, а між Великобританією, Йорданією, 

Лівією і Ліваном за допомогою МПВ було узгоджено домовленість про екст-

радицію потенційно підозрюваних осіб, що суперечила Європейській конве-

нції з прав людини. Своєю чергою Росія і Абхазія в 2008 р. уклали МПВ 

[204], що серед іншого передбачав захист інтересів громадян Абхазії кон-

сульськими і дипломатичними установами Росії в третіх країнах (п. 18). Крім 

того, Росія «буде сприяти вступу Республіки Абхазія в міжнародні організа-

ції, членом яких є Російська Федерація» (п. 4). Форма МПВ також давала 

можливість зберігати такі домовленості в таємниці. В той же час, така прак-

тика має негативні наслідки. Як зазначає В.А. Савельєв, до меморандумів, в 

силу специфіки структури їх нормативно-правового механізму, не може за-

стосовуватися правило Віденської конвенції про припинення договору за 

згодою сторін. Наприклад, сторони Меморандуму щодо МКС не можуть ро-

зірвати його за обопільною згодою, не беручи до уваги зобов'язань за Між-

урядовою угодою, яка, залишаючись в силі, виключає можливість припинен-

ня прав і обов'язків між організаціями, які співробітничають [205]. 

Загалом, можна відзначити тенденцію в міжнародному праві для визна-

чення того, чи володіє конкретний МПВ силою юридично зобов'язуючого 

документу. Для цього необхідно розглядати наміри сторін, а також представ-

ників сторін, які його підписали (напр. міністр закордонних справ з міністром 

охорони навколишнього середовища). Так, Міжнародний Суд ООН надав 

можливість визнання правового статусу для аналогічного документу – комю-

ніке – в Справі Катар проти Бахрейну (1994 р.) щодо визнання юрисдикції 

МС ООН. Причому було вказано і юридичні підстави для такого рішення: 

«Воно [комюніке] не обмежується викладом дискусій і підсумовуванням спі-

льних позицій та розбіжностей. Воно перераховує зобов'язання, з якими сто-
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рони погодились. Таким чином, воно створює для сторін права та обов'язки 

за міжнародним правом. Воно являє собою міжнародну угоду» (п. 25) [202, с. 

112]. 

Відповідно можна зазначити, що якщо існує відповідна воля сторін, на 

яку прямо вказано в самому тексті МПВ, наприклад, «його прийнято на ви-

конання положень угоди», то такий меморандум можна розглядати як різно-

вид міжнародного договору. Переважно такими угодами регулюються спе-

цифічні аспекти міждержавного співробітництва з науково-технічних питань, 

що врегульовують питання на міжвідомчому рівні, або торкаються питань 

співробітництва міжнародних організацій, яке може полягати наприклад, у 

виконанні однією організацією функцій секретаріату щодо іншої (таких угод 

є багато в практиці МЕА).   

Окремим різновидом МПВ є «діагональні угоди», укладені між держав-

ними відомствами та приватними компаніями. Такий тип угод також часто 

зустрічається в рамках концепції ЕОЕн. Зокрема, в 2008 р. між Міністерст-

вом Сільського господарства та рибальства уряду Тимору-Лешті і приватною 

компанією GTLeste Biotech було укладено МПВ, що  передбачає оренду зе-

мель, за якою будуть надані 100 тисяч гектарів «непродуктивних земель» для 

цілей цукрової плантації, цукрового заводу і виробництва етанолу. Повинен 

бути наданий договір оренди землі, щоб GTLeste Biotech отримала її на 50 

років, з можливістю продовження ще на 50 років [206]. Ці МПВ в жодному 

разі не є частиною міжнародного публічного права, а відносяться до приват-

ноправової сфери регулювання. 

 Загалом, угоди між ТНК і державами, так звані «державні контракти», 

навряд чи можна кваліфікувати як договори, регульовані міжнародним пра-

вом, в першу чергу тому, що сторони не можуть мати на увазі, що такі угоди 

повною мірою регулюються міжнародним правом [207, с. 5]. 

Більш складною в рамках джерел ЕОЕн є проблема визначення звичаїв, 

що функціонують в цій сфері. На думку Р.Р. Дубаса, загалом, в сфері міжна-

родних енергетичних відносини до 1970-х років звичай був чи не найважли-
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вішим джерелом, регулюючи, проте, здебільшого захист інвестицій та влас-

ності у нафтовій галузі [167, с. 12]. 

Доктрина і практика міжнародного права підтверджують існування зви-

чаїв на кількох рівнях: універсальних (справа МС ООН Нікарагуа проти 

США (1986 р.)), регіональних (справа МС ООН Великобританія проти Іслан-

дії щодо рибних промислів (1974р.)) і партикулярних (справа МС ООН про 

притулок Колумбія проти Перу (1950 р.) та справа Індія проти Португалії 

(1960 р.)). Причому два останніх види вимагають свого доведення зацікавле-

ною стороною (п. 79 справи МС ООН Великобританія проти Ісландії щодо 

рибних промислів (1974р.)). В той же час науковці відзначають, що міжнаро-

дний звичай не може бути джерелом правового регулювання тих сфер між-

народних відносин, які потребують чіткої регламентації [81, с. 119]. Однак 

питання, чи відноситься до таких сфер енергетика і екологія, є спірним. Зок-

рема, М. Фіцморіс відзначав, що міжнародний звичай не відіграє головної 

ролі у режимі охорони навколишнього середовища, бо з огляду на історично 

сформовані обставини і нагальні потреби в охороні природи, тут правове ре-

гулювання розвивається стрімко, на відміну від класичного міжнародного 

звичаєвого права, для формування або зміни якого в більшості випадків не-

обхідна значна кількість часу і практика держав [208, с. 107, 113-114]. Проте, 

видається, що є цілий ряд їхніх аспектів, які мають загальний характер і не 

деталізовані, а отже,  можуть регулюватися звичаєм. Звичай є також ключо-

вим механізмом при заповненні прогалин в праві, за відсутності відповідних 

угод або не приєднанні до них певної держави.  

На ще один важливий аспект міжнародного звичаєвого права звернув 

увагу МС ООН в справі Нікарагуа проти США (1986 р.), а саме його парале-

льне існування з міжнародним договірним правом: «міжнародне звичаєве 

право продовжує існувати і застосовуватись окремо від міжнародного дого-

вірного права, навіть якщо обидві правові категорії мають ідентичний зміст» 

(п. 179). Це значить, що та сама норма, щодо ЕОЕн може бути закріплена і в 
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договорі, і у звичаї, але практичне значення це має для практики різних дер-

жав, що відповідно є або не є сторонами відповідної угоди.  

В доктрині вказують три ключові елементи, що підтверджують наяв-

ність звичаю: 1. Міжнародна практика, 2. Визнання такої практики за право-

ву норму (opinion juris sive necessatis), 3. Фактор часу [81, с. 121-122]. Міжна-

родний Суд ООН, проте, відзначив обов’язковість тут лише перших двох 

елементів (Справа про континентальний шельф Північного моря (1969 р.) п. 

77). А у рішенні по справі Нікарагуа проти США МС ООН відзначив, що 

«Суд не вважає, що для встановлення звичаєвої норми відповідна практика 

має абсолютно точно збігатися з нормою. Суду представляється достатнім, 

щоб поведінка держав у загальному сенсі слідувала цим нормам» (п. 186) 

[209, с. 14-150]. Обов’язковість наявності цих ж двох конструктивних елеме-

нтів констатувала і КМП ООН в рамках своєї роботи з «Ідентифікації міжна-

родного звичаєвого права» (2014 р.): «Для визначення існування норми між-

народного звичаєвого права та її змісту необхідно упевнитися в наявності 

загальної практики, визнаної в якості правової норми (opinio juris)» (п. 3) 

[210, с. 82]. 

Виділяють такі способи підтвердження практики через opinio juris при 

формуванні міжнародно-правових звичаїв: думки і політичні заяви урядів; 

дипломатичне листування; прес-релізи; урядові заяви на міжнародних кон-

ференціях і нарадах міжнародних організацій; резолюції ГА ООН; прийняття 

та дотримання норм двосторонніх договорів; національне законодавство; рі-

шення національних судів; державні доповіді конвенційним органам ООН і 

інше [211, с. 103, 111; 212, с. 50-51; 213, с. 6-7]. Значення рішень міжнарод-

них організацій при визначенні існування звичаю особливо було підкреслено 

в рамках рішень МС ООН у Справі Нікарагуа проти США (1986 р.) (пп. 188-

189) та консультативному висновку зі Справи про законність ядерної зброї 

(1996 р.) (п. 71) [214, с. 116, 119]. Крім того, як зазначила КМП ООН, будь-

який перелік джерел підтвердження як практики так і opinio juris не буде по 
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суті своїй вичерпним: «він призначений для того, щоб запропонувати ті ма-

теріали, в яких можна знайти суб'єктивний елемент» [210, с. 69]. 

Виходячи з вищеперерахованого ми можемо відзначити такі звичаєві 

норми, що сформувалися в сфері ЕОЕн і мають універсальний характер: за-

борона завдання транскордонної шкоди в процесі діяльності на своїй терито-

рії, суверенітет держав щодо їхніх енергетичних ресурсів, обов’язковість за-

стосування ОВНС в процесі діяльності, що може становити потенційну знач-

ну транскордонну шкоду навколишньому середовищу. Регіональними є на-

ступні звичаєві норми: принципи перестороги і профілактичних дій [215], 

«забруднювач платить» (Європа), застосування найкращих наявних техноло-

гій (Європа, Північна Америка) і т.п. В процесі формування перебуває звича-

єва норма щодо зобов’язання з боку держав сприяти розвитку ВДЕ та енерго-

ефективності, яка постійно знаходить своє підтвердження в практиці міжна-

родних організацій і міждержавних конференцій, ряді багатосторонніх угод. 

Існування стадії «звичаю, що формується», було вказано МС ООН в Справі 

Про континентальний шельф Північного моря (1969 р.) (п. 69-71) [216]. В той 

же час КМП ООН відзначила, що треба проводити розмежування між нор-

мами звичаєвого права, що формуються і нормами, які ще не досягли необ-

хідного ступеня зрілості, щоб називатися нормами, що формуються. Розроб-

ка таких правил перетворилася б на механічну нормотворчість, чого слід 

уникати. Критеріїв такого відокремлення не дано, тому, висновки треба щодо 

такої норми треба робити кожного разу окремо, беручі до уваги «матеріальні 

джерела praeter legem (що не відносяться до офіційних джерел права, але 

близькі до них)» [217, с. 42-43]. 

Щодо вищезгаданого звичаю, С. Брюс вбачає, що одноманітна практика 

зафіксована в рішеннях міжнародних міждержавних конференцій з ВДЕ 

2004-2013 рр. по сприянню з боку держав розвитку ВДЕ «демонструє норма-

тивний вплив відносно напрямку на міжнародному рівні з розвитку віднов-

люваної енергетики» [66, с. 27].  
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В аналогічному статусі звичаєвої норми, що перебуває в стадії форму-

вання, знаходиться і норма щодо зобов’язання держав співпрацювати в роз-

робці транскордонного вуглеводневого родовища. В доктрині відзначають, 

що загальне зобов’язання держав співпрацювати, містить два елементи: 1) 

обов'язок інформувати і консультувати; 2) обов'язок вести переговори і сум-

лінно досягти угоди [218, с. 31]. З різного роду міжнародних актів, що підт-

верджують існування такого спеціального обов’язку держав, можна згадати 

ряд резолюцій ГА ООН (резолюція 3129 (1973 р.), Хартія економічних прав і 

обов'язків держав (1974 р.) ст. 3), принцип Стокгольмської декларації 1972 р. 

щодо співробітництва держав щодо діяльності відносно природних ресурсів, 

ряд двосторонніх договорів (угода Росії з Норвегією (2010 р.) містить зо-

бов’язання консультуватися і обмінюватися інформацією та вести переговори 

в дусі доброї волі), особливу думку судді Ф. Джессапа у Справі про контине-

нтальний шельф Північного моря (де він зазначає, що принцип міжнародного 

співробітництва добре встановлений в рамках звичаєвого міжнародного пра-

ва) та рекомендації МС ООН державам спільно розробляти транскордонні 

ресурси. Але цього явно недостатньо. Наприклад, відсутні відповідні норми 

універсальних договорів, в Конвенції ООН з морського права (1982 р.) місти-

тися лише ряд рекомендаційних норм державам координувати свою діяль-

ність. Більше того, аналізуючи практику Африканського регіону, дослідники 

відзначають відсутність там обміну інформації або консультування між со-

бою з приводу використання транскордонних ресурсів (зокрема, водних): 

«там немає послідовної та єдиної державної практики щодо цього принципу 

і, отже, немає розвиненої норми або звичайного міжнародного права рівномі-

рно прийнятих всіма державами» [219, с. 17]. Відповідно, поки така звичаєва 

норма не може вважатися остаточно визнаною. 

Цікавою в цьому плані є також норма щодо права людини на безпечне 

оточуюче середовище. Право це напряму пов’язано з реалізацією концепції 

ЕОЕн, одним з ключових завдань якої є зниження негативного впливу енер-

гетики на оточуюче середовище. Норма ця міститься в національному праві 
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більшості держав світу, причому у нормах найвищої юридичної сили – в кон-

ституціях (наприклад, ст. 50 Конституції України, ст. 117 Конституції Італії, 

ст. 20 Конституції Бразилії, ст. 37 Конституції Молдови, ст. 39 Конституції 

Азербайджану, ст. 46 Конституції Білорусі, ст. 42 Конституції Росії і т.п.4), 

проте чи є вона при цьому міжнародною звичаєвою нормою? На думку М.М. 

Копилова, одним з галузевих принципів МПНС є принцип забезпечення до-

тримання конституційних екологічних прав людини [221, с. 236]. Проте чи 

підтверджує це практика міжнародного права? Вже Постійна палата міжна-

родного правосуддя Ліги націй відзначила, що «з точки зору міжнародного 

права і Суду, який є його органом, внутрішньодержавні закони є простими 

фактами, які виражають волю держав і утворюють їх діяльність, так само як 

це роблять правові рішення та адміністративні заходи» (справа Про німецькі 

інтереси у Польській Верхній Сілезії (1926 р.)). В той же час, відомо, що но-

рми внутрішньодержавного права впливають на міжнародну правотворчість. 

Багато правових цінностей, спочатку виражених в національних конституці-

ях і законах, згодом отримали універсальне значення і стали забезпечуватися 

нормами міжнародного права (права людини, захист навколишнього середо-

вища та ін.) [222, с. 220]. Відповідно, як відзначив з цього приводу В.В. Ми-

цик «внутрішньодержавне право є найважливішим допоміжним засобом для 

визначення міжнародно-правових норм, отриманих з інших джерел» [223, с. 

193]. Крім того, не можна нехтувати існуванням і такої категорії, як односто-

ронні акти держав, що можуть бути підтвердженням юридичних зобов’язань 

держави [224]. Так, наприклад, в 1987 р. президент США Р. Рейган проголо-

сив, що норми Конвенції ООН по морському праву (окрім норм щодо району 

морського дна) є звичаєвими нормами, а відповідно, і обов’язковими для 

США без ратифікації конвенції [225, с. 134]. Крім того, ряд держав взяли на 

себе зобов’язання щодо скорочення викидів вуглекислого газу в більшій мірі, 

                                                             
4 Варто зазначити, що в національному законодавстві мова може йти не лише про забезпе-

чення прав людини на безпечне середовище, але й про обов'язком кожного громадянина захищати 
і поліпшувати стан навколишнього природного середовища (Стаття 51A(g) Конституції Індії. 
[220]). 
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ніж передбачено Додатковими протоколами до Конвенції з транскордонного 

забруднення повітря на великі відстані (1979 р.), а ряд держав зобов’язалися 

добровільно виконувати положення Кіотського протоколу в другий період дії 

його зобов’язань не продовжуючи своєї участі в угоді. Також, в доктрині від-

значають і такі види односторонніх дій держав, пов’язаних з концепцією еко-

логічної енергетики, як закріплення прав на природні об'єкти та ресурси, 

втручання у відкритому морі у разі аварій, що призводять до забруднення 

нафтою і т.п. [226, с. 377-380]. Вони по суті своїй не є правовими актами, що 

могли б викликати ті права і зобов'язання, які закріплені в доктрині міжнаро-

дного права для одностороннього акту [227, с. 71], проте можуть виступати 

разовими діями, які підтверджують певну звичаєву практику в екологічній 

сфері. 

Що стосується права людини на безпечне оточуюче середовище, то воно 

пізніше знайшло закріплення на міжнародному рівні, в рамках індивідуаль-

них або колективних прав: ст. 11 Додаткового протоколу до Американської 

конвенції про права людини (1988 р.), ст. 1 Орхузської конвенції, ст. 24 Аф-

риканської хартії про права людини і народів (1981 р.), ст. 37 Хартії Євро-

пейського Союзу про основні права (2000 р.), ст. 38 Арабської хартії прав 

людини (2004 р.)), п. 6 Туніської декларації про права людини і права наро-

дів, Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 

(Принципи 1, 22, 23), Декларація прав корінних народів (п. 23, 24, 26), проект 

Загальної декларації прав народів (ст. 18), проект Тихоокеанської хартії прав 

людини (ст. 21, ст. 24)), Заключний акт Наради з питань безпеки і співробіт-

ництва в Європі (1975 р.), Віденська конвенція про охорону озонового шару 

(1985 р.); Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (1992 р.); Конвенція про 

ядерну безпеку (1994 р.) [228-232].  

В той же час, чи створюється при цьому міжнародна звичаєва норма? 

Ще на початку 1990-х років в доктрині міжнародного права Е.Б. Вейс вважа-

ла, що «незважаючи на деяке нормативне визнання, визначеного opinio juris 

щодо права на сприятливе навколишнє середовище такого права не існує, і 
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при цьому воно не може інтерпретуватися як "загальний принцип права, що 

визнається цивілізованими націями"» [233]. Насправді, це право випливає із 

зафіксованого в  Стокгольмській декларації про оточуюче людину середови-

ще (1972 р.) системоутворюючого для екологічного права «принципу права 

на сприятливе навколишнє середовище» (принцип 1). Цей принцип носить 

полісистемний характер, він відноситься і до області прав людини, забезпе-

чення екологічної безпеки і до охорони навколишнього середовища [97, с. 

112].  

Свій захист право на безпечне оточуюче середовище знайшло і в рамках 

діяльності Європейського Суду з прав людини, хоч таке право нібито прямо в 

Європейській Конвенції з прав людини не передбачено, тому Суд керується 

переважно ст. 8 Конвенції. Такими є справи останнього часу: Енерйілдіз 

(Оneryildiz) проти Туреччини (№ 48939/99), Татар (Tatar) проти Румунії (№ 

67021/01), Нікітін (Nikitin) проти Російської Федерації; Сефа Ташкин та інші 

(Sefa Taskin and others) проти Туреччини (№ 46117/99), Ешуорт та інші 

(Ashworth та ін) проти Сполученого Королівства (№ 39561/98), Хаттон та ін-

ші (Hatton and others) проти Сполученого Королівства (№ 36022/97), Лопез 

Остра (Lopez Ostra) проти Іспанії і т.д. 

Свій «енергетичний» аспект право на безпечне оточуюче середовище 

отримало вже в рамках Стокгольмської декларації (1972 р.), принцип 21 якої 

передбачає, що держави мають, з одного боку – суверенне право експлуату-

вати свої природні ресурси відповідно до власної природоохоронної політи-

ки, а з іншого – зобов'язані забезпечити умови, за яких діяльність, що здійс-

нюється в межах їх юрисдикції або контролю, не завдавала шкоди навколиш-

ньому середовищу інших держав і територій, що знаходяться за межами на-

ціональної юрисдикції. В рамках другої всесвітньої природоохоронної кон-

ференції ООН – Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 

Ріо-де-Жанейро (1992 р.) було прийнято Декларацію з навколишнього сере-

довища і розвитку, у якій на всесвітньому рівні визнано ідею сталого розвит-

ку, сформульовану в доповіді Всесвітньої комісії з навколишнього середо-
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вища і розвитку (1987 р.), які зв’язали сталий розвиток людства з підтримкою 

екологічної складової в розвитку енергетики. Своєю чергою, в рамках Дого-

вору до Енергетичної хартії (ДЕХ) (1994 р.), що є ключовою угодою в сфері 

захисту інвестицій та регулюванні торгівлі в енергетичній сфері, питання 

екології зайняли чільне місце серед інших зобов’язань держав-учасників в 

рамках частини IV Договору та окремого Протоколу до Енергетичної хартії 

щодо питань енергетичної ефективності та відповідних екологічних аспектів 

(1994 р.). Так, дослідники вказують на яскраво виражений «екологічний від-

тінок» цих міжнародних документів, що проявляється в охопленні усіх видів 

діяльності в галузі енергетики такими вимогами: забезпечення узгодженості 

між енергетичною політикою та угодами в галузі охорони навколишнього 

середовища; забезпечення формування ринкових цін, що включають більш 

повне відображення економічних витрат і вигод; використання відкритих і 

справедливих ринкових інструментів для досягнення енергетичних завдань і 

пом'якшення екологічних проблем; створення загальних умов для обміну 

«ноу-хау» в області екологічно обґрунтованих енергетичних технологій і 

ефективного використання енергії; створення умов для рентабельності інвес-

тицій у проекти з підвищення енергетичної ефективності [156, с. 17]. 

Вся вищеперерахована міждержавна практика підтвердження і при цьо-

му відсутність заперечення такого існування права людини на безпечне ото-

чуюче середовище дозволяє нам стверджувати, що воно отримало своє ви-

знання в якості звичаєвої міжнародно-правової норми. 

Варто також відзначити, що міжнародно-правові звичаєві норми досить 

важко знаходять свою підтримку на національному рівні. Наприклад, спроби 

з боку приватних осіб посилатися в цілому ряді національних судів на звича-

єві норми, що функціонують в рамках міжнародного права навколишнього 

середовища (зобов'язання держав не використовувати або не дозволяти вико-

ристання їх території таким чином, щоб завдати шкоди іншим державам – у 

Гаазькому апеляційному суді (1986 р.) [234, с. 187]; принцип «забруднювач 

платить» і принцип перестороги – у США по справі Beanal v Freeport-
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McMoran (1997 р.) [235]) були невдалими. Загалом, очевидним є небажання 

судів дати горизонтальну пряму дію принципам міжнародного права навко-

лишнього середовища, за відсутності їх імплементації у національному зако-

нодавстві.  

Що стосується загальних принципів права, то вони є універсальним пос-

тулатом правової науки і практики, які визнається і використовується в якос-

ті правового максимуму. В той же час суто теоретично вони не є правовими 

нормами.  Як вказував А. Фердросс «говорячи про принципи права, стаття 38 

[Статуту МС ООН – С.Б.] не має на увазі правові норми. З цього випливає, 

що стаття 38 у жодному разі не має на увазі просто випадково однакові при-

писи права різних держав, а лише принципи права, що базуються на загаль-

ному правовому мисленні і можуть бути використаними в міждержавному 

обороті» [236, с. 161]. Найважливішим серед таких принципів для концепції 

ЕОЕн є принцип справедливості, що застосовувався МС ООН при вирішенні 

кількох справ, пов’язаних з розподілом спільних водних ресурсів та деліміта-

ції морських кордонів, які впливали на спільні родовища вуглеводнів. У 

справах Континентального шельфу Північного моря (1969 р.), юрисдикції 

щодо рибальства (1974 р.), Лівія проти Тунісу щодо континентального шель-

фу (1982 р.), щодо затоки Мен (1984 р.) і Ян-Майєн (1993 р.) МС ООН прямо 

вказав, що «правове поняття справедливості є загальним принципом прямого 

застосування. Крім того, при застосуванні позитивного міжнародного права, 

суд може вибрати одну з декількох можливих інтерпретацій акту, яка у світлі 

обставин справи буде ближче до вимог справедливості» (п. 60) [237, с. 18]. 

Тому, сама по собі справедливість є загальним принципом права, отже і по 

суті справедливість поділу транскордонного ресурсу має в своєму базисі за-

гальний принцип права. Також важливе значення має принцип взаємних ін-

тересів (затверджений в рамках принципу 21 Стокгольмської декларації та 

принципу 2 Декларації Ріо-де-Жанейро), принцип добросовісності (справа 

МС ООН Габчіково-Надьмарош). Ряд авторів вважають, що в процесі форму-
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вання в якості загального принципу права перебуває принцип сталого розви-

тку [33, с. 95; 34, с. 248].  

Як зазначає В.Н. Денисов при цьому «загальні принципи права… слід 

відрізняти від міжнародно-правових принципів, що містяться у договірних 

або звичаєвих нормах міжнародного права» [238, с. 188]. Для ЕОЕн з них є 

важливим, наприклад, принцип невід'ємного суверенітету держав над їх при-

родними багатствами та природними ресурсами, принцип свободи транзиту 

енергетичних матеріалів і продуктів і т.п. 

Відносно рішень універсальних міжнародних судових органів, то вони, 

як вбачає більшість представників доктрини міжнародного права, не форму-

ють прецеденту в рамках міжнародного права (А. Фердросс, Г. Шварценбер-

гер, Г. Лаутерпахт, Г. Кельзен, І.І. Лукашук, Г.І. Тункін), проте беруть актив-

ну участь в його тлумаченні та формуванні звичаєвих норм. В той же час, ре-

гіональні судові установи (Суд ЄС, ЄСПЛ) часто виступають проти такої 

практики, активно сприяючи формуванню погляду в доктрині на наявність 

прецеденту в міжнародному праві (В.Г. Буткевич, Дж. Старк) [81, с. 136-137]. 

Серед судових рішень, важливих для ЕОЕн, варто згадати: Справи МС ООН 

– Угорщина проти Словаччини «Габчіково-Надьмарош» (1997 р.), Аргентина 

проти Уругваю «Справу про целюлозний завод на річці Уругвай» (2010 р.), 

рішення міжнародного арбітражного суду в справі про тихоокеанських мор-

ських котиків (1893 р.), Спори розглянуті в рамках процедури вирішення 

спорів у СОТ – низка спорів щодо субсидіювання ВДЕ (2009-2014 рр.), Суду 

ЄС, ЄСПЛ.  

Акти міжнародних організацій і конференцій загалом не перераховані в 

переліку ст. 38 Статуту МС ООН, що іноді вважається кодифікацією джерел 

міжнародного права. Проте, вони відіграють важливу роль у формуванні ін-

ших джерел міжнародного права, і в першу чергу звичаю. На практиці саме з 

прийняття таких норм і розпочався підхід на міжнародному рівні до питань 

відновлюваної енергетики в 1950-х роках (перші резолюції з цих питань ГА 

ООН). Пізніше до цього процесу долучилися періодичні міжнародні конфе-
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ренції з відновлюваної енергетики під егідою ООН, інші міжнародні органі-

зації (Рада Європи), органи та організації системи ООН і т.п.  

Варто пам’ятати, що акти міжнародних організацій з точки зору їхньої 

юридичної сили фактично складаються з двох нерівномірних груп: акти-

регламенти і акти-рекомендації, причому перші мають обов’язкову силу для 

держав-членів, чим наближаються по суті до особливого виду договорів [239, 

с. 120-121] (регламенти, директиви ЄС, деякі технічні регламенти ІКАО, акти 

ВООЗ), а другі – складають основну частину правової абстракції під назвою 

«м’яке право»5. При цьому, як зазначає щодо першої групи А.Н. Верещагін, 

«суть проблеми полягає в тому, що технічні регламенти, як різновид міжна-

родних договорів, набувають зобов'язуючу силу не на основі якоїсь «законо-

давчої влади» міжнародної організації, а в результаті узгодження воль дер-

жав, що беруть участь у правовідносинах» [241, с. 254]. Своєю чергою акти-

рекомендації можуть виконувати широкий перелік завдань в рамках нормот-

ворчого процесу: бути проміжною стадією створення норми міжнародного 

публічного права; бути засобом констатації діючої міжнародно-правової но-

рми звичаєвого характеру; слугувати цілям тлумачення міжнародно-правової 

норми і т.п. [242, с. 95].  

Серед таких резолюцій важливими є щорічні резолюції, ухвалені ГА 

ООН з підтримки розвитку ВДЕ і нових джерел енергії, стосовно захоронен-

ня радіоактивних відходів, резолюції МЕА, ОБСЄ, ЮНЕСКО, ФАО, ЮНЕП, 

ПАРЄ, МПА СНД і т.п. Серед останніх документів хотілося б відзначити 

прийняті під час головування України в ОБСЄ (2013 р.) за пропозицією на-

шої делегації дві резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ в Стамбулі: 

«Сприяння підвищенню енергозбереження та енергоефективності в регіоні 

ОБСЄ» і «Екологічний вимір енергетичної безпеки» [45, с. 51-56]. МС ООН 

спеціально відзначив, що резолюції ГА ООН «можуть служити доказом, важ-

ливим для встановлення існування норми або opinio juris» але при цьому 

                                                             
5 Останне комплексне дослідження в українській доктрині міжнародного права від О.М. 

Шпакович [240, с. 145-190]. 
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«необхідно звернутися до її змісту і обставин прийняття; необхідно також 

з'ясувати чи існує opinio juris щодо її нормативного характеру» (п. 70) [243]. 

Так, на зв'язок енергетики і екології, і відповідну потребу регулювання енер-

гетики з екологічною складовою вказувалося в рішеннях міжнародних орга-

нізацій вже на ранніх етапах. Так, в резолюції ПАРЄ 974 (1991 р.) вказувало-

ся, «що відновлювані джерела енергії завдають меншого впливу на навколи-

шнє середовище та здоров'я людини... Відновлювані джерела енергії мають 

використовуватися тільки в тій мірі, щоб не пошкодити ''відновлюваність'' 

навколишнього середовища» (п. 4) [244]. Далі прямо вказувалося, що «енер-

гетична політика повинна бути ув'язана з політикою навколишнього середо-

вища» (п. 5). Крім того, в резолюціях міжнародних організацій містилися такі 

важливі для ЕОЕн документи, як Проект статей про відповідальність держав 

за міжнародно-протиправні діяння (2001 р.), Проект статей про запобігання 

транскордонної шкоди від небезпечних видів діяльності (2001 р.), Проекті 

принципів про розподіл збитків у разі заподіяння транскордонної шкоди в 

результаті здійснення небезпечної діяльності (2006 р.), проект Статей про 

відповідальність міжнародних організацій (2011 р.). В усіх цих випадках саме 

згода держав із правилами, що містяться в резолюції, перетворює їх на звича-

єві норми загального міжнародного права, а самі резолюції – на доказ звичає-

вих норм, і саме в такому сенсі, а не як на особливе джерело міжнародного 

права на них посилався і МС ООН (Справа Габчіково-Надьмарош) [245, с. 

245].  

Окремо в рамках актів-рекомендації варто виділити рішення конвенцій-

них органів, прийняті на виконання багатосторонніх угод. Ці акти займають 

проміжне місце між рекомендаціями і міжнародними угодами. І.І. Лукашук 

відзначає, що у більшості випадків договори замовчують питання про обов'я-

зкову силу таких рекомендацій. Немає підстав вважати, що сторони наділя-

ють комісії компетенцією створювати норми міжнародного права. Але без-

сумнівним є намір учасників виходити з того, що рекомендації повинні вико-

нуватися і, отже, мають певну обов'язкову силу, оскільки в іншому випадку 
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вони втратили б сенс. Часом у договорах обумовлюється порядок вступу ре-

комендацій в силу, а нерідко і прямо вказується, що рекомендації стають 

обов'язковими [245, с. 191]. В рамках ЕОЕн такими актами є рішення КУР, 

Конференції Сторін РКЗК ООН, Комітету сторін Конвенції ОСПАР. Сюди 

також відносяться технічні норми, ухвалені в рамках міжнародних організа-

цій [246, с. 9]. Їх також називають технічними стандартами. За своїм змістом 

такі норми є технічними, але за механізмом дії – це норми соціальні, в дано-

му випадку – міжнародно-правові [247, с. 46]. В рамках особливої думки за 

Справою МС ООН Про делімітацію континентального шельфу у Північному 

морі Суддя К. Танака торкнувся співвідношення неправових технічних норм 

з правовими. На його думку, технічна норма, що відноситься до  геометрії – 

правило рівної відстані – може служити географічним цілям. Це норма доці-

льності, як така, що «володіє факультативним, тобто необов'язковим, харак-

тером і недотримання якої не тягне за собою ніяких інших наслідків, крім не-

вдачі в досягненні мети, яку вона могла б зробити можливою» (п. 182-183) 

[216]. У окремій думці у іншій справі К. Танака зазначив, що коли технічні 

норми включаються в правову систему, то можна сказати, що «техніка «на-

туралізована» в правовій системі» (п. 279) [248]. Отже, для того щоб технічна 

норма застосовувалася як правова, її змісту необхідно надати юридичної си-

ли. На екологічну складову стандартів звернув увагу В.А.Троїцький –  «роль 

міжнародних технічних норм полягає в необхідності захисту міжнародно-

значущих інтересів суспільства від побічних наслідків застосування досяг-

нень науки і техніки» [249, с. 9]. 

До таких стандартів в нашому випадку відносяться, наприклад, розроб-

лені МАГАТЕ стандарти безпеки, які охоплюють наступні проблеми, що ма-

ють природоохоронне значення: 1) радіаційний захист (і безпека), 2) ядерна 

безпека, 3) безпечне поводження з радіоактивними відходами, включаючи їх 

захоронення, 4) безпечне перевезення радіоактивних матеріалів, 5) спостере-

ження за станом навколишнього середовища, 6) оцінка впливу на навколиш-

нє середовище, 7) управління ризиками, і 8) реагування на надзвичайні ситу-
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ації [250]. Загальною назвою для таких технічних норм в міжнародному праві 

є прозелітні норми [251, с. 245-247]. 

Особливу групу серед актів міжнародних організацій складають резо-

люції РБ ООН, які хоч і є по суті своїй актами, прийнятими політичним орга-

ном, проте містять індивідуальні приписи, на основі яких виникають міжна-

родні зобов’язання. Серед них для нас важливі резолюції, прийняті в наслі-

док окупації Іраком Кувейту (резолюції РБ ООН 687 (1991) і 692 (1991)), що 

заснували Компенсаційну комісію, яка повноважна розглядати скарги проти 

Іраку за шкоду завдану і навколишньому середовищу знищенням та захоп-

ленням нафтових свердловин, а також резолюції, що встановлювали санкції 

на постачання різного роду енергетичних ресурсів (резолюція 661 (1990) 

проти Іраку, 713 (1991) проти Югославії, 841 (1993) проти Гаїті, 1737 (2006) 

проти Ірану і т.п.).  

Серед актів міжнародних конференцій в першу чергу треба згадати заса-

дничі декларації конференцій з навколишнього середовища: Стокгольмської 

конференції (1972 р.) та Конференції Ріо-де-Жанейро (1992 р.), які виклали 

основоположні принципи захисту навколишнього середовища, які застосовні 

і в рамках ЕОЕн відносно діяльності в сфері енергетики. Документи конфе-

ренцій зі сталого розвитку: Конференції в Йоханезбурзі (2002 р.) та Конфе-

ренції Ріо+20 (2012 р.) які розробили плани сталого розвитку на далеку перс-

пективу, інтегрували енергетику до концесії сталого розвитку, виклавши ба-

зові принципи їхньої взаємодії. Важливе значення для розвитку ЕОЕн також 

має робота спеціалізованих конференції з ВДЕ, що проходили в 1959, 1981, 

2004-2013 рр. В рамках їхньої роботи було вперше звернуто увагу міжнарод-

ного співтовариства на існування невуглицевих джерел енергії, визначено 

ряд міжнародних програм по сприянню розвитку ВДЕ, а також прийнято 

установчий акт спеціалізованої міжнародної організації в цій сфері – IRENA. 

Важливими є також ряд актів, ухвалених за підсумками роботи G-8 – напри-

клад, Санкт-Петербурзький План дій в сфері енергетики (2006 р.), котрий за-
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пропонував ряд принципів, на яких має базуватися міжнародна енергетична 

безпека і місце ВДЕ і енергоефективності в її рамках.  

В цілому ряді резолюцій ГА ООН зверталася увага на негативні наслідки 

від військових дій для екології, пов’язані зі знищенням різного роду енерге-

тичних об’єктів. Так, послідовно прийняті у 2006-2011 рр. резолюції ГА ООН 

61/194, 62/188, 63/211, 64/195, 65/147 і 66/192 концентрувалися на несприят-

ливих наслідках від знищення ВПС Ізраїлю нафтових терміналів в Лівані, що 

спричинило створення нафтової плями на морі, яка потім покрила все узбе-

режжя Лівії і частково Сирії і завадило реалізації сталого розвитку. Заклика-

ючи при цьому Ізраїль взяти на себе відповідальність та виплатити постраж-

далим адекватну компенсацію [252].  

Варто відзначити, що доктрина визначається в ст. 38 Статуту МС ООН, 

поряд із судовими рішеннями, як «допоміжний засіб визначення правових 

норм». Роль її в сучасному міжнародному праві по суті зводиться до того, що 

її представники зробили на міжнародне право «формуючий вплив» [253, с. 

161] чи до неї можливе звернення для підтвердження існування звичаю або 

тлумачення міжнародно-правових норм [254, с. 50]. Важливу роль грає докт-

рина також і в процесі заповнення прогалин в міжнародному праві, де важли-

вими є різного роду об’єднання вчених (Комісія міжнародного права, Асоці-

ація міжнародного права) або окремі дослідники, які пропонують проекти 

міжнародно-правових документів [90, с. 217-218]. Це має пряме відношення і 

до ЕОЕн. Наприклад, Асоціація міжнародного права запропонувала делійсь-

ку Декларацію про принципи сталого розвитку (2002 р.). Своєю чергою, авс-

тралійський дослідник А. Бредбрук, взявши за зразок Принципи лісництва, 

розроблені в 1992 р., запропонував проект «Юридично необов'язкової «Де-

кларації про принципи глобального консенсусу щодо сталого виробництва та 

споживання енергії»» (2005 р.). В цьому документі дослідник також виділяє 

значну роль, яку грає сталий розвиток  в рамках поєднання енергетики і еко-

логії на глобальному рівні [255, с. 181-201]. Подальшим актом на думку дос-

лідника мають стати певні м’якоправові принципи сталого виробництва ене-
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ргії, які своєю чергою повинні бути основою для переговорів по майбутній 

міжнародній угоді.   

 

1.4. Роль міжнародних стандартів у просуванні ЕОЕн як альтернативи 

вуглецевій енергетиці. 

 

Використання міжнародних стандартів є важливим елементом в сфері 

ЕОЕн, зокрема щодо ВДЕ і енергоефективності, оскільки на новому і швидко 

зростаючому ринку, погоджений підхід дає більші можливості щодо функці-

онування і зростання. Важливий приклад такого визнання можна знайти у 

Спільній заяві з енергетичної безпеки та зміни клімату, прийнятій на саміті 

ЄС-США (2007 р.), де було вказано серед пріоритетів на «подолання бар'єрів 

на шляху до використання джерел відновлюваної енергії, у тому числі за до-

помогою розробки міжнародних стандартів», та вказувалося на відповідаль-

ність сторін за розробку узгоджених стандартів на біопаливо [256]. 

Зокрема, ключова організація в сфері міжнародної стандартизації – ISO 

створила стратегічну консультативну групу з енергоефективності та ВДЕ 

(SAG-E), а також технічні комітети, пов'язані з сонячною (комітет ТК 180 має 

13 стандартів і дві технічні доповіді) і геотермальною енергією (комітет TК 

86/SC 6 має 16 стандартів на теплові насоси), водневими технологіями. Роз-

робляються критерії стійкості для біоенергетики в рамках майбутнього стан-

дарту ISO 13065, підвищення енергоефективності в промисловості (напри-

клад, ISO/TК 17, 86, 115, 117, 118, 203, 244), енергоефективність будівель 

(ISO/TК 163 і ISO/TК 205), уловлювання і зберігання вуглецю (ISO/TК 265), 

щодо вугільного метану (ISO/TК 263) [257, с. 31]. Добре написані стандарти 

відіграють важливу роль у підтримці та розумінні зв'язку торгівлі і комерції, 

законодавства та регулювання, охорони навколишнього середовища, підви-

щення ефективності використання ресурсів і довіри до продукції та послуг, 

що надаються. Важливе значення технічні стандарти мають, наприклад, при 
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реалізації проектів в рамках реалізації концепції DESERTEC, щоб досягти 

сумісності енергомереж ЄС і Середземномор’я, в рамках передачі електрое-

нергії з ВДЕ з Африки в Європу. Однак стандарти також можуть бути пере-

шкодою до вищесказаного, якщо написані упереджено до одного набору ви-

мог зацікавлених сторін, або якщо їх вимоги обмежують здатність до іннова-

цій або розгортання і торгівлі технологіями або послугами. Така діяльність 

вимагає відповідного міжнародно-правового аналізу. 

Чільне місце в рамках міжнародних стандартів займають енергетичні 

проблеми. Так, в рамках підготованої ЄЕК ООН «Рекомендації щодо політи-

ки в галузі стандартизації» (1996 р.) було окремо відзначено як ціль стандар-

тів: скорочення витрат енергоресурсів і їхнє економне використання (п. с3) 

[258]. До створення і застосування стандартів щодо захисту навколишнього 

середовища в рамках переробки викопних видів палива закликає в останніх 

резолюціях ПА ОБСЄ: «на початкових, проміжних і завершальних етапах ро-

біт з виробництва та перевезення вуглеводних ресурсів повинні дотримува-

тися міжнародні стандарти і оптимальна практика з метою всебічного враху-

вання екологічних і соціальних загроз» (п. 17) [45, с. 51-56].   

Термін «стандарти» є досить широко вживаним в міжнародному праві і 

міжнародних відносинах. Відповідно, він має багатозначне розуміння. Варто 

погодитися з думкою О.М. Луць, щодо відсутності в існуючих в даний мо-

мент міжнародно-правових документах обов'язкового характеру юридичної 

дефініції терміну «міжнародні правові стандарти» [259, с. 35], хоча посилан-

ня на цей термін існують, наприклад – Резолюція ГА ООН № 241/120 від 4 

грудня 1986 р. «Встановлення міжнародних стандартів у галузі прав люди-

ни». В той же час доктрина дає нам безліч визначень такого явища. Напри-

клад, представник української доктрини права К.О. Савчук пропонує вважати 

міжнародними стандартами міжнародно-правові принципи і норми, які за-

кріплюють стандартизовані правила поведінки суб'єктів міжнародного права 

в різних сферах міждержавного співробітництва [260, с. 615]. Ці акти, підк-

реслює Н.І. Васильєв, – «збірне, родове поняття, яке об'єднує юридичні, тех-
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нічні та моральні правила поведінки. При цьому вони можуть носити обов'я-

зковий, рекомендаційний чи декларативний характер» [261, с. 18]. Для О.С. 

Молодцової стандарт – це насамперед технічний норматив, певне правило, 

яке не є автоматично обов'язковим для держав-членів [157, с. 45]. А. Садигов 

звернув увагу на те, що, щоб створити більш сприятливі, соціально-

екологічно безпечні умови у сфері міжнародних енергетичних відносин, ви-

никає необхідність виділити специфічні правила поведінки (стандарти і 

принципи), які викладені в міжнародно-правових актах у сфері регулювання 

міжнародних енергетичних відносин, виступаючих так само основою внут-

рішньодержавної правової регламентації [110, с. 51]. 

В західній доктрині їх також не вважають одним з джерел міжнародного 

права, розглядаючи, як такі, що поєднують обов'язкові правові, цілеспрямо-

вані норми з необов'язковими положеннями апеляційного характеру (напри-

клад, резолюції), але якщо стандарти допускаються звичаєвим правом або є 

договір, вони можуть отримати правовий характер [262, с. 102-103]. При 

цьому П. Парк вважає їх «ще один виміром заходів регулювання, якими ке-

руються міжнародні організації. Ця група заходів регулювання разом відома 

як транснаціональне адміністративне право» [82, с. 16]. Суттєвим моментом в 

стандартах, на який звертають увагу, є те, що стандартизація має безпосеред-

нє відношення до енергетики та охорони навколишнього середовища і її мета 

полягає у регулюванні негативного впливу на стан навколишнього середо-

вища та оцінки ступеня такого впливу [156, с. 13].  

В той же час, Е. Рідель, пропонуючи не встановлювати тотожність між 

поняттями «норма міжнародного права» і «джерела міжнародного права», 

виходячи, наприклад з тієї ролі яку грає Загальна Декларація прав людини 

(1948 р.), що не є по суті джерелом міжнародного права, але згадується в 

конституціях багатьох держав, як така чиї норми мають виконуватися, розг-

лядає стандарти як сутнісні мотиви, на основі яких має діяти національне 

право, щоб відповідати загальноприйнятим вимогам [263, с. 58-84]. Нгуен 

Куок Дінь виділяє «мінімальні стандарти» які є «заповнювальною нормою 
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волі», що застосовується за відсутності правового режиму. Стандарт цей за-

снований на звичайному праві і не є «можливим», незважаючи на те, що його 

можна змінювати договірним шляхом. У відповідності з цим стандартом 

держави повинні надавати іноземцям пристойний режим, який відповідає 

вимогам справедливості і відповідає загальним принципам права [264, с. 

233]. Важливим моментом стандартів, на який звертають увагу в доктрині, є 

їхня імплементація в національне право, як зазначає В.А. Пономаренков «но-

рми внутрішнього права створюються відповідно до міжнародних стандартів, 

в цьому і полягає суть процесу інкорпорації, тобто включення норм міжнаро-

дного права у внутрішньодержавне право» [265, с. 119].  

Протилежною є думка Т.М. Ковальової, яка також виділяла як прояв но-

рмотворчості міжнародних міжурядових організацій «адміністративно-

регламентаційні акти, які видаються міжнародними організаціями», проте, не 

розділяла регламенти та стандарти, підкреслюючи, що «для назви даної кате-

горії рішень буде використовуватися загальне поняття "регламенти" або 

"стандарти"» [266]. Відповідно, на думку дослідниці, практичної різниці між 

термінами не було, а різні назви пояснюються традицією, що склалася в рам-

ках конкретної міжнародної організації. 

В той же час існує різниця між термінами «регламент» і «стандарт», яка 

визначається в ряді міжнародних договорів: Чиказькій конвенції ІКАО (1944 

р.), Угоді по ТБТ СОТ і інших. В рамках Угоди по ТБТ технічні регламенти 

визначаються як «документ, в якому визначено характеристики товару або 

пов'язані з ними процеси та методи виробництва,... дотримання яких є обов'я-

зковим» (п. 1 Додатку 1), а стандартами – «документ, затверджений компете-

нтним органом, який містить призначені для загального і багаторазового ви-

користання правила, інструкції або характеристики товарів чи пов'язаних з 

ними процесів і методів виробництва, дотримання яких не є обов'язковим» 

(п. 2 Додатку 1). В рамках ІSО вказують також, що до регламентів включа-

ють також вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування та ети-

кетування, як вони застосовуються до товару, процесу чи способу виробниц-
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тва [267]. В якості історичного екскурсу треба зазначити, що вперше станда-

ртизація і маркування обладнання щодо їхньої енергоефективності розпоча-

лася у Франції в 1960-х роках щодо стандартів для холодильників. 

В доктрині при цьому виділяють ряд різних характерних ознак міжнаро-

дних стандартів. Для О.М. Луць це: по-перше, визнання їх міжнародним спі-

втовариством як основоположних, по-друге, відображення в них мінімальних 

умов, які міжнародне співтовариство вважає прийнятними, по-третє, підпо-

рядкування ним правового регулювання на міжнародному та внутрішньона-

ціональному рівні і разом з тим дозвіл вдосконалювати його відповідно до 

потреб часу [259, с. 36]. У М.О. Баймуратова це: 1. регламентування міжна-

родного співробітництва держав, а також інші визначені ними суб’єкти (кон-

кретні органи держави, місцева влада, профспілкові організації, громадські 

об’єднання, фізичні особи тощо); 2. прийняття і розробка державами в межах 

міжнародних міжурядових організацій; 3. за своєю правовою природою на-

лежать до міжнародних конвенцій спеціального порядку; 4. містять у собі 

вироблені державами принципові підходи і міжнародні легальні принципи 

формування, становлення і функціонування визначених приватних і публіч-

них інститутів на території держав; 5. вплив на загальносвітовий розвиток 

права, оскільки стандартизують підходи держав до регламентації важливих 

соціальних проблем і сприяють розвитку національного законодавства і пра-

вових систем тощо; 6. керуються тенденцією розширення кола суб’єктів, що 

розробляють і приймають міжнародні правові стандарти в умовах глобаліза-

ції, гуманізації і гуманітаризації міжнародних, міждержавних відносин тощо 

[268, с. 128]. У резолюції ГА ООН № 241/120 вказано, що міжнародно-

правові норми-стандарти в галузі прав людини повинні: а) узгоджуватися з 

існуючим зведенням міжнародно-правових норм у галузі прав людини; б) но-

сити фундаментальний характер і ґрунтуватися на притаманних людській 

особистості гідності та цінності; в) бути достатньо чіткими, щоб служити 

джерелом, таких, що піддаються визначенню, і здійсненних прав і обов'язків; 

г) передбачати, де це доречно, реалістичний і ефективний механізм здійснен-
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ня, включаючи системи подання доповідей; д) користуватися широкою між-

народною підтримкою [269]. Як бачимо, навіть діапазон їхніх характерних 

ознак є доволі значним, тому правильним видається розглянути міжнародні 

стандарти, в першу чергу виходячи з концепції існування кількох їх різнови-

дів. 

Щодо видів стандартів і їхньої кількості, то в міжнародно-правовій док-

трині не існує єдності підходів. Так, німець Г. Вітцтум каже про стандарти в 

сфері прав людини, міжнародного економічного права, Міжнародної органі-

зації праці, у сфері здоров'я та виховання [262, с. 102], росіянин А.В. Суворов 

каже про існування дванадцяти видів стандартів [270], але таке розмаїття ви-

дається нам певним «помноженням сутностей», якщо користуватися філо-

софськими категоріями. На нашу думку, видається доречним визначити кіль-

ка варіантів використання терміну «міжнародні стандарти» у міжнародному 

праві, що можна умовно назвати «політичні», «технічні» і «екологічні».  

Щодо політичних стандартів, то треба відзначити, що це є доволі амор-

фне явище, по відношенню до якого, власне, найчастіше і використовують 

термін «міжнародні стандарти». Своєю появою воно завдячує преамбулі За-

гальної декларації прав людини (1948 р.), де і було вперше використано. В 

цьому сенсі загалом кажуть про міжнародні трудові стандарти (міжнародних 

стандартів трудових прав), міжнародні стандарти прав людини (наприклад – 

Стандартні мінімальні правила Організації Об'єднаних Націй щодо заходів, 

не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила), прийняті резолю-

цією Генеральної Асамблеї ООН 45/110 від 14 грудня 1990 р.), виборчі стан-

дарти та стандарти прав членства в міжнародних організаціях. О.В. Беца 

вважає, що загалом міжнародні стандарти прав людини розуміються як за-

кріплені в міжнародних нормах загальновизнані положення, які встановлю-

ють мінімальний обов'язковий «поріг» забезпечення прав людини у демокра-

тичному суспільстві та визнають їх нормативний зміст на рівні національно-

го законодавства [271, с. 10]. С.М. Оганесян, вказує, що під міжнародними 

стандартними правилами «розуміються норми, які на основі загальновизна-
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них досягнень сучасної думки зазвичай вважаються правильними з принци-

пової та практичної точок зору» [272, с. 18]. За Т Г. Морщаковою, поняття 

«європейські стандарти» є достатньо умовним і мова йде скоріше про прина-

лежність до певної системи цінностей, визначеної спільною історичною до-

лею, подібністю політичних, економічних і культурних підґрунть формуван-

ня правової традиції, яка в підсумку призводить до зближення існуючих пра-

вових систем [273, с. 34]. Тобто, це є якась не правова категорія. 

Деякі автори кажуть в цьому випадку про суто правові категорії, які від-

повідно зближуються з терміном «загальновизнані принципи і норми міжна-

родного права». Так, С.В. Черниченко зазначає, що «міжнародно-правові зо-

бов'язання, що розвивають і конкретизують принцип поваги прав людини, 

часто називають міжнародними стандартами в галузі прав людини» [274, с. 

391-392], які можуть бути універсальними і регіональними. На думку В. 

Дженкса міжнародні стандарти праці являють собою договірні зобов'язання 

держав, що втілюють основні права і свободи людини [275, с. 127-134]. 

На нелогічність такого практичного ототожнення норм міжнародного 

права з стандартами звертає увагу А.Я. Капустін на думку якого міжнарод-

ний договір слід віднести швидше до джерел міжнародних правових стандар-

тів, ніж ототожнювати два ці поняття, оскільки міжнародний договір сам по 

собі «виступає в якості способу створення норм міжнародного права і одного 

з найважливіших засобів процесу міжнародного правотворення» [276, с. 70]. 

Доволі часто стандарти містять в собі зведення правил, до яких ще ма-

ють рухатися держави, оскільки їхнє законодавство може не відповідати 

всьому переліку вимог, а лише частині з них, як це було, наприклад, щодо 

стандартів з прав людини за Європейською Конвенцією про права людини 

(1950 р.), для контролю за додержанням яких в національному законодавстві 

держав членів не вистачає 60-річної практики Європейського Суду з прав 

людини. 

Широкий підхід до розуміння політичних стандартів висловлює третя 

група авторів. Зокрема, М.Л. Ентін, Ю.Ю. Берестнєв, С.І. Кузнєцов включа-
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ють до стандартів Ради Європи як міжнародно-правові норми з конвенцій 

Ради Європи, так і їхнє тлумачення контрольними механізмами, існуючими в 

рамках організації, а також норми, що містяться в документах, прийнятих 

статутними органами Ради Європи (Комітетом міністрів, Парламентською 

асамблеєю, Конгресом місцевих і регіональних влад Європи) [277; 278, с. 

158; 279, с. 70; 280]. Власне такий підхід застосовує і МС ООН використову-

ючи відносно цілої галузі міжнародного права комплексну назву «міжнарод-

ні стандарти в галузі прав людини» (п. 105 консультативного висновку у 

Справі Про законність будівництва стіни (2004 р.)). За М.М. Гнатовським 

«стандарти» Ради Європи, є основою для відповідних змін права держав-

членів Ради Європи, і тому вони не можуть зводитися лише до норм конвен-

цій Ради Європи, їх зміст встановлюється лише шляхом комплексного аналі-

зу конвенцій, практики Європейського Суду з прав людини, рекомендацій 

Комітету Міністрів та резолюцій Парламентської Асамблеї Ради Європи 

[281, с. 95]. Як ми бачимо, дослідники при широкому підході до політичних 

стандартів підкреслюють їхній вплив на національне право, не дивлячись при 

цьому, чи містяться вони в актах, що є правовими, чи лише в рекомендацій-

них документах. На нашу думку такий підхід є особливо актуальним для Єв-

ропейського континенту, де існує ціла низка міжнародних організацій, які 

саме і формують нові підходи до прав людини, які при цьому хоч і не мають 

правової сили, проте визнаються в якості морально важливого зобов’язання, 

яке має бути імплементовано в тій чи іншій формі в національне право, фор-

муючи в цілому таку категорію, як «європейські цінності».  

Важливий елемент політичних стандартів відзначає А.С. Григорян [283]: 

оскільки вони не є правовими нормами, то й відповідальність за їх порушен-

ня за своєю правовою природою буде відрізняється від міжнародно-правової 

відповідальності за порушення норми міжнародного права і носить «опосе-

редкований» характер. Дана «опосередкованість» полягає в тому, що відпові-

дальність за ігнорування цього стандарту наступає не безпосередньо, а через 

посередництво порушення такої норми. У цьому зв'язку він приходить до ви-
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сновку про те, що всі політичні стандарти, зважаючи на наявність відповіда-

льності за їх ігнорування, носять обов'язковий характер.  

Видається правильним вважати, що в цій групі стандартів ключовим є 

їхня дуалістичність: з одного боку це є рекомендаційні норми рішень міжна-

родних організацій, проте з другого боку вони базуються на такій правовій 

категорії, як «загальновизнані принципи і норми міжнародного права», що 

зараз мають розтлумачувати і закріплювати права людини, демократизм та 

гуманізм міжнародного права. При цьому, не будь-яка норма міжнародного 

права підпадає під категорію міжнародного стандарту. Розкриває суть цього 

явища О.М. Луць, яка зазначає, що в процесі свого формування стандарти 

базуються на загальновизнаних принципах міжнародного права – їхній 

центральній частині та конкретних міжнародно-правових нормах-стандартах, 

що утворюють у свою чергу комплементарну частину міжнародно-правових 

стандартів [259, с. 37]. При цьому центральна частина підпорядковує собі 

комплементарну, що знаходить вираження в тому, що більш конкретні між-

народно-правові норми-стандарти узгоджуються між собою і в той же час з 

загальновизнаними принципами міжнародного права, як більш загальними 

правилами поведінки [284, с. 5]. Для цього суб'єкти міжнародного права ма-

ють визнавати її, як вказано в Загальній декларації прав людини (1948 р.), «як 

завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави» 

[285, с. 460]. Але далі можливі два варіанти: суб’єкти міжнародного права 

можуть висловлювати добровільну (ясну або мовчазну) згоду на встановлен-

ня цієї норми в якості правила міжнародного спілкування, а отже, далі фор-

мується міжнародний звичай, або держави самостійно імплементують цю но-

рму в своє національне законодавство і будуть її застосовувати вже як націо-

нально-правову норму, а не міжнародну.  

Щодо технічних стандартів, то як зазначає О.А. Шибаєва стандарти – 

«створення норм і правил для регулювання відносин держав у спеціальних 

областях» [286, с. 130]. Вони включають в себе розробку на міжнародному 

рівні технічних параметрів і норм, що потім мають використовуватися на на-
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ціональному рівні [287]. Загалом, дотримання стандартів є добровільним, 

якщо вони не є вимогою законодавчих актів та нормативів, або включені в 

якості частини контракту. Як відомо, зараз прогресивний розвиток міжнаро-

дного права неможливий без розробки і створення норм, що регулюють 

впровадження і застосування нових досягнень науки і техніки. В цьому зна-

ченні цей термін активно використовується в міжнародній практиці. Так, 

ІКАО дає визначення терміну «стандарти» у резолюції А24-7: стандарт – це 

будь-яка вимога до фізичних характеристик, персоналу або правил, однакове 

застосування якого вважається необхідним для забезпечення безпеки або ре-

гулярності міжнародної аеронавігації, та якого будуть дотримуватися учас-

ники конвенції. Іншою назвою, що використовується по відношенню до цих 

документів є «авіаційні регламенти» [261, с. 8]. Природоохоронні аспекти в 

них зараз реалізовані в двох напрямках використання авіаційної техніки: 

охорона навколишнього середовища від впливу авіаційного шуму і від емісії 

авіаційних двигунів [288, с. 35-37]. Другий аспект напряму відноситься і до 

енергетики. Так, ІКАО прийняла принцип перестороги в якості одного з 

принципів своєї політики і визнала, що обмін квотами на емісію потенційно є 

економічно ефективним засобом вирішення проблеми викидів СО2 [289, с. 

178-192]. 

Ключовими універсальними організаціями в такій «технічній стандарти-

зації» є ФАО (щодо фітосанітарних стандартів в рамках Міжнародної конве-

нції з карантину і захисту рослин)6, Міжнародна організація по стандартиза-

ції (ІСО, ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК, ІЕЦ) та Міжнаро-

дний Союз Електрозв'язку (Міжнародний Телекомунікаційний Союз) (МСЕ). 

У 2001 р. три останні організації заснували Світове співробітництво зі стан-

дартів (WSC), як спосіб координації політики та досягнення спільних цілей, 

забезпечення єдиного управління в суміжних областях технологій [291, с. 4]. 

В сфері ВДЕ є ряд технічних стандартів, розроблених ІSО і МЕК, які ре-

гулюють технічні аспекти будівництва вітрових турбін (IEC 61400 – 17 стан-

                                                             
6 Наприклад, МСФМ 7:2011 [290]. 
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дартів МЕК), різних типів сонячних батарей і їхніх складових (IEC 61215, 

IEC 61646, IEC 61724, IEC 61727, IEC 61730, IEC 61829, 62108 і т.п. – 48 ста-

ндартів МЕК і 8 стандартів ІСО), обладнання  малих гідроелектростанцій 

(IEC 61116, IEC 62006, IEC 62270 – 21 стандарт) чи біопалива (ISO/CD 16559, 

ISO/DIS 17225, ISO/CD 17829, ISO/CD 17830, ISO/CD 18134 і т.п.), установки 

для перетворення енергії хвиль, припливу, течій (в Технічному комітеті 114 

МЕК в розробці 25 документів). Питання енергоефективності врегульовані в 

рамках окремої групи технічних стандартів (ISO 14000 – 10 рекомендацій) 

[292, с. 7]. 

Треба пам’ятати, що технічні стандарти ІSО не є юридично 

обов’язковими для держав-членів, вони можуть стати такими лише через 

процедуру видання відповідних національних стандартів з такими ж характе-

ристиками. В той же час, їхнє значення для практичної діяльності, наприклад, 

в міжнародній торгівлі є суттєвим. ІSО є тим «компетентним органом», який 

визнається СОТ повноважним для розробки міжнародних стандартів, на ос-

нові «принципів СОТ», що мають застосовуватися в міжнародній торгівлі. 

Крім того, ISO розробляє міжнародний технічний стандарт з біоенерге-

тики через новий проектний комітет ISO (ISO/PC 248, з критеріїв стійкості 

для біоенергетики). Стандарт, спрямований на вирішення екологічних та со-

ціальних аспектів виробництва і використання біоенергії, а також має зроби-

ти більш конкурентоспроможними біоенергетику, в інтересах як національ-

них, так і міжнародних ринків.  

Нажаль, розробляючи свої стандарти біоенергії,  ISO не залучала до ро-

боти спеціалізоване об’єднання Глобальне партнерство з біоенергетики 

(GBEP), яке розробило власні критерії та індикатори стійкості. Якщо б на 

ранній стадії було прийняте стратегічне бачення, роботу GBEP можна було б 

підтримувати і заходи могли б бути прийняті для того, щоб весь ланцюжок 

поставок інформації було згуртовано і оптимізовано. Аналогічна ситуація є і 

в стандартах для сонячної енергетики: паралельно функціонує ІSО технічно-

го комітету ТК 180 (Сонячна енергія) та технічні комітети МЕК – ТК 117 
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(сонячні теплові електростанції), TC 82 (Сонячні фотоелектричні енергетичні 

системи), що мають більше 50 міжнародних стандартів, технічних умов і те-

хнічних звітів. Аналогічна ситуація і з вітровими турбінами. Загалом з 573 

стандартів на 2013 р. пов'язаних з ВДЕ, значна кількість були дублюючими 

[257, с. 36]. Наприклад, коли стандарт був прийнятий без змін в різних орга-

нізаціях, він зберігає той же номер. У таких випадках номенклатури, "EN 

ISO" або "BS EN ISO / IEЦ", додається, щоб показати, що початковий доку-

мент був опублікований в рамках ІSО та/або IEЦ і ЄКР прийняв його як іден-

тичний стандарт. Коли передбачаються певні, хоча б несуттєві зміни, стан-

дарт змінює нумерацію. Наприклад, стандарт CEN EN14961 (стандарт для 

специфікації і класи твердого біопалива) в ЄС випускається також під назвою 

ISO 17225-1 в рамках ІSО. Більшість з них стосується виробництва і стандар-

тів на продукцію, у тому числі методи випробувань та оцінки ефективності. 

З метою певного узгодження такої ситуації і для розробки стандартів на 

універсальному рівні відбувається оформлення партнерств відповідних учас-

ників спільного процесу стандартизації. Так, співробітництво ISO і CEN ре-

гулюється Угодою у Відні, яка встановлює принципи технічного співробіт-

ництва між організаціями і містить рекомендації з розробки технічних стан-

дартів [293]. Також формується позитивна тенденція до співробітництва ISO 

та МЕК в області нових джерел енергії. В рамках цього напрямку було ство-

рено Міжнародний комітет ISO / МЕК СТК 2 з проекту «Енергетична ефек-

тивність і відновлювані джерела енергії. Міжнародна термінологія». Також 

МЕА та ISO було підготовано спільний меморандум: «Міжнародні стандарти 

для розробки та просування енергоефективності та ВДЕ», де наголошується 

важливість ролі стандартизації для розвитку ВДЕ, оскільки стандарти є по-

тужним інструментом для передачі нових технологій і передового досвіду і, 

до того ж, сприяють розвитку різних ринків і підтримують координацію уря-

дових політичних заходів з ВДЕ [294, с. 1-6]. 

За останні два десятиліття, Комітет ЄЕК ООН зі стійкої енергетики роз-

робив низку міжнародних угод, в основному, класифікацій і кодифікацій у 
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сфері вугілля і газу. Найбільш відомою з них є Рамкова класифікація копалин 

енергетичних та мінеральних запасів і ресурсів (2009 р.) (РКООН-2009, 

UNFC-2009), що є універсально прийнятною, і застосовною на міжнародному 

рівні схемою для класифікації та звітності копалин енергетичних та мінера-

льних запасів і ресурсів. Вона забезпечує єдину структуру, на якій будуються 

міжнародні енергетичні і мінеральні дослідження, аналіз державних політик 

управління ресурсами, планування виробничих процесів і ефективного роз-

поділу капіталу. Цей нормативний документ був схвалений ЕКОСОР і реко-

мендований для реалізації у всьому світі. Загальні технічні умови (вторинні 

правила застосування) і товарно-конкретні специфікації для нафти і твердих 

корисних копалин в даний час розробляються з метою забезпечення належ-

ного рівня узгодженості в звітності запасів і ресурсів кошторису по РКООН-

2009. 

Важливо також відзначити, що стандарти самі по собі можуть бути або 

не бути дотримані, і якщо не відбувається ні сертифікації, ні перевірок або 

аудиту процесу, то важко визначити, чи стандарти спричинили якісь серйозні 

наслідки. Так, в рамках СОТ, в Угоді ТБТ, йдеться про процедури оцінки ві-

дповідності: «Процедури оцінки відповідності включають, inter alia, проце-

дури вибіркового контролю, тестування та інспекції; оцінки, перевірки та пі-

дтвердження відповідності; реєстрації, акредитації та затвердження, а також 

змішані комбінації таких процедур. Взагалі, експортер несе витрати, якщо 

такі є, з цих процедур. Непрозорі і дискримінаційні процедури оцінки відпо-

відності можуть стати ефективним інструментом протекціонізму» (ст. 5, До-

даток 1). Це особливо важливо, коли стандарти розробляються на відповід-

ність вимогам директив ЄС, як тенденція, зробити їх надійними, вимагаючи 

сертифікації третьою стороною. 

IRENA в рамках свого підходу до стандартів, каже в першу чергу про ді-

яльність, пов’язану з узгодженням технічних параметрів: «Стандартизація 

відіграє важливу роль протягом усього життєвого циклу технології, від нау-

ково-технічного співробітництва до стадії комерціалізації та поширення тех-
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нологій» [257, с. 4], хоча далі вказує і деякі інші її призначення: розповсю-

дження інформації, створення рівних умов для інноваційних продуктів, тор-

гівля. IRENA може надавати інформацію про те, в рамках якої організації 

вже існують або розробляються відповідні міжнародні стандарти, і може ста-

ти «містком» між розробниками стандартів, міжнародними органами станда-

ртизації, урядами і промисловістю для вирішення конкретних потреб та про-

галин в рамках міжнародних стандартів у ВДЕ [295, с. 23]. 

Крім того, IRENA сприяє виробленню методології ВДЕ. Поки, діяль-

ність в цьому напрямку зупинилася на проведенні двох пілотних проектів в 

Сенегалі і Мозамбіку, а також проведенні семінару з оцінки готовності мето-

дології ВДЕ (2012 р.), учасники якого заявили про необхідність збереження 

гнучкості з урахуванням конкретних національних умов, а не підтримки за-

гальних оцінок в методології. Це також сприятиме поширенню передового 

досвіду. 

В Статуті МАГАТЕ використовується термін «норми безпеки (safety 

standards)», який встановлюється організацією «для охорони здоров'я і зве-

дення до мінімуму небезпеки для життя і майна (включаючи такі ж норми 

для умов праці) і забезпечувати застосування цих норм як  у своїй власній 

роботі, так і в роботі, при якій використовуються матеріали, послуги, устат-

кування, технічні засоби і відомості, що надаються Агентством, або на його 

вимогу, або під його контролем чи наглядом, і забезпечувати, на вимогу сто-

рін, застосування цих норм до діяльності, проводжуваної на підставі будь-

якої двосторонньої або багатосторонньої угоди або, на вимогу тієї чи іншої 

держави, до будь-якого виду діяльності цієї держави в галузі атомної енергії» 

(ст. III.A.6) [296].  

З цього приводу О. Молодцова зазначає, що стандарти «є автоматично 

обов'язковими щодо власної діяльності Агентства. У всіх інших випадках во-

ни можуть перетворитися на обов'язкові норми тоді, коли зацікавлені держа-

ви зроблять їх частиною документів, що мають обов'язковий характер, на-

приклад, міжнародних договорів або угод, або включать у своє національне 
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законодавство» [157, с. 99]. Тобто, для держав, що здійснюють власні ядерні 

дослідження без прямої участі МАГАТЕ, вони не є обов’язковими. В той же 

час, держави мають враховувати існуючі стандарти МАГАТЕ до новостворе-

них установок, проте, щодо раніше створених установок застосування норм з 

безпеки МАГАТЕ залишається на розсуд держав. 

Наприклад, розроблені МАГАТЕ, які охоплюють наступні проблеми, що 

мають природоохоронне значення: прийнято спеціальний напрям по виданню 

стандартів «Норми МАГАТЕ з безпеки для захисту людей та охорони навко-

лишнього середовища». В їх рамках видано цілий ряд спеціалізованих стан-

дартів в сфері ЕОЕн – Безпека дослідницьких реакторів (2010 р.) [297], Оцін-

ка безпеки для захоронення радіоактивних відходів (2012 р.) [298], Безпека 

атомних електростанцій: проектування спеціальних вимог безпеки (2012 р.) 

[299], Безпека ядерного паливного циклу (2014 р.) [300] і інші. Завданням цих 

документів є «встановити основоположні принципи безпеки, вимоги та захо-

ди для забезпечення контролю за радіаційним опроміненням людей та вики-

дом радіоактивного матеріалу в навколишнє середовище, обмеження ймовір-

ності подій, які можуть привести до втрати контролю за активною зоною 

ядерного реактора, ядерної ланцюгової реакції, радіоактивним джерелом або 

будь-яким іншим джерелом випромінювання, і пом'якшення наслідків таких 

подій у разі, якщо вони будуть мати місце» [302, с. 10]. Вони є уособленням 

кращої існуючої практики в своїй сфері.  

Стандартами безпеки МАГАТЕ регулюють сім видів установок і діяль-

ностей: атомні електростанції; дослідні реактори; установки ядерного палив-

ного циклу; установки поховання радіоактивних відходів; радіаційні джере-

ла; видобуток і переробка руди; транспортування радіоактивних матеріалів 

[303]. 

В цьому виді стандартів зазначена їхня юридична сила: «Норми МАГА-

ТЕ з безпеки відображають міжнародний консенсус щодо того, що становить 

високий рівень безпеки для захисту людей та охорони навколишнього сере-

довища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання» [303].  
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Як вказує О.С. Молодцова, вже той факт, що МАГАТЕ виробляє станда-

рти радіаційного захисту та ядерної безпеки, означає втілення в життя прин-

ципу запобігання шкоди навколишньому середовищу. У деяких зі стандартів 

МАГАТЕ принципи МПНС знаходять своє конкретне відображення. Так, в 

«Принципах поводження з радіоактивними відходами» відображається прин-

цип про цінності, що передається з покоління в покоління. Разом з тим, до-

сить складно йде справа з відображенням у документах МАГАТЕ принципу 

поваги до всіх форм життя (який отримав своє найбільш повне втілення в 

Конвенції про біологічне різноманіття, відкритій для підписання на Конфе-

ренції в Ріо-де-Жанейро) [157, с. 23-34]. 

В доктрині зазначають, що ці стандарти є односторонніми актами між-

народної організації «адміністративно-регламентаційного характеру». Вони 

не є нормами права, хоча і можуть бути справлені в правові форми і набувати 

юридично обов'язкового характеру (наприклад, в національному законі або 

міжнародному договорі) [304, с. 8]: «стандарти міжнародних організації мо-

жуть розглядатися як підготовчий етап у створенні норми права, як свого ро-

ду напівфабрикат правової норми» [305, с. 51], який «готовий для прийняття 

внутрішньонаціональним регулюванням або для включення в міжнародно-

правову норму» [157, с. 13].  

На відміну від стандартів МАГАТЕ, стандарти Євратому – це не просто 

технічні нормативи, і навіть не односторонні «акти адміністративно-

регламентаційного характеру», це нормативи в юридично обов'язковій формі, 

а саме у формі директиви/регламенту ЄС (ст. 161 Договору про Євратом). 

Така ситуація викликана тим, що хоч юридично Євратом є окремою органі-

зацією від ЄС, проте інституційно вони пов’язані, і відповідно, цілий ряд ос-

нов права ЄС застосовується і в рамках Євратому, в тому числі і особливості 

нормотоворення.  

У рамках Євратому форма директиви була обрана для стандартів безпе-

ки, щодо регулювання транскордонних перевезень радіоактивних матеріалів, 

а також для регулювання транскордонних питань, пов'язаних з розміщенням 
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ядерних установок поблизу кордонів іншої держави [306-308]. Така форма як 

регламент була використана в практиці Євратому для здійснення квазімитно-

го контролю за перевезеннями радіоактивних речовин між державами-

членами ЄС [157, с. 191]. Таким чином, стандарти Євратому на відміну від 

стандартів МАГАТЕ не тільки мають іншу юридичну форму, але і відрізня-

ються від останніх за змістом, так як не зачіпають проблем ядерної безпеки.  

Загалом, в ЄС, в рамках реалізації Плану дій з європейської стандарти-

зації на 2010-2013 рр., Комісією поставлено завдання розробити технічні ста-

ндарти з використання біометану для використання на транспорті та у трубо-

проводах (M/475). Створення цього стандарту, серед всього іншого, є засто-

суванням технічних аспектів реалізації ст. 16 Директиви 2009/28/EC [310, с. 

15]. В цьому ж напрямку працює CEN, розробляючи стандарти стійкості біо-

палива в Європі, які спеціально розробляються для надання підтримки до-

триманню елементів, що Європейська комісія запропонувала для Директиви 

з ВДЕ (2009 р.) – стандарти EN 14214 для біодизеля і EN 15376 для етанолу. 

Також європейський стандарт для опалювальних котлів, EN 303-5:1999, має 

три класи, засновані на ефективності котла і номінальній потужності. Клас 

котла визначається з використанням строгих лабораторних методів і предста-

влений стандартною діаграмою щодо енергоефективності. На виконання ви-

мог Директиви 2009 р. направлена також низка інших добровільних систем 

сертифікації, які, проте, визнаються Комісією ЄС в якості таких, що відпові-

дають вимогам директиви. Наприклад, необов’язкові стандарти для біопали-

ва в рамках сертифікації за системою ISCC (International Sustainability and 

Carbon Certification). Сертифікація сприяє реалізації потенціалу приватних 

компаній як постачальників біомаси для виробництва енергоносіїв з віднов-

люваних джерел в ЄС. Наявність сертифіката підтверджує дотримання підп-

риємством високих екологічних та соціальних стандартів, а також надає мо-

жливість збільшити прибуток компанії за рахунок премії від реалізації сер-

тифікованої продукції. 
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Пізніше, в рамках актів ЄС, було встановлене співвідношення понять 

стандартів, принципів, критеріїв і сертифікації: Стандарти і принципи – сфо-

рмульовані навколо ядра концепції, заснованої на соціальній етиці, цінностях 

і традиціях, а також на наукових знаннях. Стандарти використовуються в 

якості головної основи для спільної сфери та надають обґрунтування критері-

їв, показників і випробувань. Критерії можуть розглядатися в якості «другого 

рівня» принципів, які додають сенсу і оперативності стандартам / принципам, 

не будучи прямими показниками продуктивності. Так, згідно Директиви ЄС 

94/22 про нафту, при визначенні умов видачі та використання дозволів на ро-

звідку, видобуток і виробництво вуглеводнів, «держави-члени можуть вико-

ристовувати критерій «охорона навколишнього середовища», а також в рам-

ках інтересів національної безпеки, охорони здоров'я, охорони навколишньо-

го середовища і т.д., встановлювати умови та вимоги щодо нафтовидобутку 

(ст. 6) [311, с. 3-8]. Сертифікація являє собою (як правило) сторонню атеста-

цію, що стосується продукції, процесів або систем, які надають впевненості, 

що зазначені вимоги, такі як відповідність стандартам, були продемонстро-

вані [312, с. 4].  

В рамках IRENA підхід є дещо іншим: часто в обговореннях на політич-

ній арені про стандарти кажуть про встановлення «мінімальних вимог» або 

«стандартів», а в деяких випадках, «уникнення встановлення мінімальних 

вимог». Ці терміни, можливо, більш ефективно описуються як «порогові зна-

чення або критерії» [257, с. 9]. Різниця між «пороговими значеннями і крите-

ріями» та «стандартами» важлива, тому що стандарти закладають основу, а 

потім офіційно підготовлені за стандартами органи, можуть бути визнані і 

використовуватися в якості контролерів встановлених вимог. 

Важливо відзначити, що більшість організацій, які здійснюють технічну 

стандартизацію в сфері ЕОЕн неспеціалізованого характеру це НУО: ІСО, 

МЕК, GBEP, Європейський комітет зі стандартизації (CEN), Європейський 

комітет електротехнічної стандартизації (CENELEC) і т.п. Це викликано са-

мою специфікою їхньої діяльності і результатів їхньої роботи: вони 
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об’єднують національні органи і організації зі стандартизації і ухвалюють 

при цьому стандарти рекомендаційного характеру. Є ряд організацій, що ви-

діляються з цього списку і мають міжурядовий характер – МСЕ, ІКАО, ІМО, 

МАГАТЕ проте і їхні технічні стандарти за загальним правилом мають реко-

мендаційний характер. Іноді такі органи зі стандартизації є інституційною 

складовою більш широкого об’єднання, направленого на виконання завдань 

ЕОЕн. Наприклад, Інформаційна система енергетичних стандартів АТЕС, з 

одного боку, сприяє регіональній енергоефективності, регіональної гармоні-

зації стандартів та відповідності процедур, а з іншого – в рамках стандарти-

зації сприяє реалізації ініціатив «Чиста енергія» міністрів АТЕС і завдань в 

рамках Міжнародного партнерства зі співробітництва в енергоефективності 

(IPEEC) [313]. 

Отже, характерною ознакою таких стандартів є те, що вони встановлю-

ють не загальні принципи, на яких має базуватися національне законодавство 

(як це є в наступній групі стандартів), а дають конкретні визначення та пока-

зники, на яких має базуватися національне законодавство. Своєю чергою, по-

силання на відповідний європейський стандарт рекомендаційного характеру 

може міститися в регламенті або директиві ЄС, через що він отримує юриди-

чне закріплення або починає застосовуватися як національний стандарт, згід-

но рішень національних органів стандартизації.   

При цьому дослідники звертають увагу на потребу посилення наднаціо-

нального елемента у технічних стандартах [314-315; 316, с. 70-71]. Проте та-

ка ідея видається нездійсненною, зважаючи на те, що більшість організацій, 

що розробляють міжнародні технічні стандарти, є НУО, що апріорі не дає їм 

змоги видавати обов’язкові до виконання акти. 

Європейські стандарти також відіграють важливу роль в процесі поши-

рення норм права ЄС на треті країни в сфері ЕОЕн. Зокрема, в Резолюції Єв-

ропарламенту № 2011/2308 «Про екологічний вплив видобутку сланцевого 

газу і сланцевої нафти» міститься стурбованість тим, що деякі нафтові та га-

зові компанії в сфері нетрадиційного газу працюють з різними стандартами 
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безпеки в усьому світі, і відповідно міститься заклик до держав-членів вима-

гати від компаній, чиї штаб-квартири знаходяться в ЄС, застосовувати стан-

дарти ЄС у всіх своїх операціях у всьому світі (п. 67) [317]. 

Поряд з технічними стандартами використовується також термін «еко-

логічні стандарти» [318]. Зокрема, на потребу вироблення спільних стандар-

тів в сфері захисту навколишнього середовища звернули увагу в рамках тако-

го політичного документу, як Гельсінський заключний акт НБСЄ (1975 р.): 

«гармонізації, де це доречно і необхідно, стандартів і норм, пов'язаних з охо-

роною навколишнього середовища, зокрема, для того, щоб уникнути можли-

вих труднощів в торгівлі, які можуть виникати в зв'язку із зусиллями з вирі-

шення екологічних проблем, що стосуються виробничих процесів, і які від-

носяться до забезпечення в вироблених товарах якостей, що задовольняють 

вимоги охорони навколишнього середовища» [319]. Термін цей не є сталим. 

Так, в резолюції ПАРЄ зазначається існування «екологічних стандартів», та 

поряд із ними, «західних стандартів», щодо однієї проблеми енергетики в 

Балтійському регіоні (п. 10) [320]. На думку Е.Ю. Кузьменко стандарти в мі-

жнародному екологічному праві – це акти, прийняті цілим рядом міжнарод-

них організацій, що «являють собою якийсь напівфабрикат правової норми і 

одночасно ілюстрацію правотворчої функції конкретної міжнародної органі-

зації. За своєю природою і за процедурою прийняття стандарти відрізняються 

від міжнародних договорів і призначені або для внутрішнього застосування, 

або для включення в договірну практику держав (наприклад ІКАО, ІМО, 

ФАО та МАГАТЕ)» [321, с. 8].  

Кажучи про національні екологічні стандарти, В.І. Андрейцев вважає їх 

юридично значущими нормативно-технічними документами, які містять еко-

логічні вимоги, правила і норми та є обов’язковими для виконання [322]. 

Протилежною є думка А.І. Отке, яка вважає, що вони «не належать безпосе-

редньо до категорії норм права, а виступають як юридично значущій якісний 

і кількісний критерій для встановлення факту порушення природоохоронних 

норм, як правило бланкетного характеру» [323, с. 129]. П. Парк характеризує 
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екологічні стандарти, як такі, що хоча і не мають обов'язкової сили права, 

проте мають практичне значення, зокрема, в галузі захисту людей. Також, 

значна наукова діяльність з питань навколишнього середовища на глобаль-

ному рівні може бути відокремлена від міжнародних конвенцій. Багато з них, 

однак, безпосередньо пов'язані з роботою регулюючих органів, наприклад, 

Науковий комітет ООН з дії атомної радіації проводить систематичні огляди 

наукових доказів того, що є основою для роботи Міжнародної комісії з ра-

діологічного захисту. Вони видають рекомендації щодо допустимого рівня 

впливу або висунутих принципів [82, с. 16]. Крім того, іноді така робота зі 

створення екологічних стандартів виступає стадіями правотворчого процесу. 

Так, робота Міжурядової групи експертів зі зміни клімату призвела до ство-

рення РКЗК ООН, а її наукові оцінки продовжують надавати істотного внес-

ку у здійснення Конвенції, маючи серед іншого мандат на «створення науко-

во-довідкових стандартів для всіх тих, хто займається змінами клімату та йо-

го наслідками» [324], від учених до політиків в уряді та промисловості.  

На нашу думку правильніше погодитися з такою закономірністю щодо 

співвідношення національних і міжнародних екологічних стандартів: націо-

нальні екологічні стандарти повинні бути засновані на міжнародних нормах, 

а при їх виробленні повинні враховуватися рекомендації та інші аналогічні 

акти, що не мають обов'язкової сили [325, с. 136-139]. З урахуванням еколо-

гічних, соціальних та економічних особливостей держави вправі встановлю-

вати більш жорсткі порівняно з міжнародними національні екологічні стан-

дарти за умови, що вони не будуть прихованими торговими бар'єрами [326, с. 

165]. 

В галузі охорони навколишнього середовища стандартизації IСO підля-

гають насамперед такі процеси: 

- Попередження забруднення, в тому числі викидів забруднюючих речо-

вин у повітря, скидів у воду, утворення відходів, випуску токсичних і небез-

печних хімікатів; 
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- Стале використання ресурсів, включаючи енергоефективне викорис-

тання матеріалів; 

- Збереження клімату, скорочення уразливості людини і природи від йо-

го змін; 

- Захист та відновлення природного навколишнього середовища, вклю-

чаючи оцінку, захист і відновлення ресурсів, оцінку та збереження біорізно-

маніття, стале використання землі та природних ресурсів [327, с. 156]. 

Характеризуючи ці екологічні стандарти IСO, М.О. Копилова відзначає, 

що вони відносно нові і нетипові для класичних міжнародно-правових теорій 

і походів. До них дослідниця пропонує використовувати термін «акти абсо-

лютної добровільності», оскільки дані стандарти є добровільними і для дер-

жави в цілому, і, відповідно, для окремих безпосередніх суб'єктів їх застосу-

вання, що відрізняє від актів відносної добровільності, які є добровільними 

для прийняття державою, але якщо держава їх приймає, то акти стають обо-

в'язковими для всіх її громадян і організацій. Міжнародні стандарти IСO мо-

жливо охарактеризувати як акти, що передбачають позитивну юридичну від-

повідальність, тобто наявні заходи заохочення за відповідність ним, а особ-

ливістю є в даному випадку однозначна відсутність заходів стягнення за не-

відповідність [328, с. 124-125]. По суті своїй підхід є правильним, хоча не ро-

биться наголос на причину такої абсолютної добровільності – вона в самій 

природі ІСО, яке є неурядовою організацією, всі акти якої відповідно також 

мають рекомендаційний характер. Проте юридичною силою вони наділяють-

ся, власне, ідентично з іншими рекомендаційними актами – після відповідно-

го рішення щодо них національних органів держав. 

Термін «екологічні стандарти» є рідше вживаним в правових докумен-

тах. Наприклад, ст. 197 Конвенції ООН з морського права (1982 р.), ст. 4.2 

Барселонської конвенції (1976 р.) і ст. 2.1-2 Конвенції OSPAR (1992 р.) зобо-

в'язує Сторони співробітничати у розробці міжнародних екологічних норм і 
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стандартів. Також, термін «міжнародні екологічні стандарти» зафіксовано в 

Угоді між ЄС і Карибським Форумом (CARIFORUM) про економічне парт-

нерство (2008 р.) (ст. 185), хоча пояснення для нього не дано, відзначено ли-

ше, що вони відрізняються від керівних принципів та рекомендацій [329]. В 

рамках преамбули РКЗК ООН було звернено увагу на факт існування різних 

екологічних стандартів: «екологічні стандарти, цілі та пріоритети в галузі 

управління повинні відображати ті аспекти навколишнього середовища і роз-

витку, щодо яких вони застосовуються, і що стандарти, застосовувані деяки-

ми країнами, можуть бути недоречними та необгрунтованими з точки зору 

економічних і соціальних витрат для інших країн». 

Своєю чергою, у Проекті Міжнародного пакту з навколишнього середо-

вища і розвитку (2010 р.) міститься ст. 43 «Природоохоронні стандарти та 

обмеження», яка передбачає ухвалення спільних стандартів «з питань спіль-

ної турботи людства з метою захисту та збереження довкілля та сталого ви-

користання природних ресурсів, беручи до уваги необхідність гнучких спо-

собів їх застосування, заснованих на їхніх відповідних можливостях» (ст. 

43.1). До складу цих стандартів входять «стандарти емісії, стандарти якості, 

стандарти продукції та стандарти процесу, призначені для запобігання або 

пом'якшення шкоди довкіллю або для відновлення або покращення якості 

навколишнього середовища» (ст. 43.2) [330, с. 16-17]. Узгодження стандартів, 

на думку укладачів проекту та коментарю до нього, повинно здійснюватися 

на основі найбільш високих природоохоронних стандартів. Чинності вони 

набувають саме на національному рівні. Як бачимо, в цьому випадку мова 

йде в принципі про такі ж з юридичної точки зору норми, як і у випадку зви-

чайних технічних стандартів. Вони мають дещо іншу сферу регулювання – 

захист навколишнього середовища, проте також мають рекомендаційну силу, 

і лише з їхньою імплементацією на національному рівні стають юридично 

обов’язковими. У Коментарі до проекту також відзначено, що визнається 

право окремих держав приймати більш суворі природоохоронні стандарти за 
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умови, що вони не будуть представляти прихованих бар'єрів у торгівлі [330, 

с. 136]. 

Хоча норми, які будуть прийняті в рамках екологічних стандартів, по-

винні бути спільно узгоджені, потреби країн, що розвиваються, враховуються 

при застосуванні «гнучких способів їх застосування». Це відповідає концеп-

ції загальної, але диференційованої відповідальності, закріпленої в Деклара-

ції Ріо і інших документах щодо сталого розвитку (ст. 191 ДФЄС). Стандарти 

повинні бути як профілактичними так і відновлювальними. 

Дуже активно термін «стандарти» щодо протидії забруднення морів ви-

користовують в рамках Конвенції ООН з морського права (1982 р.), в тому 

числі від викидів та витоків нафти та захоронення відходів (ст.ст. 201, 207.1, 

207.4, 208.3, 208.5, 210.4, 210.6, 211.1-2, 211.5-7, 212.1, 212.3, 213, 214, 216.1, 

219, 220.2-3, 222, 226.1, 228, 230.1, 297.1), причому тут він є антонімом між-

народним нормам і згадується також як такий, що приймається через міжна-

родні організації. Відповідно саме на використанні однієї з цих статей (ст. 

211) і норм Конвенції МАРПОЛ 73/78 рішеннями ІМО було створено таке 

явище, як «особливо чутливі морські зони», де заборонялося здійснення пев-

них видів діяльності, небезпечних для навколишнього середовища саме в 

сфері енергетики (наприклад, прохід чи обмеження для нафтоналивних тан-

керів). При цьому існує доволі цікава практика односторонніх актів на вико-

нання вимог цього виду стандартів. Так, Австралія видала «Морське розпо-

рядження» (2006 р.), згідно якого суднам, які перевищували 70 метрів у висо-

ту, а також танкерам, які перевозять нафту та розріджений газ, рекомендува-

лося скористатися лоцманської проводкою, проходячи певні райони Торре-

сової протоки, яка входить до Особливо чутливої морської зони Великого 

бар’єрного рифу [331, с. 1-4].  

В поняття «екологічні стандарти» включають як технічну, так і  «полі-

тичну» складову, наприклад – стандарти якості повітря. Як технічну складову 

екологічних стандартів (екологічну стандартизацію) можна згадати, напри-

клад, серію стандартів ІSО 14000 з питань систем екологічного менеджменту 
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на підприємствах і в компаніях [332, с. 170-182]. Рішення про розробку ISO 

14000 стало результатом Уругвайського раунду переговорів СОТ і зустрічі на 

вищому рівні з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 

1992 р. У липні 2011 р. IСO опублікувала стандарт ISO 50001, що передбачає 

вимоги до систем управління енергією (енергоменеджменту) в міжнародних 

організаціях. Його було розроблено у відповідь на прохання ЮНІДО щодо 

розробки міжнародного стандарту енергоменеджменту, оскільки ООН визна-

ла необхідність ефективного реагування в своїх межах на зміну клімату та 

розповсюдження національних стандартів енергоменеджменту. Інші стандар-

ти з технічної гармонізації в екологічній сфері приймаються в рамках різних 

організацій. Так, в ЄС, Комісія в 2004 р. опублікувала Повідомлення під на-

звою «Інтеграція екологічних аспектів у стандартизації» [333] та Повідом-

лення про роль європейської стандартизації в рамках європейської політики 

та законодавства [334]. Вони містили в собі пропозиції з підвищення енерго-

ефективності електротехнічної продукції, переробки продукції та впливу на 

навколишнє середовище будівництва.  

В ЄС екологічні стандарти є частиною загального руху з гармонізації за-

конодавства, і відповідно можна відзначити значну кількість «гармонізова-

них стандартів» в рамках охорони навколишнього середовища, які «розроб-

ляються, щоб допомогти владі досягти якості управління, яке найкраще задо-

вольняє принципи сталого розвитку» [335, с. 30-31].  

Ці стандарти відіграють ключову роль у поширенні належної екологіч-

ної практики не в останню чергу в енергетичному секторі. Так, в рамках Кон-

венції про захист Північного моря і Північно-Східної Атлантики (Конвенція 

OSPAR) (1992 р.), сторони зобов'язалися враховувати «кращі екологічні 

практики». Ця концепція включає в себе використання найкращих наявних 

технологій та інших заходів, таких як інформування громадськості, марку-

вання продукції та систем збору та утилізації відходів. Комісія OSPAR, від-

повідальна за реалізацію Конвенції, зобов'язана скласти документи, що ви-
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значають найкращі наявні технології для скорочення утилізації та ліквідації 

цілого ряду речовин із різних галузей промисловості. 

Екологічні стандарти виконують безліч функцій в тому, що гарантують, 

що вплив енергії на навколишнє середовище, оцінюється в загальній і спів 

ставній основі, та крім того, вони забезпечують основу для компаній щодо 

аспектів, які необхідно враховувати при вирішенні питання впливу на навко-

лишнє середовище своєї діяльності. Саме в сфері МПНС поєднання стандар-

тів і норм права є єдиними доступними засобами зобов'язувати держави у ві-

дсутність договорів або інших джерел, що мають обов'язкову силу. Таким 

чином, на практиці, Гельсінські [річкові – С.Б.] правила або Стокгольмська 

декларація може мати більше значення, ніж договір, який ратифікували лише 

кілька держав [336-337; 338, с. 151]. 

Як політичну складову, можна вказати на природоохоронні стандарти в 

рамках СОТ (environmental standards), в яких мова йде про використання тор-

говельних заходів у природоохоронних цілях, у тому числі заходів, прийня-

тих відповідно до багатосторонніх угод про охорону навколишнього середо-

вища. 

Щодо останнього моменту, варто відзначити, що технічні стандарти час-

то виступають загрозою міжнародній торгівлі. Так, одна з головних цілей 

Угоди СОТ по ТБТ – викорінення технічних стандартів, які насправді не 

спрямовані на охорону здоров'я або забезпечення безпеки чи встановлення 

об'єктивних характеристик товарів, але введені для досягнення цілей протек-

ціонізму (наприклад, високі норми чистоти імпортованого бензину, нібито 

для захисту навколишнього середовища, але фактично для недопущення ім-

портованого бензину з метою захисту вітчизняних виробників бензину, вка-

завши при цьому на пріоритет саме норм щодо міжнародної торгівлі (справа 

США-Венесуела, Бразилія щодо бензину (1996 р.) [339, с. 270-287]) [340, с. 

67]. 

Для вирішення проблеми прозорості прийняття стандартів, яка як 

обов’язок зафіксована в рамках Угоди про ТБТ і  Угоди про застосування са-
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нітарних та фітосанітарних заходів (СФС) в рамках СОТ в листопаді 2004 р., 

було прийнято рішення про відповідну процедуру, в рамках якої імпортер 

може проводити консультації з країнами, що розвиваються, які висловили 

стурбованість з приводу потенційного впливу зміни стандартів по Угоді СФС 

на їхній експорт [341]. 

В своїй більшості дослідники сходяться на думці, що стандарти являють 

собою односторонні акти міжнародних організацій, що є результатом їх во-

левиявлення [342, с. 12; 343, с. 76; 344, с. 76; 239, с. 121]. Але далі почина-

ються розбіжності. Як зазначає Т.М. Ковальова, «за юридичною силою стан-

дарти міжнародних організацій можуть як носити рекомендаційний характер, 

так і виступати в якості юридично обов'язкових правил поведінки. Правомо-

чність міжнародних організацій на прийняття того чи іншого виду даних ак-

тів залежить і ґрунтується на положеннях установчих документів та інших 

«правил організації» [345, с. 294]. С.О. Мовчан зазначає, що ефективність 

актів технічного характеру, що видаються низкою міждержавних організацій 

(санітарні правила ВООЗ, правила безпеки МАГАТЕ та ін.) і претендують на 

роль світових стандартів, залежить головним чином від того, наскільки вони 

ґрунтуються на досягненнях науки і техніки. Враховуючи, що для набуття 

ними чинності необхідна в підсумку згода держав (чітко висловлена або мов-

чазна), їх слід віднести до категорії «рекомендацій», але рекомендацій особ-

ливого роду [346, с. 131]. Наприклад, регламенти ІКАО розглядали в якості 

договору sui generis, оскільки вони ґрунтуються на факті «мовчазної згоди 

держав з текстом міжнародного договору», що власне і робить процедуру ви-

роблення регламентів подібною з процедурою підготовки проекту тексту мі-

жнародного договору [339, с. 120-121]. З іншого боку, вказують, що дуже чі-

ткий нормативно-юридичний зміст різних процедур нормотворчості в рамках 

міжнародних організацій не дає підстав для «спроб надати деяким рішенням 

міжнародних організацій форми міжнародного договору особливого роду (sui 

generis)» [347, с. 26]. Тому, на думку Д.В. Бордунова, схожість з міжнарод-

ними договорами закінчується на стадії розробки таких регламентів. В ре-
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зультаті виробляється узгоджена рекомендаційна норма стосовно того чи ін-

шого правила, вимоги або процедури міжнародної аеронавігаційної діяльнос-

ті. Правда, існує один виняток, що відноситься до правил польотів над відк-

ритим морем, що мають по суті обов’язковий характер (ст. 12 Чиказької кон-

венції) [348, с. 170-171]. В підсумку, дослідник вважає, що міжнародні авіа-

ційні регламенти являють собою юридико-технічні еталони, що мають мора-

льно-політичне значення, але не юридичне [349, с. 131]. В якості ще одного 

аргументу щодо заперечення тотожності договору та стандарту, варто вказа-

ти на те, що якщо останні є міжнародним договором, то він повинен підкоря-

тися правилам, виробленим в міжнародному праві, щодо створення, дії та 

припинення міжнародних договорів. Але це не так. Кожен стан-

дарт/регламент підкоряється одному договору – статуту тієї організації, в ра-

мках якої його вироблено, але не безпосередньо Віденській конвенції щодо 

міжнародних договорів (1969 р.), як би це було з будь-яким міжнародним до-

говором. 

Т.Б. Ванданов вказує, що шляхом міжнародно-правового санкціонуван-

ня технічних правил можна створювати так звані прозелітні норми7. Це озна-

чає перехід у нову якість, характеризуючи зростаючий взаємозв'язок техніки 

і міжнародного права. Найбільш численні прозелітні регламенти, що конкре-

тизують параметри і технічні вимоги до конструкції машин, агрегатів, техні-

чних пристроїв і інженерних споруд [89, с. 96; 350, с. 379]. Завдяки закріп-

ленню в міжнародному договорі, технічні правила стають обов'язковими для 

дотримання сторонами-учасниками, що обумовлює доцільність виділення 

подібного роду норм в особливу категорію [351, с. 25]. 

Своєю чергою О.А. Шибаєва, розмежовуючи нормотворчу діяльність 

міжнародних міжурядових організацій, виділяє прийняття міжнародних ад-

міністративних і технічних регламентів [352, с. 116]. У їх рамках авторка ви-

діляла прийняття, власне, міжнародних адміністративних регламентів, а та-

кож підготовку «технічних норм (правил)». Причому, хоч Є.А. Шибаєва від-

                                                             
7 Від грецького слова «прозеліт», що означає перехід у нову якість. 
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носила технічні правила і адміністративні регламенти до одного виду нормо-

творчості міжнародних організацій, вона розділяла між собою ці види доку-

ментів, вбачаючи головну відмінність між ними в порядку підготовки, при-

йняття та припинення дії. 

Доречним є поділ, запропонований для міжнародних технічних норм 

В.А. Троїцьким у вигляді двох взаємопов'язаних груп: норми технічної без-

пеки та прозелітні норми. Перша група норм захищає особливо важливі інте-

реси світового співтовариства і регулює проблеми екології, судноплавства, 

використання радіоактивних матеріалів, проведення досліджень на територі-

ях з міжнародним статусом. Прикладами нормативних актів, що містять нор-

ми такого роду, можуть служити такі міжнародні договори, як Кіотський 

протокол до РКЗК ООН (1997 р.), Конвенція ООН з морського права (1982 

р.), Угода держав-учасників СНД про співробітництво у забезпеченні безпеки 

на промислових об'єктах (2001 р.), Конвенція по запобіганню забруднення 

моря із суден (1973 р.), Конвенції ЄЕК ООН «Про транскордонний вплив 

промислових аварій» (1992 р.). Друга група включає норми стандартизації, 

спрямовані на підвищення ефективності міжнародного господарського обо-

роту і закріплення досягнень науково-технічного прогресу. Розробка норм 

відбувається, відповідно, на універсальному рівні, як правило, в рамках між-

народних організацій [353, с. 238]. 

М.С. Лизікова вважає, що природа стандартів дуалістична. Вони, з одно-

го боку, закріплюють переважно технічні правила, нормативи і вимоги, а, з 

іншого боку, мають усі риси правових актів [156, с. 13]. Ці стандарти відо-

бражають загальносвітовий підхід до вимог екологічної безпеки та утворю-

ють основу, на якій можуть бути побудовані національні вимоги тієї чи іншої 

країни, при необхідності, включають в себе більш детальні вимоги, що відо-

бражають національну практику в галузі охорони навколишнього середови-

ща [354, с. 148]. 

Відповідно, виходячи з юридичної форми вираження технічних стандар-

тів їх можна класифікувати наступним чином: 1. прозелітно-розрахункові но-
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рми. До них відносяться такі міжнародні технічні правила, які містять прин-

ципові положення з розрахунку головних вузлів конструкцій, а також основні 

положення, що стосуються їх експлуатації. Вони закріплюють найбільш ра-

ціональні методи технічних розрахунків для досягнення необхідного ступеня 

надійності та виробничої ефективності використовуваної техніки; 2. прозелі-

тно-розрахункові формули, які конкретизують вимоги попередніх норм. Їх 

застосування обов'язкове для здійснення відповідних розрахунків. За допо-

могою прозелітно-розрахункових формул правове закріплення методів техні-

чних розрахунків знаходить своє конкретне завершення (Міжнародний ко-

декс безпеки риболовних суден); 3. прозелітні регламенти. До них відносять-

ся такі міжнародні технічні правила, що регламентують певні параметри і 

технічні вимоги до конструкції машин, агрегатів та інших технічних пристро-

їв (Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі (1960 р.); 4. 

прозелітні регули. Необхідність виділення цієї групи норм викликана особ-

ливістю регулювання відносин у зв'язку з використанням автономно-рухомих 

технічних засобів (Міжнародні правила для попередження зіткнень суден у 

морі (1972 р.) передбачають у цілях досягнення узгодженого маневрування 

суден виконання на борту кожного з них взаємопов'язаних і технічно обґрун-

тованих обов'язків з управління судном). Дана класифікація прозелітних 

норм дозволяє встановити три види міжнародно-правового регулювання з 

питань використання техніки: а. закріплення в міжнародних угодах найбільш 

раціональних методів розрахунку конструкцій і різного роду інженерних 

споруд. Існує два способи закріплення методу технічних розрахунків: спосіб 

прозелітно-розрахункових норм і спосіб прозелітно-розрахункових формул. 

б. створення однакових техніко-експлуатаційних параметрів окремих вузлів 

технічних засобів та споруд для спрощення та підвищення ефективності їх 

використання в міжнародному спілкуванні. Це досягається за допомогою 

прозелітних регламентів. в. закріплення в міжнародних угодах норми, щодо 

узгоджених і кореспондуючих один одному обов'язків сторін з управління 



134 
 

автономно-рухливими технічними системами або засобами. В формі прозелі-

тних регулів [251, с. 245-247].  

Частіше за все відзначають, що їхня юридична сила є однаковою – реко-

мендаційною. І.І. Лукашук, вказує, що акти ІКАО і Міжнародного союзу еле-

ктрозв’язку є «неправовими технічними нормами. На відміну від правових 

вони не володіють юридичною силою і застосовуються в силу їх розумності» 

[355, с. 149]. Цікаво, що дослідники звертають увагу на те, що коефіцієнти 

емісії, що лежать в основі інвентаризації парникових газів за Кіотським про-

токолом (1997 р.) є, по суті, також технічними нормативами [356, с. 48]. В 

той же час, в резолюції Ради Безпеки ООН 1617 (2005), яка має обов'язковий 

характер для всіх держав-членів ООН, міститься наполегливий заклик вико-

нувати вимоги Рекомендацій ФАТФ, хоча головним інструментом оператив-

ного контролю ФАТФ на період до 2020 р. залишається проведення взаємних 

оцінок країн-учасниць.  

Тобто, ми можемо відзначити існування певної тенденції щодо надання 

технічним стандартам в певних випадках юридичної сили. Саме на такому 

русі від рекомендаційних технічних стандартів до норм міжнародного права і 

саме в питаннях забезпечення екологічної складової енергетики акцентує 

увагу О.С. Молодцова: «подальше регулювання в даній області має йти шля-

хом прийняття узгоджених в рамках МАГАТЕ стандартів екологічної безпе-

ки в якості міжнародно-правової норми.. стандарти мають таке важливе при-

значення, як… створення одноманітних норм і правил для регулювання від-

носин держав у спеціальних областях» [158, с. 13]. Зокрема, стандарти МА-

ГАТЕ «Безпека ядерних установок» стали технічною базою Конвенції про 

ядерну безпеку (1994 р.), яка була укладена під егідою МАГАТЕ, і мала пря-

мі посилання на стандарти МАГАТЕ в галузі ядерної безпеки та радіаційного 

захисту. В подальшому стандарти в області безпеки ядерної енергії можуть 

прийматися як технічні додатки (обов'язкового або необов'язкового характе-

ру) до міжнародних договорів, які укладаються під егідою МАГАТЕ його 

державами-членами. На певній – високій стадії узгодженості вони також мо-



135 
 

жуть оформлятися документами, подібними регламентам Міжнародного Со-

юзу Електрозв'язку [157, с. 186-187]. Ці стандарти відображають загальносві-

товий підхід до вимог екологічної безпеки і утворюють ту основу, на якій 

можуть бути побудовані національні вимоги тієї чи іншої країни, при необ-

хідності, включають в себе більш детальні вимоги, що відображають націо-

нальну практику в галузі охорони навколишнього середовища [357, с. 288-

290]. В ряді випадків стандарти виступають реалізацією вимог кількох, прямо 

не пов’язаних міжнародно-правових актів. Так, в рамках ЄС було запрова-

джено екологічні стандарти палива на основі директив з палива 98/70/EC і 

2009/30/ЕС, які по суті своїй не є специфікаціями, вони лише визначають 

обов'язкові характеристики палива – сірка 10 проміле [358]. Проте, зменшен-

ня вмісту сірки в паливі є також вимогою Європейської конвенції про транс-

кордонне забруднення повітря (1979 р.) і протоколів до неї. При цьому без-

посередньо стандарти – специфікація палива EN 14274: 2001 (E), виробляли-

ся в рамках CEN. В рамках розроблених стандартів передбачено зниження 

вмісту вуглецю в дорожньому паливі через збільшення використання біопа-

лива, в т.ч. через змішування з викопним паливом. Це своєю чергою є вимо-

гою Кіотського протоколу до РКЗК ООН (1997 р.). 

Також, за певних обставин, особливо в Європі, поширена практика звер-

нення регіональних організацій з проханням про надання стандартів, які без-

посередньо підтримують законодавство. Їх іноді називають обов'язковими 

стандартами, так, їх можуть запитати органи/організації, такі як Європейська 

комісія та Секретаріат Європейської асоціації вільної торгівлі. Мандат на це 

видається з різних причин, включаючи просування технологій, екологічні 

проблеми, безпека/захист прав споживачів, запити промисловості, гармоніза-

ції національного законодавства, директиви ЄС або маркування ЄС [359]. Як 

приклад такого технічного стандарту в сфері ЕОЕн, що отримав юридичну 

силу можна, згадати Керівні принципи для держав-членів з розрахунку ВДЕ 

від різних технологій теплових насосів (2013 р.) [360], який містить цілий ряд 

гармонізованих технічних даних. Цей документ схвалено Комісією  ЄС і він 
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підлягає виконанню державами-членами при вирахуванні своїх показників в 

рамках виконання Директиви 2009/28/ЕС з ВДЕ.  

Відповідно, в деяких випадках вже можна погодитися з думкою, що по 

суті своїй прозелітна норма є симбіозом технічних стандартів і правових 

установлень, в результаті якого утворюється складна юридико-технічна 

конструкція [361, с. 6]. Проте, і в цьому випадку варто відрізняти норми тех-

нічних стандартів від технічних норм, що викладені в міжнародних догово-

рах. Відмінність цих договірних норм від прозелітних полягає у: суб'єктах 

нормотворення;  процедурі прийняття; наслідках недодержання; порядку їх 

зміни або скасування і нарешті їх в юридичному характері. Наприклад, 18 

додатків до Чиказької конвенції несуть в собі величезний інструктивний ма-

теріал, але на жаль, не є її складовою частиною і відповідно не можуть бути 

кваліфіковані в якості міжнародного договору. При цьому, саме в рамках  

Додатку 16 до Чиказької конвенції визначається вміст біопалива в авіаційно-

му паливі. Впровадження міжнародних стандартів і рекомендованої практики 

Договірною державою ІКАО повинно, як правило, здійснюватися в рамках 

закону, опублікованого в даній державі. Таким чином, в якості першого кро-

ку до виконання своїх зобов'язань і обов'язків, державі буде потрібно ввести 

в дію законодавчу основу, яку називають «основним авіаційним законодавст-

вом» [362, с. 4-5; 363, с. 19]. Ця процедура існує в багатьох міжнародних ор-

ганізаціях і називається нотифікацією державою-членом міжнародному орга-

ну про своє ставлення до цих документів – визнати їх дію на своїй території 

[364, с. 219]. Застосування регламентів ІКАО в національній практиці за до-

помогою внутрішньодержавного права здійснюється в різних формах (рецеп-

ція, відсилання, інкорпорація), що залежить від особливостей, властивих 

конкретній національній правовій системі. При цьому в доктрині вказують на 

те, що щодо стандартів і рекомендованої практики ІКАО чи ВООЗ вживаєть-

ся практика набуття обов'язкової сили для держав-членів в силу «мовчазної 

згоди з ними» (відсутність повідомлення про незгоду) [365, с. 38-39]. Проте, 

навіть такого застереження не існує щодо стандартів МАГАТЕ чи ІСО. 
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Щодо іншого шляху перетворення міжнародних технічних стандартів на 

норми міжнародного права, то М.Ю. Веліжаніна, аналізуючи концепцію 

«м’якого права», вказує серед причин, що впливають на перетворення його 

норм на правові і те, що стандарти «містять узгоджені стандарти поведінки 

держав, а наявність загальновизнаної практики є однією з важливих переду-

мов виникнення міжнародної звичаєвої норми» [366, с. 26]. Наприклад, у 

справі ФРН проти Данії і ФРН проти Нідерландів, щодо делімітації контине-

нтального шельфу (1969 р.) МС ООН зазначив щодо існування «стандартів 

нормативного характеру», як частини звичаєвого міжнародного права, яке 

відображено в обширній практиці держав (п. 71-78) [216]. 

Відповідно, як бачимо, в ряді випадків міжнародні стандарти все ж мо-

жуть мати обов’язкову силу для держав-членів, проте є певні умови, які ма-

ють бути додержані: стандарти мають бути підтверджені повноважною між-

народною організацією в якості юридичної норми (акти ЄС), мають бути час-

тиною формування звичаєвої норми, мати відповідний характер згідно стату-

ту міжнародної організації (ІКАО), бути підтвердженими в міжнародному 

договорі.  

Виходячи з їхньої імплементації в національне право, технічні стандарти 

можна поділити на дві групи: 1. такі, що використовуються безпосередньо, 

без додаткової процедури імплементації (європейські стандарти – EN). В ра-

мках діяльності Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) було прийнято 

Конвенцію про застосування стандартів РЕВ (1974 р.) [367, с. 386-389], згід-

но якої Комісія зі стандартизації РЕВ розробляла безпосередні спільні стан-

дарти, які виконували подвійну роль – розроблялися і безпосередньо застосо-

вувалися в першу чергу щодо продукції, що виготовлялася у відповідності до 

багатосторонніх та двосторонніх угод, на об'єкти стандартизації міжгалузе-

вого та загальногалузевого призначення, на вироби, що поставлялися за між-

народними угодами про спеціалізацію і кооперацію. По-друге, стандарти 

РЕВ могли безпосередньо застосуватися в якості національного стандарту 

без змін і переоформлень, або імплементувалися в кожній країні-члені окре-
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мими постановами урядів в якості національних стандартів8; 2. ті, що почи-

нають діяти лише після проходження певної процедури національно-правової 

імплементації. Так, міжнародні стандарти ІSО, МЕК та IEC не мають статусу 

обов'язкових для всіх країн-учасниць. Будь-яка країна може застосовувати чи 

не застосовувати їх [369].  

Є також ряд технічних стандартів, розроблених в рамках квазіміжнарод-

них або неурядових організацій. Так, дослідження Всесвітнього фонду дикої 

природи [370] вважається одним з найбільш глибоких внесків з боку НУО в 

створення стандартів стійкості для виробництва біоенергії. У дослідженні 

пропонується перелік основних стандартів, які поділяються на системи 

управління з точки зору регіонального масштабу, і рекомендується час для 

їхньої реалізації. Автори визначають масштаб часу, потрібного на розроб-

лення набору критеріїв, приблизно від 10 до 20 років. Саме в рамках цього 

дослідження було звернено увагу на проблеми сталого виробництва та вико-

ристання біомаси: 1. Біомаса для використання енергії повинна довести свою 

істотну вигоду з точки зору викидів парникових газів. 2. Практика землеко-

ристування та змін у землекористуванні, обумовлена виробництвом біомаси, 

не повинна призводити до значних екологічних наслідків. 3. Збільшення ви-

робництва біомаси не повинно призвести до погіршення соціально-

економічних умов. 

Своєю чергою, Кодекс добросовісної практики з підготовки, прийняття і 

застосування стандартів до Угоди СОТ по ТБТ пропонує розподіл міжнарод-

них стандартів на ті, що відповідають вимогам Кодексу і будуть міжнарод-

ними стандартами, та ті, що хоч і прийняті в рамках ІСО і інших повноваж-

них організацій, але не будуть відповідати вимогам Кодексу та будуть вважа-

тися «приватними стандартами» [291, с. 8]. При цьому, як зазначає М. Морі-

кава, стандарти ІСО стають визнаним не лише за рахунок їхньої популярнос-

ті, а й «торгово-правовими» стандартами СОТ [371, с. 6]. 

                                                             
8 Наприклад, СТ СЭВ 2826-80 [368].  
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Стандарти виконують багато функцій. В першу чергу вони є інструмен-

том інтерпретації, і керівними принципами або критеріями тлумачення існу-

ючих правових норм і принципів. Стандарти також можуть бути використані 

для подолання прогалин у праві концептуально, прокладаючи шлях для май-

бутнього розвитку права, як і передбачено в статті 13.1а Статуту ООН, щодо 

«прогресивного розвитку міжнародного права». Як зазначав французький 

дослідник Р. Сіроу, в процесі заповнення прогалин в праві судді використо-

вують «стандарти» і «директиви», які «суддя отримує зі своєї необмеженої 

влади» [372, с. 319]. Хоча тут має місце явна гіперболізація судового «розсу-

ду», застосування якого ніяк не пов'язано ні з волею сторін, ні з імператив-

ними засадами міжнародного правопорядку [373, с. 113-114], проте, певними 

чином саме такою і є діяльність ЄСПЛ із застосування ЄКПЛ. 

Стандарти також служать в якості орієнтиру, чи як типові положення в 

некодифікованих сферах, і часто є частиною «зебри», в рамках якої 

об’єднуються одночасно обов'язкові і необов'язкові норми. Стандарти краще, 

ніж традиційні джерела, пояснюють процеси міжнародної правотворчості і 

правозастосування, коли зливаються обов'язкові і необов'язкові норми. Зна-

чення цих стандартів полягає в визначенні напрямку майбутнього розвитку, в 

якому викладені програмні тенденції, прагнення і в цілому забезпечення для 

створення або реалізації юридично обов’язкових норм. 

Дестинатори міжнародного права є набагато вільнішими в розробці і за-

стосуванні стандартів, і можуть використовувати їх у конкретних випадках, 

але можуть також їх ігнорувати. З системної точки зору стандарти можуть 

вважатися допоміжним засобом для визначення традиційної тріади джерел 

права. В окремих спорах, суди і трибунали та інші особи, що приймають рі-

шення в галузі міжнародного права можуть використовувати ці стандарти, та 

одночасно дотримуватися існуючих джерел, приведених в статті 38.1 Статуту 

МС ООН.  

Таким чином, стандарти (в рамках яких вирішуються природоохоронні 

питання) – це в першу чергу технічні нормативи, а не норми права. Ніяка но-
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рма не може бути правовою нормою, правилом поведінки, не будучи введе-

ною у юридичну форму. Тільки ставши договором або звичаєм, технічний 

норматив стає правовою нормою, правилом поведінки на міжнародному рів-

ні. Відповідно, норми міжнародних договорів, що регулюють питання техні-

чного характеру, є міжнародно-правовими технічними нормами, а технічні 

норми стандартів є прозелітними, але не юридичними нормами. Варто зазна-

чити, що міжнародні стандарти можна поділити на три значні групи «техніч-

ні», «політичні» та «екологічні». Різниця між ними полягає в юридичному 

змісті, процедурі прийняття і суб’єктах реалізації. 

Якщо дивитися на міжнародні стандарти у сукупності, правильним ви-

дається вважати, що розробка і формування міжнародних стандартів – це 

елемент механізму міжнародного регулювання, який проектується на внут-

рішньодержавний механізм правового регулювання на стадії формування 

правових норм (нормотворчості) і має на меті створення національного зако-

нодавства з урахуванням практики, відображеної в міжнародних стандартах. 

Відповідно, коли ми говоримо про стандарти, які стосуються ЕОЕн, тре-

ба враховувати кілька моментів. По-перше, ці стандарти розробляються під 

егідою міжнародних організацій. Відповідно, не можна погодитися з думкою 

про їхню виключно звичаєву природу в праві [374, с. 114]. По-друге, вони 

повинні містити в собі два найважливіших елементи: технічний і політичний. 

По-третє, враховуючи членство більшості країн в СОТ, ці стандарти мають 

враховувати вимоги Угоди СОТ про технічні бар’єри у торгівлі, а отже і не-

дискримінаційний режим. По-четверте видається, що уніфікація, гармоніза-

ція, зближення законодавства виступлять механізмом для втілення міжнаро-

дних стандартів в національному праві. 

Вони є, за загальним правилом, складовою концепції «м’якого» права, 

маючи такі основні ознаки: 1. закріплені в актах міжнародного характеру; 2. 

Найчастіше не є безпосередньо юридично обов’язковими для держав; 3. 

спрямовані на врегулювання суспільних відносин в певній галузі за допомо-

гою взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного правопорядків; 4. ма-
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ють модельний характер, що встановлює певні основні засади для держав; 5. 

спрямовані на формування національного правопорядку, що відповідає су-

часним уявленням «цивілізованого суспільства» про умови і рівень підтри-

мання певної характеристики техніки або прав людей; 6. приймаються дер-

жавами добровільно. 

 

1.5. Роль прогностичної функції міжнародного права в регулюванні ЕО-

Ен. 

 

Важливим аспектом існування будь-якої системи права, є можливість 

прогнозування її розвитку і майбутнього регулювання за її допомоги суспі-

льних або міжнародних відносин. Як відомо «адресатом юридичних наук є 

одночасно минуле, сьогодення і майбутнє» [375, с. 95], а саме, мислення, 

пристосоване до наукових висловлювань, звернених у майбутнє [376, с. 97]. 

Зростання темпів міжнародного життя зумовило необхідність наукового про-

гнозу як складового елементу при визначенні курсу і здійсненні міжнародної 

діяльності держави. Розробку цього питання розпочинали у радянський пері-

од в рамках теорії права і національно-правової системи М.Д. Шаргородсь-

кий, Р.А. Сафаров, О.А. Підопригора, Я.Я. Страутманіс. Приділяли увагу їй і 

в міжнародному праві: М.І. Лазарєв, Г.В. Ігнатенко, І.І. Лукашук, Ю.С. Бас-

кін, О. Лісіцин. Тоді мова йшла переважно про прогнози співіснування різ-

них суспільно-політичних систем і регулювання цих процесів міжнародним 

правом. Зараз проблеми правового прогнозування викликають дещо меншу 

зацікавленість в доктрині національного права (О.А. Кондратюк, О.С. Каппі-

нус, В.В. Андріюк). В міжнародному праві мова йде переважно про дослі-

дження в рамках окремих галузей права, зокрема, А.В. Овлащенко в міжна-

родному морському праві, хоча висувають і перспективні прогнози розвитку 

самого міжнародного права, проблеми глобалізації (О.Н. Хлєстов, І.І. Лука-

шук).  
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В нашому випадку треба з’ясувати наявні наукові засади міжнародно-

правого прогнозування, його зв'язок із прогресивним розвитком міжнародно-

го права і можливості застосування щодо виявлення перспектив правового 

регулювання екологічно орієнтованої енергетики. При цьому треба 

пам’ятати, що таке прогнозування має тісний зв'язок з виявленням і запов-

ненням прогалин в міжнародному праві, яке має своє місце в рамках ЕОЕн: 

відсутність універсальних стандартів сталого виробництва біопалива, про-

блеми відповідальності за транскордонну еколого-енергетичну шкоду, відсу-

тність системного міжнародно-правового регулювання ВДЕ і інші.  

У терміні «прогноз» вкладено величезний діапазон понять, у тому числі 

таких, як завдання, мета, модель, ідеал, висновок і гіпотеза. Гіпотеза як і про-

гноз, є висловлювання про досі невідомий стан речей. Відрізняється гіпотеза 

від прогнозу тим, що використовується при поясненні відомого стану речей, 

тобто виступає в передумовах висновку, тоді як прогноз – у підсумку висно-

вку [377, с. 14]. Гіпотеза, як правило, відрізняється від прогнозу більш низь-

ким ступенем достовірності. Саме її мав на увазі британський професор Дж. 

Шварценбергер: «Міжнародне право дивно добре пережило безліч щиросер-

дих гороскопів щодо свого майбутнього, зроблених магами в багатьох краї-

нах. Деякі з них були проповідниками зневіри і передбачали його неминучий 

крах. Інші наполягали на тому, що бачать сукупність обставин, які обіцяють 

несподівано світле майбутнє для цього слабкого члена правової сім'ї» [378, с. 

297].  

Дещо інший погляд на елементи міжнародно-правового прогнозу зма-

льовував І.І. Лукашук: а) передбачення; б) уявна модель майбутнього; в) пі-

знання процесів розвитку; г) з'ясування шляхів у майбутнє; д) розробка захо-

дів, що сприяють руху в майбутнє найбільш ефективним шляхом; е) аналіз 

отриманого досвіду та внесення уточнень в початковий прогноз [379, с. 174]. 

Йому ж належить першість в виведенні тріади: прогноз, програма і норма, які 

є тісно пов'язані, але разом з тим являють собою якісно різні явища. Прогноз 

– пізнання майбутнього і відповідні рекомендації; програма, план – визна-
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чення оптимального варіанту, встановлення цілей і методів їх досягнення. 

Прогноз і програма самі по собі володіють силою впливу на міжнародні від-

носини. Але для забезпечення міжнародно-правового регулювання необхід-

но, щоб вони втілилися в нормах міжнародного права [379, с. 183]. 

Як зазначає І.В. Бестужев-Лада, «прогнозування – це не просто вислови 

про майбутнє, а систематичне дослідження перспектив розвитку того чи ін-

шого явища або процесу за допомогою засобів сучасної науки» [380, с. 14]. 

Існує наступне визначення юридичного прогнозування: це процес отримання 

наукової інформації про майбутній стан державно-правових процесів, явищ і 

подій [376, с. 96]. На базі зазначеної інформації можна науково обґрунтовано 

визначити основні зміни в об'єкті прогнозування в майбутньому, в першу 

чергу очікувані (імовірні). Головне завдання юридичного прогнозування – 

прогноз найбільш імовірних державно-правових явищ, здійснюваний вихо-

дячи з соціальних потреб, тобто потреб суспільства в конкретному державно-

правовому явищі в період прогнозування [381, с. 8-9].  

Серед методів міжнародно-правового прогнозування основне місце ма-

буть займає метод інтуїтивного передбачення, в основі якого лежить накопи-

чений даною особою досвід. Чималими можливостями володіє метод анало-

гії, як тимчасової, так і предметної. Користь приносять методи колективної 

експертної оцінки, сценаріїв, моделювання. Особливий інтерес представляє 

моделювання, яке полягає у створенні реально можливої і бажаної моделі, 

наприклад проекту договору. Той, хто детально пропрацював можливий про-

ект майбутнього договору, досліджував позиції різних держав, при інших рі-

вних умовах займе переважну позицію в порівнянні з тими, хто цього не зро-

бив [31, с. 516-517]. С.В. Черніченко вважає, що в міжнародному праві засто-

совуються також математичні методи прогнозування [274, с. 8]. 

Як зазначав І.І. Лукашук, підвищення ролі прогнозування в міжнародній 

практиці держав вже саме по собі обумовлює зростання його значення і для 

науки міжнародного права. Але для цього є і специфічні міжнародно-правові 

причини. Наростання темпів суспільного розвитку і ускладнення завдань мі-
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жнародно-правового регулювання зводять прогнозування на рівень одного з 

першочергових завдань науки і практики міжнародного права. Наукове про-

гнозування стало необхідною умовою для успішного вирішення і сьогодніш-

ніх проблем, які неможливо вирішувати без правильної оцінки їх перспектив 

[379, с. 149].  

Види прогнозу в залежності від форми поділяються на дескриптивні та 

прескриптивні. Дескриптивний, тобто описовий прогноз, покликаний визна-

чити можливі варіанти майбутнього. Прескриптивний, тобто прогноз, що 

приписує, вказує цілі і наказує належну поведінку, необхідну для його досяг-

нення. Важливою формою прескриптивного прогнозу є право, яке розрахова-

не на дію не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому. У багатьох випадках 

воно націлене на досягнення певного майбутнього [382, с. 243]. 

Одночасно з питанням науково-правового прогнозування стоїть пробле-

ма застосування принципу «de lege ferenda» – більш або менш обґрунтоване 

побажання про видання відповідного законодавчого акту. Погляд на місце 

цього явища в доктрині різниться. Так, Я.Я. Страутманіс вважає, що цей 

принцип застосовується в прогнозуванні і охоплює науково обґрунтоване пе-

редбачення найближчих змін у чинному законодавстві [381, с. 10]. Своєю 

чергою, А.В. Олещенко вважає, що подібного роду побажання ніяк не можна 

ототожнювати з прогнозом. Хоча б тому, що прогноз передбачає інший рі-

вень і методику обґрунтування видання такого акта. Тому оперування прин-

ципом «de lege ferenda» не дає жодних підстав для твердження про те, що 

юридична наука тим самим займається прогнозуванням [383, с. 26-27]. 

Видається, таке твердження страждає на певну категоричність; застосо-

вуючи принцип de lege ferenda, ми можемо заповнювати прогалини в праві, 

як національному так і міжнародному, а власне, це і є одним із завдань пра-

вового прогнозування в обох правових системах. Зокрема, досліджуючи про-

блеми використання в тому числі і геотермальної енергії океану, А.М. Виле-

гжанін каже про прогнозування в контексті de lege ferenda про узгодження 



145 
 

спеціального правового режиму діяльності в океанічній земній корі [384, с. 

30].   

Успіхи, досягнуті в дослідженні природи міжнародного права створили 

необхідні передумови для побудови теорії міжнародно-правового прогнозу-

вання. Переходячи до прогнозування в міжнародному праві, треба зазначити, 

що існує кілька поглядів на це явище. Так, В.Г. Буткевич, аналізуючи функції 

міжнародного права, виділяє в їх рамках функцію програмування розвитку 

міжнародних відносин і права, виділяючи в ній програмування їхнього роз-

витку на перспективу та прогнозування параметрів поведінки суб’єктів між-

народного права [81, с. 47]. В.А. Василенко вирізняв серед норм міжнародно-

го права норми-програми, завданням яких є перспективно визначати напрями 

розвитку і цілі міждержавної співпраці, їхню характерну особливість дослід-

ник вбачає у визначенні поступового переходу держав до більш високого рі-

вня правової регламентації економічної і науково-технічної співпраці [91, с. 

248-249]. Як вказує І.І. Лукашук, сторони програм вважають за краще не ви-

значати їх юридичний характер, проте розглядають їх як обов'язкові для ви-

конання, нехай і в неюридичному плані [355, с. 151]. Розвинув цю ідею Б.В. 

Бабін, який зазначив, що запровадження програмного міжнародного регулю-

вання пов'язане з поширенням системного підходу в міжнародно-правовому 

регулюванні, а практика міжнародного програмування може бути визнана 

наднаціональною (наддержавною), адже вона зачіпає як аспекти міждержав-

ної співпраці, так і питання дій внутрішніх акторів держав у рамках їх націо-

нальної юрисдикції [385, с. 375].  

Своєю чергою, розглядаючи проблему правового регулювання науково-

технічного співробітництва, яке дуже тісно пов’язано з ЕОЕн, Л.А. Гумеров 

звертає увагу на наявне тут випереджаюче правове регулювання, тобто роз-

робку міжнародно-правових норм не по гарячих слідах несприятливих ситу-

ацій, а в передбаченні їх виникнення з метою припинення згубних наслідків, 

так як з урахуванням досягнутого рівня розвитку науки і техніки наслідки 
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лих, подібних аварій на атомних станціях, можуть стати згубними для людс-

тва [132, с. 609].  

В ситуації з ЕОЕн потреба в здійсненні міжнародно-правового регулю-

вання обумовлена кількома моментами: 1. активним розвитком відповідної 

діяльності на національному рівні, що тягне за собою об’єктивну потребу ко-

ординації такої діяльності спочатку між сусідніми державами, а потім на ре-

гіональному і універсальному рівнях; 2. існування об’єктивної загрози за-

вдання транскордонної шкоди в наслідок національної діяльності в рамках 

ЕОЕн; 3. потребою координації міжнародної науково-технічної співпраці з 

вироблення нових екологічно безпечних видів енергії (керований термоядер-

ний синтез, ВДЕ, воднева енергетика); 4. потребою підтримання і посилення 

міжнародної енергетичної безпеки; 5. заміною міжнародних рекомендацій-

них і моральних норм на міжнародно-правові норми.  

З.Б. Демічева аналізуючи роль рекомендаційних норм рішень міжнарод-

них організацій при формуванні міжнародно-правових стандартів, визначає 

їх, як «положення, які формулюють загальні принципи та цілі, проголошують 

норми з точки зору lex ferenda, уніфіковані норми» [386, с. 108].  В якості 

прикладу таких норм, що мають пряме відношення до регулювання питань 

гідроенергетики, а отже і ЕОЕн можна навести Гельсінські річкові правила 

(1966 р.), заміною яких зараз є Європейська конвенція про охорону та викорис-

тання транскордонних водотоків та міжнародних озер (1992 р.) і Конвенція про 

право несудноплавних видів використання міжнародних водотоків (1997 р.). 

Щодо Гельсінських правил, Б.М. Кліменко відзначав, що, узгоджене викла-

дення і систематизація норм міжнародного права (хоча б і de lege ferenda) 

стосовно до використання міжнародних річок кваліфікованими фахівцями з 

різних країн представляє собою великий інтерес, і не тільки теоретичний, 

оскільки багато статей цих правил мають досить вагомі підстави розглядати-

ся в якості діючих норм сучасного міжнародного права [387, с. 54]. 

Крім того, важливим напрямом в розвитку прогнозування в міжнарод-

ному праві, і, зокрема, ЕОЕн, є подальша конкретизація міжнародно-
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правових принципів. Мова йде про їх уточнення, поглиблення, розвиток. Він 

здійснюється зазвичай двома шляхами. Перший – виникають норми, що кон-

кретизують існуючі основні нормативні елементи принципу, без зміни їх сис-

теми (наприклад, розвиток принципу ОВНС). Другий шлях – проголошення 

нових нормативних елементів існуючих основних принципів.  

Динамізм сучасного життя визначає необхідність пошуку і більш дина-

мічних способів створення норм міжнародного права. Як зазначає з цього 

приводу С.Ю. Марочкін, «укладення договорів в ряді найважливіших сфер 

доводиться чекати роками і навіть десятиліттями в силу політичних, ідеоло-

гічних та інших причин. У даних умовах більш швидкому формуванню пра-

вових норм і динамічному розвитку міжнародного права можуть реально 

сприяти інші форми – резолюції міжнародних організацій та конференцій, 

рішення міжнародних судів, «м'яке право»… Посилання держав на положен-

ня подібних документів сприяють формуванню стійкої практики, поступово-

го визнання їх юридичної обов'язковості і як наслідок – створення норм між-

народного звичаєвого права» [388, с. 44-45]. 

Для аналізу міжнародно-правового регулювання екологічно орієнтова-

ної енергетики, як об'єкту прогнозування, необхідний системний підхід (ме-

тод), так як сам об'єкт має характер системи різноманітних правових норм, 

що належать до різних галузей міжнародного права (екологічного, економіч-

ного, енергетичного, морського, космічного, мирного врегулювання спорів і 

т.п.).  

Наявність неврегульованих правом проблем – прогалин в праві, негати-

вним чином відбивається на стані міждержавних відносин. Формула «вже 

назрілих, але не вирішених проблем», виконує роль важливої ознаки, що до-

зволяє правильно орієнтуватися при виборі прогностичної проблематики 

[376, с. 113]. Тому далеко не випадково в доктрині підкреслюється значення 

проблеми прогалин, способів їх встановлення та подальшого заповнення. Д.І. 

Фельдман обґрунтовано вважає, що в умовах науково-технічної революції 

рішення зазначеної проблематики впливає на прогресивний розвиток юриди-
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чної науки [389, с. 6]. Звичайно, між науково-технічним прогресом і змінами 

в системі права немає прямої залежності. Зазначена система може зазнати 

змін лише в тому випадку, якщо науково-технічні фактори призведуть до іс-

тотної зміни певних видів відносин, про що і йде мова у випадку виникнення 

екологічно орієнтованої енергетики, яка одночасно виступає кардинально 

новим засобом забезпечення міжнародної енергетичної безпеки.  

Можемо вказати, що міжнародними організаціями, які мають всі можли-

вості для створення програмних норм в сфері міжнародного регулювання 

екологічно орієнтованої енергетики, виступають Міжнародне агентство з ві-

дновлюваних джерел енергії (IRENA), ФАО, ЮНЕСКО, ЄС і деякі інші. Зок-

рема, міжнародні програми досліджень є вельми показовим прикладом між-

народного поділу праці в науці і техніці, спеціалізації та кооперації наукових 

досліджень, бо кожна країна-учасниця відповідної програми вносить в її ви-

конання ті науково-технічні знання, які отримали в ній найбільший розвиток. 

Результати наукових досліджень в рамках програм є надбанням міжнародної 

наукової громадськості. Вони аналізуються і публікуються для загального 

ознайомлення. Специфікою подібного роду програм є їх комплексний харак-

тер, участь у їх виконанні фахівців і вчених з різних галузей науки, що дає 

можливість всебічного дослідження розглянутої наукової проблеми [390, с. 

61]. 

Створювані міжнародними організаціями програмні норми містяться в 

резолюціях, модельних кодексах та рекомендаціях, які містять в собі ті стан-

дарти, які наразі можуть використовувати держави-члени, як зразок для гар-

монізації свого внутрішнього законодавства в цій сфері. Програми науково-

технічного співробітництва, затверджені актами даних організацій, мають 

обов'язкову силу для держав-учасниць. Вони конкретні, чітко визначають 

права і обов'язки держав щодо виконання умов, що містяться в програмах. 

Положення програм спрямовані на регулювання відносин у майбутньому. 

Так, в перспективі, ці стандарти можна використовувати як основу для ство-

рення міжнародно-правових норм. Таким чином, ми будемо мати реалізовану 
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тріаду на зразку міжнародно-правового регулювання екологічно орієнтованої 

енергетики.    

Як приклад зробленого міжнародною організацією прогностичного акту, 

ми можемо розглядати декларацію Всесвітньої енергетичної ради «Енергія 

для завтрашнього миру» (2000 р.). В цьому документі були поставлені три 

цілі енергетики майбутнього: доступність, можливість вільного отримання і 

екологічність. Для цього до 2020 р. держави мають здійснювати 10 напрямів 

діяльності: 1. використовувати переваги ринкового регулювання економіки; 

2. використовувати всі види енергії; 3. зменшити політичні ризики інвесту-

вання; 4. встановити такі тарифи на електроенергію, що покривають витрати 

на виробництво і гарантують оплату; 5. сприяти енергоефективності; 6. зао-

хочувати фінансове партнерство в енергопроекти; 7. забезпечувати прийнят-

не за цінами енергопостачання найбідніших верств населення; 8. фінансувати 

наукові дослідження; 9. розвивати освіту і зв’язки з громадськістю; 10. пере-

творити етичні норми в компонент управління енергосистемою [391, с. 2-7].    

Треба зауважити, що виявлення в праві певних прогалин може бути і 

штучним явищем, і тоді принцип de lege ferenda може виступати виправдан-

ням правового волюнтаризму. Наприклад, в 1982 р. було підписано універса-

льну Конвенцію ООН з морського права, в той же час, ряд держав, що брали 

участь в розробці цієї конвенції, але в підсумку не погодилися з закладеними 

нормами, проголосили, що треба заповнити правовий вакуум, нібито не вре-

гульований Конвенцією 1982 р., і уклали в 1984 р. «Тимчасову домовленість 

з питань глибоководних районів морського дна» (підписана США, Великоб-

ританією, ФРН, Італією, Бельгією, Францією, Японією, Нідерландами) [392, 

с. 1354], яка справедливо кваліфікуються як така, що суперечить міжнарод-

ному праву і викликає законні протести інших держав [393, с. 103]. Але ж в 

міжнародному праві можливі і інші, протилежні випадки. Так, в 1988 р. ряд 

промислово розвинених країн підписав Конвенцію по регулюванню освоєння 

мінеральних ресурсів Антарктики (1988 р.), але в підсумку конвенція чинно-

сті так і не набула, через рішення більшості держав накласти 50-річний мора-
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торій на будь-яку промислову діяльність в Антарктиці, що в підсумку втіли-

лося в укладанні в 1991 р. Мадридського протоколу щодо охорони навколи-

шнього середовища до Договору про Антарктику. Отже, через позицію біль-

шості держав і міркування екологічної безпеки було вирішено зігнорувати 

наявний міжнародно-правовий акт і продовжувати розглядати питання, як 

неврегульоване правом. Іншими словами, говорити про наявність справжньо-

го пробілу в праві можна, якщо констатується розрив між новими потребами 

сучасних держав і наявністю спеціальних норм права. 

Аналізуючи наявне міжнародно-правове регулювання в сфері ЕОЕн дос-

лідники виділяють тут, низку прогалин. Так, в доктрині висувають пропози-

ції розробити правові принципи для сталої енергетики [35, с. 17]. Однією з 

важливих проблем є відсутнє системне регулювання в сфері ВДЕ. В цьому 

випадку важливим моментом є те, що одночасно, для її вирішення має існу-

вати політична воля суб’єктів міжнародних відносин [394, с. 13, 143], але при 

цьому міжнародно-правове регулювання є природним кроком в еволюційно-

му процесі в галузі ВДЕ [83], який наразі перебуває в стані, що формується 

[395, с. 355, 365], або навіть у зародковому [394, с. 142]. Для вирішення цієї 

проблеми, на думку С. Брюса можливими є чотири напрямки подальшого ро-

звитку міжнародно-правового регулювання в рамках ВДЕ: 

(І) Міжнародна конвенція з енергетики; 

(II) Енергетичний протокол до РКЗК ООН; 

(III) реформа і новий протокол до ДЕХ;  

(IV) Міжнародна декларація про принципи ВДЕ [66, с. 31-35].  

Ще одним варіантом може бути розширення повноважень IRENA на 

право встановлення стандартів у галузі ВДЕ та цілей розвитку. 

Проаналізуємо ці пропозиції. Будь-яка перспективна міжнародна конве-

нція в сфері енергетики має включати в себе ряд важливих аспектів: рівність 

сторін, внески, функціональність, передача технологій. Така конвенція має 
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враховувати невдалий досвід Глобальної енергетичної хартії [396] та досяг-

нення директиви ЄС № 2009/28/EC з ВДЕ. 

Що стосується Енергетичного протоколу до РКЗК ООН, то ситуація є 

наступною. В 2014 р. на засіданні Конференції сторін РКЗК (COP-20) було 

досягнуто принципове рішення про заміну Кіотського протоколу в 2020 р. 

новою угодою і вироблено її основні принципи. Зв'язок між проблематикою 

ВДЕ і змінами клімату є прямим, зважаючи на те, що вуглецева енергетика є 

одним з найбільших емітентів СО2, який впливає на зміни клімату, а також 

тим, що Кіотський протокол серед механізмів, що дозволяють зменшити ви-

киди СО2, згадує розвиток ВДЕ. Загалом, правовою основою для цього є ст. 

17 РКЗК ООН, яка дозволяє ухвалення відповідних протоколів для цілей 

РКЗК ООН. Крім того, участь в РКЗК ООН та в протоколах до неї не є 

пов’язаними для держав-учасниць. Тому, ідея прийняття такого протоколу є 

доволі популярною в академічних колах [397, с. 55; 398, с. 175]. Особливо 

така діяльність активізувалася з прийняттям на СОР-17 в 2011 р. т.з. Дурбан-

ської платформи, ключовим завданням якої є: «розробити протокол, інший 

правовий акт або узгоджений підсумковий документ, що має юридичну силу 

згідно Конвенції, і застосовний до всіх сторін» (п. 2) [399]. Такий Енергетич-

ний протокол може дати серйозний і екологічно ефективний механізм для 

просування завдань РКЗК ООН і запропонувати та реалізувати внутрішні за-

ходи в сфері ВДЕ, енергоефективності, скорочення субсидування викопного 

пального, які дозволять достатньо скоротити викиди парникових газів. Відо-

мо, що ВДЕ фігурувала на підготовчій стадії Дурбанської платформи в рам-

ках додаткових механізмів скорочення викидів СО2 до 2020 р. (робочих про-

цедур-2) в Досі у 2012 р. [400]. Наразі є потрібним їхнє включення в безпосе-

редній проект договору, що його готуватимуть в рамках «робочих процедур-

1» Дурбанської платформи. Суттєвою проблемою тут може бути позиція ці-

лого ряду держав, які або відмовилися загалом брати участь у пролонговано-

му Кіотському протоколі (Росія) або мають законодавчу заборону на участь в 

таких протоколах, якщо вони не будуть передбачати певних умов (в США є 
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резолюція Сенату 1997 р., що забороняє приймати юридичні  зобов'язання «з 

обмеження або скорочення викидів парникових газів» в рамках РКЗК ООН, 

якщо країни-учасниці, що розвиваються, не приймуть і на себе відповідні зо-

бов'язання [401]). 

Стосовно нового протоколу до ДЕХ варто відзначити, що існуючий Про-

токол про енергоефективність (1994 р.) відіграє певну роль в рамках ЕОЕн, 

регулюючи міждержавну співпрацю в своєму сегменті, проте він не регулює 

ВДЕ, хоча їх також згадує ДЕХ. Перевагою цього шляху є «енергетична» 

спеціалізація ДЕХ, як угоди в сфері інвестицій, її відкритість для участі будь-

якої держави. Важливі напрямки відкриває процес реформування ДЕХ, роз-

початий з перегляду Європейської Енергетичної Хартії. Зокрема, в 2014 р. 

Секретаріатом Конференції ДЕХ було запропоновано проект Міжнародної 

Енергетичної Хартії, прийнятий в травні 2015 р. Цей документ серед цілей, 

яким він має сприяти в виділяє і охорону навколишнього середовища, в рам-

ках енергетичного циклу, яка має «зводити до мінімуму негативні екологічні 

наслідки економічно ефективним чином» [402, с. 6], де окремо згадує і ВДЕ. 

Крім того, Міжнародна Енергетична Хартія, включає в себе визнання сторо-

нами «необхідність співпраці в області ефективного використання енергії, 

розвитку відновлюваних джерел енергії і пов'язаної з енергетикою охорони 

навколишнього середовища» та певні шляхи такої співпраці, які матимуть 

практичне значення, зважаючи на ключове завдання ДЕХ – захист інвестицій 

в енергетику:  

- Забезпечення економічно ефективним чином узгодженості між відпо-

відною енергетичною політикою та угодами і конвенціями в галузі 

охорони навколишнього середовища; 

- забезпечення формування цін на ринкових принципах, включаючи 

більш повне відображення екологічних витрат і вигод; 
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- використання транспарентних, справедливих і заснованих на ринко-

вих принципах інструментів, націлених на досягнення поставлених в 

області енергетики цілей і пом'якшення екологічних проблем; 

- створення загальних умов для обміну «ноу-хау» в області екологічно 

безпечних 

енергетичних технологій, відновлювальних джерел енергії та ефекти-

вного використання енергії; 

- створення загальних умов для прибутковості інвестицій у проекти 

енергоефективності та енергетичні проекти, сприятливі для навколи-

шнього середовища [402, с. 9]. 

Крім того, в рамках подальшого розвитку положень Хартії, сторони зо-

бов’язуються діяти також в сфері «освоєння ВДЕ» [402, с. 10]. Також, Секре-

таріат взяв на себе окреме зобов’язання дослідити правове регулювання інве-

стиційного режиму в контексті трансферу технологій в сфері ВДЕ (п. 6-7) 

[403]. В разі ухвалення цих змін ДЕХ, Міжнародна Енергетична Хартія, Про-

токол про енергоефективність, Протокол про ВДЕ можуть стати в комплексі 

першим цілісним міжнародно-правовим документом, що регулюватиме дія-

льність в рамках енергетичного циклу, і серед іншого також ЕОЕн. 

Що стосується Міжнародної декларації про принципи ВДЕ, то тут мова 

буде йти про черговий акт «м’якого права». Починаючи з 2005 р. ЕОЕн зага-

лом, і ВДЕ в її рамках, було приділено значну увагу на таких політичних фо-

румах як G8/7 і G20 [404, с. 40, 45]. І хоча така діяльність в цілому є позитив-

ною (Санкт-Петербурзький План дій G8 (2006 р.)), але те, що такі політичні 

зобов'язання не є юридично обов’язковими та носять загальний характер, до-

пускають різночитання, є декларативними і розпливчастими, вважається їх 

суттєвим недоліком. В них немає також конкретних і специфічних міжнарод-

них принципів для глобального співробітництва чи внутрішнього просування 

ВДЕ, немає цільових показників. Тому, ухвалення такої декларації може 

швидко забезпечити сприятливі умови для учасників і де-факто встановити 

правила і стандарти у сфері ВДЕ [405; 406, с. 97-99]. Її наявність може також 
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послати чіткий політичний сигнал для ринку – важливої сили в просуванні 

чистого енергетичного переходу – і стати «ядром» м'якого права, пов'язаного 

з енергетикою [407, с. 143-144]. Організаційною основою для ухвалення такої 

декларації може стати IRENA з розширеними повноваженнями. 

Якщо ж така декларація буде прийнята в формі резолюції ГА ООН, на 

основі консенсусу або одноголосно, вона може служити основою для прогре-

сивного розвитку міжнародного права або для консолідації існуючих норм 

звичаєвого міжнародного права9. В подальшому її роль може бути підвищена 

до рівня «правотворчості» (law-making) резолюцій на кшталт Загальної де-

кларації прав людини, Стокгольмської декларації, Декларації Ріо [411, с. 42]. 

Також, ухвалення м'якоправового документу може бути заявою на прийняття 

в подальшому вже міжнародно-правового договору в сфері ВДЕ [414, с. 163, 

170], як це було у випадку з РКЗК ООН (наприклад, резолюція ГА ООН 43/53 

«Охорона глобального клімату в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь 

людства» (1988 р.) [415]). Прийняття такої декларації за межами системи 

ООН (наприклад, у G8/7, G20 або Всесвітній енергетичній раді) не 

обов’язково зменшить її нормативний вплив [406, с. 104-106]. Так, досить 

успішно функціонує Проект гірнича справа та сталий розвиток (Mining, 

Minerals and Sustainable Development Project) [416, с. 431, 434-435]. Також, 

можуть бути використані, наприклад, механізми Міжнародного технічного 

співробітництва з ВДЕ у МЕА для надання допомоги та розробки якоїсь із 

зазначених вище пропозицій.  

Таким чином ми маємо відмітити кілька важливих моментів, щодо про-

гнозування в міжнародному праві. По-перше, практичне значення можуть 

мати лише наукові прогнози. Для цього вони мають ґрунтуватися на певній 

системі, принципом який буде застосовуватися при цьому є de lege ferenda. 

                                                             
9 На таку роль резолюцій ГА ООН звертали увагу в радянській [408, с. 26; 409, с. 128] і захі-

дній [410, с. 31-33; 411, с. 42] доктрині міжнародного права. В останньому випадку, саме стосовно 
енергетичних питань. Про це ж з певними застереженнями зазначала і практика міжнародних адь-
юдикаційних установ (справа Texaco Libya 1977 р. [412, с. 389, 486-495], Консультативний висно-
вок МС ООН щодо законності ядерної зброї  1996 р.  [243, п. 70] та Консультативний висновок 
МС ООН з Південно-Східної Африки 1975 р. [413, с. 32]). 
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Суть цього принципу полягає в існуванні об’єктивної потреби у створенні 

певної правової норми для регулювання міжнародних відносин. До свого вті-

лення в формі позитивно-правової норми, ця об’єктивована потреба прохо-

дить тривалий шлях, формулюючись від початку в формі морально-етичних 

норм, висловлених в певних кодексах поведінки, через рішення міжнародних 

організацій, які приймають рекомендаційні акти «м’якого права» та сприя-

ють створенню певних комісій/груп для підготовки проектів міжнародного 

договору. Прикладом формування морально-етичної норми ми можемо вва-

жати Кодекс фармацевтичної маркетингової практики, який розробила на 

прохання СОТ для унормування кодексу етичних та наукових стандартів Мі-

жнародна федерація фармацевтичних виробників, щодо врегулювання галу-

зевої практики маркетингу [417, с. 243-266]. Така норма має створюватися не 

у волюнтаристичних засадах, а на заповнення певної правової  прогалини. 

Формою, в якій ми можемо побачити втілення прогнозу щодо ЕОЕн, на да-

ному етапі є рішення міжнародних організацій, які зараз виступають части-

ною такого явища, як «м’яке право». Саме ці механізми ми можемо викорис-

товувати щодо прогнозування розвитку міжнародно-правового регулювання 

екологічно орієнтованої енергетики. В той же час, беручи до уваги існування 

ряду договірних актів з приводу науково-технічного співробітництва в розви-

тку відновлюваних джерел енергії, а також директив ЄС, що містять стандар-

ти сталості для біоенергетики, можна вказати на наявність ряду позитивно-

правових актів, що регулюють ряд питань вже зараз. В подальшому, як один 

із шляхів реалізації прогнозу в сфері ЕОЕн, ми вбачаємо створення проекту, а 

потім прийняття конвенційного акту з регулювання відновлюваної енергети-

ки або біоенергетики. 
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Висновок до 1 розділу. 

 

Отже, зараз формується тенденція щодо «екологічного» ставлення до 

багатьох сфер міжнародних відносин. Однією з таких сфер стало регулюван-

ня міжнародних відносин в енергетичній сфері. Енергетичне право розробля-

лося ізольовано від захисту навколишнього середовища. В той же час, прос-

того додавання екологічних проблем до списку економічних і соціальних 

проблем у енергопостачанні не було б достатньо. Потрібен якийсь новий під-

хід. Його практичним втіленням є авторська концепція екологічно орієнтова-

ної енергетики (ЕОЕн). Суть ЕОЕн полягає в правовому регулюванні засто-

сування екологічно безпечних джерел енергії, екологічно чистих та енергое-

фективних видів використання традиційних джерел енергії і розвитку нових 

джерел енергії, яка корелюється з концепцією сталого розвитку. Запропоно-

вана концепція ЕОЕн має дві складові: з одного боку вона реалізується у 

площині міжнародних відносин, як один з елементів концепції сталого роз-

витку, а саме, його елементу – «сталої енергетики», а з іншого – має міжна-

родно-правову реалізацію через цілу низку міжнародно-правових актів, 

спрямованих на досягнення її цілей в рамках координації діяльності держав, 

міжнародних організацій і інших дестинаторів міжнародного права. Ця кон-

цепція вписується у завдання проголошеного ООН «Десятиліття стійкої ене-

ргетики для всіх» на 2014-2024 роки. 

Є підстави вважати, що наразі можна казати про дослідження міжнарод-

но-правового регулювання відносин у сфері екологічно орієнтованої енерге-

тики, як полісистемний комплекс правових норм, що не утворює окрему га-

лузь міжнародного права, але становить практичний інтерес для дослідження 

його наукою, зважаючи на сам факт існування відповідних норм.  

ЕОЕн, як полісистемний комплекс правових норм, знаходиться на шляху 

об’єктивного нагромадження правового матеріалу, що прямо пов'язаний із 

розвитком науки та техніки. Варто відзначити, що існує об’єктивна необхід-

ність ухвалення міжнародного договору, присвяченого комплексному регу-
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люванню проблем екологічної енергетики, або хоча б частини аспектів ЕО-

Ен, наприклад ВДЕ. Цей документ може бути ухвалений у формі протоколу 

до РКЗК ООН. Це дозволить скоротити витрати на нараду сторін, функції 

якої може виконувати нарада сторін РКЗК. Такий протокол може бути розро-

блений в рамках IRENA, що є спеціалізованою організацією з ВДЕ, за участю 

Секретаріату ДЕХ та МЕА. 

Концептуальною ідеєю, що поєднує комплекс міжнародно-правових 

норм, які регулюють питання екологічно орієнтованої енергетики, є закладе-

на в ДЕХ, Кіотському протоколі до Рамкової конвенції про зміни клімату 

(1997 р.), а пізніше, підтримана в рамках механізмів з його впровадження, 

ідея, що енергетика в процесі свого застосування не має шкодити навколиш-

ньому середовищу. 

Можна виділити такі ключові норми щодо енергетичної політики, висві-

тлені в міжнародних актах, пов’язаних зі сталою енергетикою: екологічно 

стійке використання енергії; мінімізація викидів парникових газів та інших 

забруднюючих речовин у навколишнє середовище; максимально можливе 

використання відновлювальних джерел енергії, щоб дозволити природне по-

новлення екосистеми; повинні здійснюватися національні програми енергое-

фективності; ринкові диспропорції і порочні субсидії, які перешкоджають 

сталому енергетичному ринку, повинні бути скасовані (наприклад, на вико-

ристання викопного пального); національні енергетичні ринки повинні функ-

ціонувати таким чином, щоб сприяти сталому розвитку та розширенню ме-

режі кращого доступу до електроенергії; повинна забезпечуватися передача 

відповідних енергетичних технологій країнам, що розвиваються; має забез-

печуватися розвиток ВДЕ, як засіб вирішення проблеми «енергетичної бідно-

сті»; використання енергетики не має загрожувати продовольчій безпеці; до-

ступ громадськості до інформації при реалізації енергетичних проектів, 

пов’язаної з екологічними аспектами; проведення ОВНС; наявність відпові-

дальності за транскордонну еколого-енергетичну шкоду; участь «державних» 

і «недержавних» суб’єктів (дестинаторів міжнародного права) у реалізації 
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сталої енергетики; відповідальність усіх членів суспільства, щодо енергозбе-

реження та енергоефективності; встановлення амбітних і обов'язкових цільо-

вих показників одночасно з наданням стимулів для їх досягнення; забезпе-

чення технологічної, енергетичної і політичної безпеки постачань енергетич-

них матеріалів із врахуванням інтересів всіх учасників процесу. 

Існує багато точок перетину є між МПНС і ЕОЕн: спільні предметні га-

лузі регулювання; особливий розвиток і ефективне застосування отримали 

рамкові конвенції, а також акти квазінорматівного характеру – «м'якого пра-

ва» (декларації, хартії, стратегії, керівні принципи поведінки держав); спіль-

ним є більшість принципів. Як і МПНС, структурне оформлення ЕОЕн ще 

триває. Обидві системи норм протягом більшості часу складалися стихійно, 

на їх розвиток істотну дію справляли і продовжують справляти інші глобаль-

ні проблеми. Тому їм все ще притаманна суттєва фрагментарність. Це свід-

чить про те, що профілюючою щодо концепції ЕОЕн буде виступати МПНС.  

Міжнародно-правовою джерельною базою ЕОЕн є договори, звичаї, за-

гальні принципи права, судові рішення та рішення міжнародних організацій і 

конференцій, як підтвердження практики держав.  

Звичаєві норми в якості джерела ЕОЕн, не дивлячись на скепсис науков-

ців відносно їхньої ролі у МПНС, грають також важливу роль. Більшість ко-

лишніх регіональних договірних норм стали універсальними саме через їхнє 

визнання в якості звичаєвих: ОВНС, заборона завдання транскордонної шко-

ди в процесі діяльності на своїй території, суверенітет держав щодо їхніх 

енергетичних ресурсів, право людини на безпечне оточуюче середовище та 

інші. Крім того, існують також регіональні («забруднювач платить», застосу-

вання найкращих наявних технологій) і партикулярні звичаї. Окремо хотіло-

ся б відзначити існування звичаєвих норм ЕОЕн у стадії формування, зокре-

ма, мова йде про зобов’язання з боку держав сприяти розвитку ВДЕ та енер-

гоефективності та співпрацювати в розробці транскордонних вуглеводневих 

родовищ. Наразі накопичується практика держав у визнанні цих норм звича-

євими. 
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Найважливішим серед загальних принципів права для концепції ЕОЕн є 

принцип справедливості, що застосовувався МС ООН при вирішенні кількох 

справ, пов’язаних із розподілом спільних водних ресурсів та делімітації мор-

ських кордонів, які впливали на спільні родовища вуглеводнів. Важливими і 

застосовними тут є також принцип взаємних інтересів, принцип добросовіс-

ності і принцип сталого розвитку, що формується. 

Специфічне місце в рамках ЕОЕн займають міжнародні стандарти. Ста-

ндарти виконують багато функцій. В першу чергу вони є інструментом інте-

рпретації, і керівними принципами або критеріями тлумачення існуючих 

правових норм і принципів. Стандарти також служать в якості орієнтиру, чи 

як типові положення у не кодифікованих сферах. Стандарти можуть бути ви-

користані для подолання прогалин у праві концептуально, прокладаючи 

шлях для майбутнього розвитку права. Розробка і формування міжнародних 

стандартів – це елемент механізму міжнародного регулювання, який проек-

тується на внутрішньодержавний механізм правового регулювання на стадії 

формування правових норм (нормотворчості) і має на меті створення націо-

нального законодавства з урахуванням практики, відображеної в міжнарод-

них стандартах. На нашу думку вони поділяються на такі групи: «політичні», 

«технічні» і «екологічні». 

Міжнародні екологічні стандарти не відносяться безпосередньо до пра-

вових норм, проте мають практичне значення, зокрема, в галузі захисту лю-

дей, тварин, рослин, довкілля загалом та сталого використання природних 

ресурсів, беручи до уваги необхідність гнучких способів їх застосування, за-

снованих на їхніх відповідних можливостях. В це поняття включають як тех-

нічну, так і «політичну» складову, наприклад – стандарти якості повітря. Ба-

гато з них є безпосереднім наслідком діяльності міжнародних регулюючих 

органів і іноді процедура їхнього створення виступає стадією правотворчого 

процесу. Важливим видом екологічних стандартів є відповідне маркування. 

Зазвичай, юридичної чинності вони набувають саме після імплементації на 

національному рівні. Ці стандарти відіграють ключову роль у поширенні на-
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лежної екологічної практики, не в останню чергу, в енергетичному секторі. 

Саме у сфері МПНС поєднання стандартів і норм права є єдиними доступни-

ми засобами зобов'язувати держави за відсутності договорів або інших дже-

рел, що мають обов'язкову силу. Причому, існує певна тенденція щодо на-

дання технічним стандартам у певних випадках юридичної сили, наприклад, 

через включення до прийнятих пізніше міжнародних договорів.  

Міжнародні стандарти є, за загальним правилом, складовою концепції 

«м’якого» права, маючи такі основні ознаки: 1. закріплені в актах міжнарод-

ного характеру; 2. найчастіше не є безпосередньо юридично обов’язковими 

для держав; 3. спрямовані на врегулювання суспільних відносин у певній га-

лузі за допомогою взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного право-

порядків; 4. мають модельний характер, що встановлює певні основні засади 

для держав; 5. спрямовані на формування національного правопорядку, що 

відповідає сучасним уявленням «цивілізованого суспільства» про умови і рі-

вень підтримання певної характеристики техніки або прав людей; 6. прийма-

ються державами добровільно. 

Щодо прогнозування в міжнародному праві і його ролі в розвитку ЕОЕн 

треба відзначити наступне. По-перше, практичне значення можуть мати лише 

наукові прогнози. Для цього вони мають ґрунтуватися на певній системі, 

принципом якої буде застосовуватися при цьому є de lege ferenda. Суть цього 

принципу полягає в існуванні об’єктивної потреби у створенні певної право-

вої норми для регулювання міжнародних відносин. До свого втілення у фор-

мі позитивно-правової норми, ця об’єктивована потреба проходить тривалий 

шлях, формулюючись від початку у формі морально-етичних норм, вислов-

лених у певних кодексах поведінки, через рішення міжнародних організацій, 

які приймають рекомендаційні акти «м’якого права» та сприяють створенню 

певних комісій/груп для підготовки проектів міжнародного договору.  
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ІІ. Правові основи регулювання міжнародних відносин в окремих сегме-

нтах ЕОЕн. 

2.1. Міжнародне право навколишнього середовища і екологічно орієнто-

вана енергетика: проблеми спільного регулювання. 

 

Предмет правового регулювання міжнародного енергетичного права – 

міжнародні відносини в сфері енергетики, що є причиною своєрідності норм, 

які складають цю галузь. Але енергетичне право не функціонує у вакуумі. 

Все виробництво енергії тягне за собою екологічні наслідки. Спалювання ву-

глецевого палива та біомаси виробляє парникові гази з відповідними глоба-

льними наслідками для клімату, в той же час забруднюючи повітря, чим 

шкодить здоров'ю людей і сприяє транскордонним проблемам забруднення 

повітря. Цікаво, що наприклад Д.Р. Ходас, аналізуючи зміст РКЗК, робить 

висновок, що її краще розуміти як договір сталого розвитку, ніж як тільки 

екологічний договір, базуючись при цьому на ряді принципів, закладених в 

угоді [418, с. 56]. Тому для належного та ефективного правового регулюван-

ня міжнародних відносин у галузі енергетики велике значення мають техніч-

ні та технологічні умови, що базуються на висновках природничих наук. 

Аналогічна ситуація є і в сфері міжнародного права навколишнього середо-

вища. Відповідно, в рамках синтезу обох правових масивів в сфері реалізації 

концепції ЕОЕн велике значення мають технологічні особливості.  

Хотілося б зазначити, що міжнародне екологічне право або міжнародне 

право навколишнього середовища (МПНС), частково і інтерекоправо, різни-

ця між якими видається більше лексичною ніж смисловою [419, с. 48-55], хо-

ча існують і інші думки [38, с. 18-24], становлять собою основу концепції 

ЕОЕн, оскільки саме принципи МПНС і є тим засобом, що спрямовує міжна-

родно-правове регулювання енергетики в «екологічному» напрямі. Без їхньо-

го застосування неможлива ані стала енергетика, ані ЕОЕн. 
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Від початку свого існування міжнародне екологічне право більшу свою 

увагу зосереджувало виключно на збереженні флори і фауни, в основному 

під егідою Міжнародного союзу охорони природи. Зараз сфера його регулю-

вання значно розширилася, включаючи запобігання забрудненню річок і мо-

рів, транскордонне перенесення та управління відходами, промислові й тран-

спортні викиди в атмосферу, які всі мають безпосереднє відношення до енер-

гетичної галузі. Таким чином, міжнародне енергетичне і екологічне право 

працюють разом в різних напрямках у регулюванні енергетичного сектора. 

При цьому, міжнародне право забезпечує право держави на свої національні 

ресурси і її права на розвідку і експлуатацію своїх ресурсів на континенталь-

ному шельфі, в той час як міжнародні природоохоронні угоди впливають на 

тип енергетичної політики, прийнятої державою. 

Наприклад, забруднення повітря є серйозною проблемою, що загрожує 

здоров'ю людей, а також економічному і соціальному розвитку. Тому, ство-

рено окремий, доволі розгалужений механізм в рамках транскордонного за-

хисту атмосферного повітря від забруднення, пов’язаного з виробництвом і 

використанням енергії (в першу чергу вугілля для ТЕЦ і транспорт, що ви-

кликають кислотні дощі). Варто зазначити, що універсальні угоди з цього 

приводу відсутні (універсальні договори із захисту озонового шару не мають 

відношення до виробництва енергії, а РКЗК ООН і Кіотський протокол біль-

ше стосуються кліматичних змін ніж якості повітря), існують лише рекомен-

дації ВООЗ щодо боротьби із забрудненням повітря, більшість міжнародно-

правових документів прийняті на регіональному рівні. В рамках ЄЕК це Же-

невська конвенція про транскордонне забруднення повітря (1979 р.) з низкою 

протоколів до неї – 1985 і 1994 рр. Протоколи щодо подальшого скорочення 

викидів сірки, 1988 і 1999 рр. – Протоколи по окислам азоту, 1991 р. – Про-

токол о летючих органічних сполуках та 1998 р. – Про стійкі органічні забру-

днювачі, що інституюються Виконавчим органом і Комітетом по здійсненню 

Конвенції. Вважається, що це є перша багатостороння конвенція, яка прагне 

регулювати екологічні наслідки виробництва енергії. Своєю чергою, в рам-
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ках Протоколу 1988 р. вперше було використано підхід «критичних наванта-

жень» (ст. 1.7), а не відсоткового скорочення викидів, що є в принципі більш 

практично корисне в рамках захисту навколишнього середовища. Крім того, 

було встановлено норматив для відмови від не етильованого бензину (ст. 4). 

Протоколи 1994 і 1999 рр. мають безпосереднє відношення до ЕОЕн, перед-

бачаючи конкретні механізми і методи скорочення викидів сірки і азоту, та 

встановлюючи жорсткі обмеження для конкретних джерел викидів, зокрема в 

рамках діяльності енергетичних підприємств і транспорту. Варто зазначити, 

що відмова від додавання сірки в бензин одразу або до 2005 р. була підтвер-

джена також цілою низкою держав в регіоні ЄЕК ООН у спільній заяві на 4 

конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для 

Європи» (1998 р.) [420, с. 20]. Важливим в рамках роботи Комітету по здійс-

ненню Конвенції стало рішення (2012 р.) включити чорний вуглець як ком-

понент твердих частинок поряд з озоном і метаном в середньострокові і дов-

гострокові плани роботи конвенцій в якості важливих забруднювачів повітря 

[421]. 

В рамках Північної Америки існує низка двосторонніх угод – Угода 

США-Канада щодо якості повітря (1991 р.) (спрямована на протидію кислот-

ним дощам) [422, с. 676]; Угода США-Канада про викиди оксидів азоту і лет-

ких органічних сполук (2001 р.) (спрямована на боротьбу з транскордонним 

озоновим смогом); Угода Мексика-США про співробітництво у вирішенні 

проблем навколишнього середовища в районі кордону (1983 р.) [423, с. 1025] 

(в 2002 р. запровадила План щодо стандартів якості повітря в прикордонній 

зоні до 2012 р. [424]); в рамках НАФТА Комісія з екологічної співпраці, яка 

також звертається до способів боротьби із забрудненням повітря та сталої 

енергетики [425-426]. В рамках Південно-Східної Азії в організації АСЕАН 

функціонує програма співробітництва у боротьбі з транскордонним забруд-

ненням повітря в результаті спалювання біомаси (Haze) [427, с. 478], а в 2002 

р. було укладено Угоду АСЕАН про транскордонне забруднення смогом. В 

той же час нинішня фаза національної та міжнародно-правової протидії за-
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брудненню повітря може вважатися такою, що все ще знаходиться в стадії 

формування, маючи багато прогалин. Юридичні механізми залишаються 

фрагментарними і недостатніми. Країнам необхідно узгодити свої підходи до 

контролю за забруднюючими технологічними системами і застосовувати за-

гальні інструменти управління. 

Екологізація правовідносин являє собою «впровадження еколого-

правових вимог у зміст, в правову тканину закону». Як справедливо зазначи-

ла Н.К. Тахватуліна, «в процесі екологізації екологічні вимоги трансформу-

ються в правові норми, які визначають межі поведінки суб'єктів права в їх 

відносинах, пов'язаних із впливом на навколишнє природне середовище та 

висловлюють міру допустимого впливу» [428, с. 17]. Причому, в широкому 

сенсі слова «екологізація» – це проникнення в науку екологічного підходу, 

що виходить за межі науки, що має більш широкий зміст, обумовлений всім 

науковим екопотенціалом, включаючи і біотичні, і еколого-синергетичні, та 

інші екологічні ідеї і знання. З точки зору юриспруденції екологізація – це 

процес впровадження екологічних вимог у норми права [428, с. 6]. МС ООН 

в справі Габчіково-Надьарош  зазначив, що, як природа екологічної свідомо-

сті розвивається і призводить до нових екологічних норм, «такі нові норми 

повинні бути прийняті до уваги з урахуванням їхнього внеску, не тільки коли 

держави створюють нові види діяльності, але і при продовженні діяльності, 

розпочатої у минулому» [51, с. 74].  

Ключова роль МПНС у формуванні ЕОЕн полягає в тому, що саме воно 

формує принципи на основі яких функціонує екологічна енергетика. Як ві-

домо, сучасне міжнародне право базується на такій правовій категорії, як 

«основні принципи міжнародного права», вона є закріпленою в ряді міжна-

родних актів різної юридичної сили, таких як Статут ООН, Декларація про 

принципи міжнародного права (резолюція ГА ООН (1970 р.)), Заключний акт 

Гельсінської наради НБСЄ (1975 р.)), ряд рішень МС ООН (зокрема Справа 

Нікарагуа проти США (1986 р.)). Їхнє існування визнається також доктриною 

міжнародного права, яка визначає їх найбільш загальними нормами міжнаро-
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дного права, що визначають його головний зміст і характерні риси, що воло-

діють вищім політичним, моральним і юридичними авторитетом [355, с. 296]. 

Також відзначають їхній взаємозв’язок [142, с. 184] і імперативну юридичну 

чинність [253, с. 229]. Проте, В.Г. Буткевич заперечує наявність останніх 

елементів у всіх основних принципах [81, с. 195-196]. Як зазначає І.І. Лука-

шук, особливість функціонування основних принципів полягає в тому, що в 

цьому процесі чітко проявляються два основних види їх дії: прямий і опосе-

редкований. Як норми міжнародного права, вони прямо впливають на відно-

сини суб'єктів. А відбиваючись у змісті, більш конкретних норм, що спира-

ються на них, вони роблять опосередкований цими нормами вплив [429, с. 9].  

Правові принципи грають важливу роль, виступаючи механізмом перет-

ворення морально-політичного бачення у правову норму. Як зазначала H.A. 

Чечина, правовий принцип як керівна ідея відрізняється від наукових і філо-

софських принципів тим, що знаходить своє конкретне вираження в нормі 

або нормах права, тобто, кажучи іншими словами, ідея знаходить в нормах 

закріплення, правовий захист: ідея не зафіксована нормою права, не може 

стати правовим принципом [430, с. 78]. 

Поняття «принцип» в міжнародному праві асоціюється з характером або 

«текстурою» норми, а не її офіційним юридичним статусом. Принципи слід 

відрізняти від «політик», а також «норм». В той час як політики висловлю-

ють політичні ідеї, «принципи і норми мають нормативну якість» [431, с. 37]. 

Як і правові норми, принципи покликані направляти поведінку і вони дійсно 

мають юридичне значення. Однак, на відміну від норм, вони не вимагають 

конкретних результатів [432, с. 501], і, можливо, вони не «тягнуть за собою 

відповідальності за порушення, якщо їх не дотримуються» [433, с. 908]. Тим 

не менш, принципи дійсно забезпечують причини або міркування, щоб осо-

би, які приймають рішення, приймали їх до уваги, якщо вони є «відповідни-

ми компенсації за схиляння в один чи інший бік» [434, с. 24-27]. Вони мо-

жуть «встановити межі, або служать керівництвом чи визначити, як буде ви-

рішено конфлікти між іншими нормами і принципами» [433, с. 907]. 
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Принципи не зобов’язані мати статус звичаєвого міжнародного права, 

щоб мати юридичну силу. Крім того, вони не повинні бути включені в дого-

вір, а лише мати відношення до його тлумачення або застосування. Як зазна-

чив Міжнародний Суд, у справі Габчіково-Надьмарош, « .... нові норми і ста-

ндарти були розроблені, викладені у великій кількості інструментів протягом 

останніх двох десятиліть. Такі нові норми повинні бути прийняті до уваги, і 

таким стандартам повинна приділятися належна увага» (п. 140) [51, с. 15]. 

Отже, Справа Габчіково-Надьмарош також ілюструє важливість принципів в 

еволюційному тлумаченні договорів. Вона підтвердила, що загальне міжна-

родне право має відношення до тлумачення договору, в тому числі норм, які 

виникають після укладення договору. Припущення, що договори не є статич-

ними за своїм змістом, також підтвердив Апеляційний орган Світової органі-

зації торгівлі (СОТ) у справі Креветки/черепахи, де зазначив, що Угода 

ГАТТ, і особливо її стаття XX, повинна тлумачитися в розумі сучасного між-

народного права навколишнього середовища [27]. 

В той же час, в міжнародному праві виділяють також такі категорії, як 

«спеціальні принципи», «галузеві принципи міжнародного права» [42, с. 

102], «міжгалузеві принципи» [142, с. 114], «інституційні принципи міжнаро-

дного права», «загальновизнані принципи і норми», а  також регіональні і 

двосторонні [355, с. 158] (за сферою дії). Для них вірним видається підхід Г. 

Шварценбергера і Е. Брауна, які відзначають, що фундаментальні норми і 

принципи міжнародного права повинні відповідати трьом умовам: а) вони 

мають бути виключно важливими для міжнародного права; б) вони повинні 

відрізнятися від інших принципів відносно широким спектром проблем; в) 

вони повинні бути істотною частиною будь-якої відомої галузі міжнародного 

права або повинні так характеризувати чинне міжнародне право, що їх ігно-

рування повинно становити загрозу сучасному міжнародному праву [435, с. 

35-36]. Хоча ряд дослідників заперечує саме існування таких принципів, на 

практиці вони є «всього лише інструментами наукової класифікації «систе-

ми» нормативного масиву міжнародного права. У міжнародних документах і 
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в практиці держав такі правові поняття і категорії не застосовуються, оскіль-

ки держави створюють норми міжнародного права з метою врегулювання 

певних міжнародних відносин, а вже підрозділяють всі ці норми на «галузі», 

«підгалузі», «загальносистемні інститути» і просто «інститути» міжнародно-

го права вчені в цілях їх вивчення, дослідження та викладання» [436, с. 56]. З 

такою думкою важко однозначно погодитися. Так, щодо галузевих принципів 

міжнародного права, то Міжнародний Суд ООН посилався на існування, на-

приклад, принципів морського права, під якими розумілися найбільш загаль-

ні норми галузі (Справа Про континентальний шельф у Північному морі). А 

на думку Є.Т. Усенко, наявність галузевого принципу є необхідною ознакою 

галузі права [Цит. за: 355, с. 158]. 

У радянській і пострадянській доктрині міжнародного права звертали 

увагу на те, що галузеві принципи конкретизують, а іноді й розвивають осно-

вні, загальновизнані принципи міжнародного права, безпосередньо забезпе-

чують формування певної галузі і вдосконалення правового регулювання пе-

вної групи відносин [437, с. 18]. В той же час, в західній доктрині зараз при-

валює підхід щодо спеціальних принципів, як основи для створення «спеціа-

льних режимів», що регулюють певну проблематику – міжнародне морське, 

гуманітарне, екологічне право і інші. Такі режими оперують власними прин-

ципами, що відрізняються від загального міжнародного права, яке б у іншому 

випадку мало застосовуватися [138, с. 68]. Пороте, такий підхід видається 

нам неправильним. Не можна казати про можливість існування спеціальних 

принципів, що не відповідають основним принципам міжнародного права чи 

заважають їхньому застосуванню, оскільки це підриває саму можливість іс-

нування певної системи міжнародного права, чи міжнародного права як тако-

го. Як зазначає В.Г. Буткевич, галузеві принципи міжнародного права базу-

ються насамперед на основних принципах міжнародного права. Вони допов-

нюють основні принципи у складному механізмі міжнародно-правового ре-

гулювання, заповнюють відповідні прогалини в міжнародному праві. Галузе-

ві та інститутські принципи відіграють роль системоутворюючих факторів на 
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своєму рівні. Ця їхня функція цілковито підпорядкована вимогам і потребам 

основних принципів міжнародного права як головних систематизуючих засад 

цієї системи права [81, с. 218]. Більше того, існує об’єктивна тенденція для 

відокремлення спеціальних принципів від режимів, оскільки принцип – це 

правова норма (або комплекс норм), а режим – комплекс правовідносин, що 

ґрунтуються на відповідному юридичному принципі [437, с. 18]. 

Тому, нам видається можливим казати про існування ряду спеціальних 

принципів, що регулюють реалізацію концепції екологічно орієнтованої ене-

ргетики. Вони не протирічать основним принципам міжнародного права та 

відповідають ряду принципів МПНС та міжнародного енергетичного права, з 

якими ЕОЕн має спільний предмет правого регулювання.   

Принципи і поняття міжнародного права навколишнього середовища, 

такі, як сталий розвиток, виявилися корисним аналітичним інструментом в 

сфері використання енергії з точки зору її наслідків для екологічної політики 

[66, с. 36]. Принципи МПНС складають основу ЕОЕн, виступаючи базисом 

для міжнародно-правового регулювання екологічного використання енерге-

тики. Як відзначає Р. Зедаліс, міжнародне право встановлює деякі загальні 

принципи, які дають можливість більш повно уявити екологічний режим, що 

впливає на міжнародну енергетичну діяльність [98, с. 286].  

Н.А. Соколова визначає спеціальні принципи МПНС як «правові межі, 

яким повинні відповідати інші юридичні норми, в тому числі норми націона-

льного права». Вона зазначає їхню стабілізуючу, заповнюючу прогалини, 

роль, а також те, що вони не допускають переривання правового регулюван-

ня. Такий характер, на її думку, «дозволяє займатися вирішенням навіть зно-

ву виникаючих проблем в екологічній сфері без необхідності очікування поя-

ви комплексу спеціальних норм» [438, с. 14]. 

Щодо принципів МПНС, варто зазначити, що ці принципи ще не отри-

мали відображення в повному кодифікованому вигляді, вони розкидані по 

безлічі міжнародно-правових актів, що мають як обов'язковий, так і рекомен-

даційний характер [439, с. 38-41]. При цьому треба зазначити, що доктрина 
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міжнародного права також не має спільної думки з цього питання, навіть що-

до кількості принципів. Зрозуміло, що самі ці принципи і їхня кількість не 

мають бути достатньо великою, оскільки власне принципи ці є основополож-

ними напрямами діяльності самої галузі, і їх не варто, як це відзначав В.Г. 

Буткевич, плутати з нормами міжнародних угод в цій галузі [125, с. 512-513].  

Проаналізуємо принципи МПНС, що знайшли своє застосування в рам-

ках ЕОЕн. 

Принцип міжнародної відповідальності за шкоду, спричинену за межа-

ми своєї території, має своїми витоками рішення арбітражу в Справі Trail 

Smelter (1941 р.) [440] і Озера Лану (1957 р.) та зафіксований в принципі 21 

Стокгольмської декларації 1972 р. і декларації Конференції Ріо (1992 р.) 

(принц. 2) – «держави несуть відповідальність за те, щоб діяльність в рамках 

їх юрисдикції або контролю не призводила до шкоди навколишньому сере-

довищу інших держав або районів за межами дії національної юрисдикції» 

[9]. Довгий час дослідники відзначали, що саме використання території одні-

єї держави так, щоб не завдавати шкоди іншій, є суто звичаєвим принципом 

міжнародного права [98, с. 286-287]. Але тепер ситуація змінилася. Зараз йо-

го закріплено в цілому ряді міжнародних угод (Конвенція ООН з морського 

права (1982 р.) (ст. 194.2), Конвенція АСЕАН про збереження природи і при-

родних ресурсів (1985 р.) (ст. 20), преамбула Рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату (РКЗК) (1992 р.)) і судових рішень (справа МС ООН Про за-

конність застосування або загрози застосування ядерної зброї (1996 р.)), та  

вважається, що він вже є звичаєвим принципом міжнародного права (Справа 

МС ООН Габчіково–Надьмарош (1997 р.)). Його суть полягає в тому, що дія-

льність в рамках юрисдикції або контролю держави має запобігати завдаван-

ню шкоди навколишньому середовищу інших держав або районам за межами 

національних юрисдикцій [1, с. 38]. На думку ряду вчених цей принцип має 

більш широке розуміння і складається з двох частин: держави зобов'язані (1) 

запобігти транскордонному екологічному збитку і (2) відшкодувати збиток, 

якщо відбувається транскордонна шкода [441]. 
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Суть принципу перестороги полягає в тому, що відсутність наукової ба-

зи не може бути причиною для невживання дорогих заходів з недопущення 

завдання шкоди навколишньому середовищу. В доктрині зауважують, що 

принцип перестороги (precautionary principle – у ДФЄС), обережний підхід 

(precautionary approach), запобіжні заходи (precautionary measures), принцип 

обережного підходу (the precautionary approach) – мають однакову суть [59, 

с. 17-18]. Своєю чергою, профілактичний підхід в рамках принципу пересто-

роги також може включати в себе розробку і прийняття стратегій і політик, а 

також використання спеціальних правових процедур, таких як оцінка впливу 

на навколишнє середовище або стратегічного планування на тривалий тер-

мін. Він визнаний в Декларації Ріо (принц. 15) та згаданий в ряді конвенцій, 

зокрема РКЗК (ст. 3.3), Конвенції ОСПАР (ст. 2.3), Угоді про імплементацію 

Конвенції ООН з морського права (1994 р.) (ст. 6), Договорі про функціону-

вання ЄС (ст. 191.2). Зараз вважається також частиною міжнародного звичає-

вого права [442, с. 187-188]. В ЄС навіть ухвалено спеціальне Повідомлення 

Комісії (2000 р.), яке забезпечує керівні принципи для застосування цього 

принципу. Відповідно до цього Повідомлення, застосування принципу є 

ключовим елементом у європейській політиці захисту людей, тварин і рос-

лин. До принципу треба вдаватися, коли явища, продукція або методи мо-

жуть бути потенційно небезпечними, що підтверджується науковою та об'єк-

тивною оцінкою, однак ця оцінка не дозволяє визначити ризик з достатньою 

впевненістю [443]. Пов'язаний з принципом не нанесення шкоди, принцип 

перестороги вимагає, щоб у випадку, коли є розумні підстави для занепоко-

єння щодо серйозних або необоротних втрат, ефективні та пропорційні захо-

ди повинні бути прийняті для запобігання деградації навколишнього середо-

вища навіть у відсутності достовірних наукових даних. Міжнародний трибу-

нал з морського права у справі Про промисел південного блакитного тунця, 

зважаючи на діаметрально протилежні висновки, до яких приходили вчені, 

відзначив, що наукова невизначеність можуть бути досліджена в судовому 

контексті. При наданні забезпечувальних заходів, трибунал розпорядився 
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сторонам спору дотримуватися квоти на вилов риби і діяти з розсудливістю і 

пересторогою, щоб запобігти серйозній шкоді [444]. Про цей же принцип у 

вигляді зобов’язання «належної обачності» йшлося в рішенні МС ООН у 

Справі щодо целюлозних заводів на річці Уругвай (2010 р.): «є обов'язок дія-

ти з належною обачністю щодо всіх заходів, що проводяться під юрисдикці-

єю і контролем кожної зі сторін. Це зобов'язання, яке тягне за собою не тіль-

ки прийняття відповідних правил і заходів, а й певний рівень пильності в за-

безпеченні їх дотримання та здійснення адміністративного контролю, що за-

стосовується до державних та приватних операторів, такий як моніторинг ді-

яльності, здійснюваної такими операторами для захисту прав іншої сторони» 

(п. 101) [445, с. 197]. Проте, Камера по спорах щодо морського дна відзначи-

ла, що принцип перестороги є істотним елементом зобов'язання належної 

обачності [446, с. 314, 327]. Оскільки обачний підхід означає, що невизначе-

ність щодо причини і наслідків не повинна перешкоджати регулюванню по-

тенційно небезпечних видів діяльності, логічним наслідком є те, що поперед-

ня впевненість щодо шкідливого впливу вважається нормальною і передба-

чуваною. В той же час, такий документ, як Протокол до ДЕХ з екологічних 

питань і енергоефективності, взагалі цей принцип не згадує, хоча сам ДЕХ 

таке посилання і містить, і власне, можлива колізія не застосування цього 

принципу, оскільки можна стати стороною Протоколу, не будучи стороною 

ДЕХ (ст. 14). До того ж ряд дослідників вказують, що хоча принцип пересто-

роги, в першу чергу і адресовано державам, він застосовується як до держав-

них органів, так і до приватного сектору [447, с. 318, 334; 448, с. 63-78; 449, с. 

28-33; 450, с. 22]. У контексті використання ресурсів принцип перестороги 

заявляє: «обережне використання природних ресурсів вимагає, щоб запобіж-

ні заходи приймались не тільки у випадку певної небезпеки, але і в тих випа-

дках, які мають стурбованість або потенціал ризику» [451, с. 65]. Своєю чер-

гою, Суд ЄС встановив, що принцип перестороги застосовується в тих випа-

дках, де ризик не може бути продемонстрований повністю [452]. А у справі 

Афтон Кемікл Лімітід (2009 р.) Суд ЄС пішов ще далі, фактично встановив-
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ши правомірність правового акту ЄС, що містить обмежувальні заходи в 

сфері захисту навколишнього середовища від викидів зі згоряння бензину, 

який був прийнятий не на основі проведеного наукового дослідження, оцінці 

доступних наукових даних, а на основі зобов'язання їх майбутнього встанов-

лення [453]. Причому Гаагський окружний суд в ухваленні першого рішення 

з приводу зобов’язання держав скоротити викиди ПГ базувався саме на цьо-

му принципі в липні 2015 р. (Справа Urgenda) [454]. Тобто, як бачимо, межі 

принципу перестороги є доволі розмитими в різних регіонах і потребують 

подальшого закріплення. Як з цього приводу зазначила О.М. Медведєва, хоч 

і закріплені в Стокгольмській і Ріо-де-Жанейрській деклараціях принципи, 

які були визнані вже звичаєвими, через їх закріплення в цілому ряді міжна-

родних договорів і національному законодавстві, часто залишаються норма-

ми-цілями, побажаннями, а не конкретними вимогами щодо правил поведін-

ки зацікавлених акторів [455, с. 110].   

В рамках делійської «Декларації про принципи міжнародного права, що 

стосуються сталого розвитку» (2002 р.) Асоціацією міжнародного права ви-

ділено елементи обережного підходу (принципу перестороги) в рамках ста-

лого розвитку щодо використання природних ресурсів:  

а) забезпечення відповідальності за заподіяну шкоду (включаючи, у на-

лежних випадках, відповідальність держав); 

б) планування на підставі чітких критеріїв і точно визначених цілей; 

в) розгляд в оцінці екологічних наслідків усіх можливих способів досяг-

нення тієї чи іншої мети (включаючи, у деяких випадках, відмову від здійс-

нення наміченої діяльності); 

г) відносно діяльності, яка може завдати серйозної довготривалої або не-

зворотної шкоди, покладання відповідного тягаря доведення на особу або 

осіб, які здійснюють (або збираються здійснити) таку діяльність [456]. 
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Важливим є також такий принцип, з міжнародного права прав людини – 

право на сприятливе навколишнє середовище. В доктрині міжнародного пра-

ва цей принцип відноситься до так званого «третього» покоління прав люди-

ни [232, с. 42].Саме це право зафіксоване в ряді актів позитивного права регі-

онального характеру (Африканська Хартія прав людини і народів (1981 р.) 

(ст. 24), Протокол до Американської конвенції про права людини щодо еко-

номічних, соціальних та культурних прав (Договір Сан-Сальвадора) (1988 р.) 

(ст. 11), Хартія основних прав Європейського Союзу (2000 р.) (ст. 37), Араб-

ська хартія прав людини (2004 р.) (ст. 38)). Його фіксує і ряд галузевих уні-

версальних угод – Конвенція про права дитини (1989 р.) (ст. 24), Орхуська 

конвенція (1998 р.) (ст. 1) і т.п. Закріплено воно і у низці рішень органів 

ООН. Резолюціях ГА ООН: «Проблеми оточуючого людину середовища» 

(1986 р.), «Про необхідність забезпечення здорового навколишнього середо-

вища для добробуту людини» (1990 р.); резолюції Комісії з прав людини 

1990/41 від 6 березня 1990 р., резолюції Комісії з прав людини «Належне 

право на повагу до житла як компонент права на адекватні стандарти життя» 

2002/21 (2002 р.) і 2004/21 від 16 квітня 2004 р. Всесвітній хартії природи 

(принципи 23, 24), Стокгольмській декларації (1972 р.) (принцип 1), Декла-

рації Ріо (1992 р.) (принцип 1), рекомендаціях Ради Європи 1614 (2003) про 

навколишнє середовище і права людини і 1823 (2008) «Глобальне потепління 

та екологічні катастрофи» та ін. Його відзначено і в ряді рішень міжнародних 

судових інституцій, наприклад, ЄСПЛ (справа Kyrtatos v. Greece 2003 р.), 

Міжамериканська комісія з прав людини (справа про гідроелектричний про-

ект Панге проти Чилі (2003 р.) і т.п. Суть цього права викладена в Декларації 

Ріо таким чином: «Турбота про людину є центральною ланкою в діяльності 

по забезпеченню сталого розвитку. Люди мають право жити в доброму здо-

ров’ї і плідно працювати в гармонії з природою». Звичайно, саме право на 

сприятливе навколишнє середовище не є ідеальним з точки зору можливості 

його захисту, відшкодування збитків та критикується в юридичній літературі 

за розпливчастість і неконкретність [457, с. 20-27]. Право це є докорінно ва-
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жливим для ЕОЕн, оскільки саме таким чином втілено закріплення права лю-

дини існувати в екологічно безпечному світі, який не має забруднюватися 

при використанні енергетики. Варто відзначити, що воно є як індивідуаль-

ним, так і колективним в рамках міжнародного права (поширюється також і 

на корінні народи (Декларація прав корінних народів (2007 р.), Африканська 

Хартія прав людини і народів (1981 р.), Справа Африканської комісії з прав 

людини «Кен Саро-Віва» (1988 р.) і Справа Міжамериканської комісії з прав 

людини «народу Хуаорані проти Еквадору» (1990 р.)). Важливим є також 

широкий погляд на це право, коли до нього включають також право на отри-

мання екологічної інформації (Конвенція про оперативне оповіщення про 

ядерні аварії (1986 р.) (ст. 2)), право на участь у прийнятті рішень з питань, 

що стосуються навколишнього середовища (Орхуська конвенція (1998 р.) (ст. 

6-8)), право на доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього 

середовища (ЄСПЛ справа Lopez Ostra v. Spain (1994 р.)) [38, с. 121-144].   

Принцип міжнародного природоохоронного співробітництва також вже 

є звичаєвим принципом міжнародного права [458, с. 40]. Хоч він і є спеціалі-

зованими принципом галузі, проте він може вважатися розвитком основного 

принципу міжнародного права – «принципу співробітництва»10 закріпленого 

також в Статуті ООН. Цей принцип також від початку знайшов своє закріп-

лення в судових рішеннях (арбітраж по Справі озера Лану (1957 р.) [459, с. 

281-315] та Справі МС ООН Австралія/Нова Зеландія проти Франції з приво-

ду ядерних випробувань (1973 р.) [460]), а потім у відповідному 24 принципі 

Стокгольмської Декларації (1972 р.). Зараз цей принцип втілився в цілі спеці-

альні режими переговорів щодо екологічної проблематики, передбачені в ря-

ді конвенцій (Конвенція ООН з морського права (1982 р.) (ст. 204-206), Кон-

венція з регулювання діяльності щодо мінеральних ресурсів Антарктики 

(1988 р.), Мадридський протокол по захист навколишнього середовища Ан-

тарктики (1991 р.)). Його суть полягає у взаємних консультаціях щодо вико-

ристання спільних природних ресурсів або спорудження потенційно небезпе-

                                                             
10 Докладніше про нього: [81, с. 239-241]. 
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чних об’єктів поблизу іншої держави. Що стосується нашої ситуації, то на-

приклад, будівництво ядерних установок в межах 30 км від державного кор-

дону накладає обов’язок проводити консультації і переговори в дусі доброї 

волі, але при цьому немає ніяких істотних обмежень на діяльність, таких як 

заборона на зведення ядерних об'єктів11. В рамках ряду договорів звертається 

увага на потребу як міжурядового так і комерційного співробітництва для 

досягнення цілей ЕОЕн (преамбула Протоколу про енергоефективність до 

ДЕХ). 

Важливе значення, наприклад, при отриманні ліцензій на видобуток 

енергетичних природних ресурсів має принцип «застосування кращих прак-

тичних методів», який вимагає, щоб компанії використовували найбільш 

ефективні методи охорони навколишнього середовища, відповідні технічним 

стандартам якості і одночасно економічно доступні. Пізніше він розвився в 

принцип «застосування кращої технології без зайвих витрат» (в Англії – 

«найкращі доступні технології, що не тягнуть зростання витрат»), що також 

вимагає застосування найбільш ефективних технологій охорони навколиш-

нього середовища, але обумовлює це збереженням витрат на попередньому 

рівні, що робить його економічно обґрунтованим. Вперше його втілили в ра-

мках справи «Кокерілл Самбра», коли від бельгійської компанії вимагали 

удосконалення очисних споруд, як це зробили інші сталеливарні компанії, 

наприклад, в Німеччині та Нідерландах [112, с. 193]. В рамках проблематики 

енергетики і екології його вперше було закріплено в Женевській конвенції 

про транскордонне забруднення повітря (1979 р.) (ст. 6). 

Один з ключових принципів екологічного права, що має застосування в 

рамках ЕОЕн, це «забруднювач платить». Принцип цей, хоч і існує вже не 

лише як регіональний, проте має різний зміст в різних регіонах світу. Зрозу-

міло, що своє походження він має з практики розвинених країн. Вперше на 

міжнародному рівні принцип «забруднювач платить» був сформульований в 

1972 р., в документі ОЕСР [462, с. 236]: держави-члени дійшли згоди, що су-

                                                             
11 Наприклад, Німецько-датська угода 1977 р. [461, с. 274]. 
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бсидії не повинні надаватися на цілі боротьби із забрудненням, ці витрати 

повинні бути покладені на самих "забруднювачів", а в кінцевому рахунку – 

на споживачів. Свій активний розвиток він отримав в ЄС. Вперше там він був 

сформульований в екологічній програмі Європейського Економічного Спів-

товариства в 1973 р., потім він отримав юридичне оформлення в Єдиному 

Європейському Акті і Маастрихтському договорі. Там, його сенс полягає в 

тому, що фізична або юридична особа, чия діяльність завдає шкоди природ-

ному середовищу, має нести матеріальну відповідальність. Тобто, відповіда-

льність несе конкретний забруднювач, а не держава, через що корпорації за-

кладають його у вартість своїх послуг, перекладаючи його в підсумку на 

споживача [463]. Першою спробою закріпити його на універсальному рівні 

була Декларація Ріо (1992 р.), де принцип 16 застосував цей принцип, але не 

до держав, а щодо приватних суб’єктів, проте держави мали здійснювати за 

ним контроль [9]. Своє закріплення на трансрегіональному рівні цей принцип 

знайшов у ДЕХ (част. 4). Своєю чергою, в країнах Східної Європи, Кавказу і 

Центральної Азії принцип «забруднювач платить» застосовується у вигляді 

системи платежів і податків на забруднення [464]. Представники азійських 

країн вбачають, що він є одним із принципів соціальної відповідальності біз-

несу, і частиною державно-приватного партнерства [465, с. 320]. При цьому 

симптоматичним стало його тлумачення Верховним судом Індії у справі що-

до забруднення повітря і завдання шкоди Тадж-Махалу і людям, що живуть 

поблизу (1996 р.): «Забруднювач платить» означає, що абсолютна відповіда-

льність за збиток навколишньому середовищу поширюється не лише на ком-

пенсацію жертвам забруднення, а й витрати на відновлення деградації навко-

лишнього середовища. Відновлення пошкодженого навколишнього середо-

вища є частиною процесу "сталого розвитку" і як такий забруднювач повинен 

оплатити відшкодування для окремих хворих, а також витрати на відновлен-

ня пошкоджений екології» (п. 11-14) [466, с. 647, 658-660]. В інших пунктах 

суд закликав компанії переходити на природний газ та відмовитися від вико-
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ристання вугілля в виробництві, як більш екологічно безпечних енергетичних 

ресурсів (п. 35). 

Таким чином, на практиці можна розрізнити два види реалізації зазначе-

ного принципу. У першому варіанті, що має на сьогодні широке застосуван-

ня, принцип «забруднювач платить» застосовується шляхом встановлення 

певного виду податків і використання частини акумульованих таким чином 

коштів у природоохоронних цілях. У другому варіанті, що отримав розвиток 

недавно, встановлюється відповідальність за збиток навколишньому середо-

вищу, при цьому ризик покладається на ту сторону, чия діяльність призво-

дить до такого збитку. Зокрема, мова йде про небезпечні види діяльності (до 

яких відноситься і надрокористування), які допускаються, оскільки прино-

сять певні блага суспільству. Покладена в таких випадках відповідальність не 

залежить від вини (строга відповідальність – strict liability) [59, с. 18]. 

Принцип невід'ємного суверенітету над природними ресурсами є ключо-

вим принципом міжнародного економічного права та МПНС12. Своє визнан-

ня в якості звичаєвої норми міжнародного права він отримав в рамках Спра-

ви МС ООН щодо військової діяльності в ДР Конго (2005 р.) (п. 244) [468, с. 

244] і арбітражної Справи Тексако-Лівія (1977 р.) (пп. 87-88) [412]. Як такий, 

він може зіграти важливу роль у змішуванні в цих двох областях права з ме-

тою сприяння сталому розвитку. Що стосується управління природними ре-

сурсами, є необхідність комплексного та всебічного підходу щодо: міжнаро-

дної допомоги в цілях розвідки і сталого використання природних ресурсів; 

боротьби з убогістю; умов торгівлі багатих ресурсами країн, доходи яких си-

льно залежать від експорту природних ресурсів; доступу до і передачі еколо-

гічно безпечних технологій для надання допомоги країнам у боротьбі з нега-

тивними екологічними наслідками. Зважаючи на свій сильний розвиток і все 

більш екологічну орієнтацію, принцип постійного суверенітету може служи-

ти важливим наріжним каменем пропонованого міжнародного права сталого 

розвитку [469, с. 394].  

                                                             
12 Докладно див.: [467, с. 66-70]. 
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Принцип інформування та допомоги у випадку надзвичайних екологічних 

ситуацій [18, с. 29]. Тут, мова йде про попередження інших держав у випадку 

ядерних аварій (Конвенція про оперативне оповіщення у разі ядерної аварії 

(1986 р.)), аварій, пов’язаних з витоком нафти на морі (Конвенція про готов-

ність до забруднення нафтою (1990 р.), Конвенція ООН з морського права 

(1982 р.) (ст. 198, 199, 211.7), лісових пожеж із транскордонним впливом 

(Угода АСЕАН про транскордонне димове забруднення (2002 р.)), потенцій-

ної небезпечної діяльності на транскордонних річках (Конвенція про несуд-

ноплавне використання річок (1997 р.)), а також загальний принцип допомо-

ги постраждалій державі у випадку аварії (принцип 18 Декларації Ріо) та 

проведення процедури ОВНС (Конвенція Еспо про оцінку впливу на навко-

лишнє середовище в транскордонному контексті (1991 р.)). Він вважається 

таким, що є звичаєвим в рамках міжнародного права. Практика держав, пре-

цедентне право, договори і резолюції міжнародних органів підтримують іс-

нування зобов'язання щодо обов’язку своєчасного повідомлення державам 

щодо ризику транскордонної екологічної шкоди, щоб вони могли вжити за-

ходів для самозахисту і мінімізації збитку. 

Крім цих визнаних принципів міжнародного права навколишнього сере-

довища, ми можемо відзначити кілька специфічних принципів, застосовних в 

рамках реалізації ЕОЕн, що походять з міжнародного енергетичного права і 

зараз перебувають в стадії визнання:  

- Принцип захисту і охорони навколишнього середовища в рамках енер-

гетичного циклу. Цей принцип згадується в рамках ДЕХ і Протоколу до 

ДЕХ. Він згаданий також у регіональних угодах (угоди СНД з транзиту 

нафти і газу, Угода СНД про співробітництво в галузі вивчення, розві-

дки і використання мінерально-сировинних ресурсів (1997 р.)) та двос-

торонніх угодах щодо різного роду енергетичних ресурсів; 

- принцип захисту навколишнього середовища на благо нинішнього і 

майбутніх поколінь (принцип рівності поколінь). Його суть полягає в 
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тому, щоб забезпечити такі поточні темпи розвитку, щоб відбувалося 

справедливе задоволення розвитку та екологічних потреб нинішнього і 

майбутніх поколінь. Існування принципу рівності між поколіннями є 

наразі ще непевним в рамках міжнародного права. Він є визначеним в 

рамках Декларації Ріо (принцип 3) та Йоханнесбурзької декларації. Йо-

го висувають в якості основи сталого розвитку (згаданий в доповіді 

комісії Брунтланда (1987 р.). Але він все ще не має під собою достат-

ньої договірної бази визнання (РКЗК, Кіотський протокол), щоб казати, 

що він є принципом галузі;    

- принцип енергозбереження і енергоефективності. Знайшов свою реалі-

зацію в рамках Протоколу до ДЕХ, Угоди СНД з енергоефективності 

(2003 р.), РКЗК і Кіотському протоколі, директив ЄС з енергоефектив-

ності в різних секторах, двосторонніх меморандумів та угод з енергое-

фективності; 

- Принцип правового забезпечення розвитку та використання нових і ві-

дновлюваних джерел енергії. Базується на нормах ДЕХ, РКЗК ООН і 

Кіотському протоколі, директивах ЄС з ВДЕ, двосторонніх меморан-

думах та угодах з підтримки розвитку ВДЕ. 

В останні роки кілька міжнародних та європейських правових докумен-

тів роблять акцент на ухвалення екосистемного підходу до управління діяль-

ністю людини, яка є пов’язаною з енергетикою. Зокрема, Європейська стра-

тегія щодо захисту та збереження морського середовища (2002 р.) підкрес-

лює, що екосистемний підхід полягає в застосуванні наукового підходу до 

управління морськими ресурсами [470], в тому числі і енергетичними. Сам 

по собі термін «екосистема» походить від двох слів: «екологія» і «система». 

Конвенція про біологічне різноманіття (1992 р.) визначає «екосистему» як 

«динамічний комплекс груп рослин, тварин і мікроорганізмів, і їх неживого 

навколишнього середовища, що взаємодіють як єдине функціональне ціле» 

(ст. 2). Міжнародна рада з дослідження моря визначає екосистемний підхід 
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як «всеохоплююче комплексне управління діяльністю людини на основі най-

кращих наявних наукових знань про екосистеми та їх динаміку, з метою ви-

явлення та вжиття заходів щодо впливів, які мають вирішальне значення для 

здоров'я морських екосистем, забезпечуючи тим самим стале використання 

екосистем товарів, послуг і підтримку цілісності екосистем» [471]. Підставою 

для прийняття екосистемного підходу є те, що в той час як сама екосистема 

не може управлятися, діяльністю людини, яка взаємодіє і впливає на неї, мо-

жна керувати з метою збереження біорізноманіття та забезпечення сталого 

розвитку.  

На практиці міжнародні документи напряму не пов’язують екосистем-

ний підхід зі сферою енергетики, але він має пряме застосування до регулю-

вання людської діяльності в рамках ряду просторів, де видобуваються енер-

гетичні ресурси, зокрема транскордонних водотоків або морських просторів. 

Так, Всесвітній саміт зі сталого розвитку (2002 р.) в рамках Плану виконання 

рішень вимагає від усіх держав застосування екосистемного підходу в розви-

тку морських ресурсів до 2010 року (п. 30d) [472, с. 28]. В рамках заходів з 

управління керуються низкою принципів, у тому числі: краще використання 

наявних науково-технічних знань про структуру та функції екосистеми; кра-

ще використання наукових рекомендацій; інтегрована експертна оцінка; ско-

ординований і комплексний моніторинг; прийняття схем для контролю та 

забезпечення дотримання.  

У випадку застосування щодо реалізації концепції ЕОЕн екосистемного 

підходу мова йде про такий комплексний підхід до видобутку енергетичних 

ресурсів, який би не завдавав значної шкоди навколишньому природному се-

редовищу та безпеці людей в рамках певної екосистеми, роблячи його мож-

ливим також в досяжному майбутньому. При його реалізації також треба до-

тримуватися вищезгаданих принципів права навколишнього середовища. По 

суті своїй цей підхід є міжпросторовим, не застосовуючись лише до певних 

територіальних режимів, ніби пронизуючи території з різними правовими 

режимами, об’єднані спільністю екосистеми (наприклад, Світовий океан, що 
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має згідно Конвенції ООН 1982 р. різний правовий режим, але є єдиною еко-

системою). Водночас, залишаються значні перешкоди для застосування кон-

цепції на практиці. По-перше, виникають практичні труднощі, коли фізичні 

та біологічні межі екосистеми не відповідають зонам юрисдикції, встановле-

ним у міжнародному праві. У таких випадках, права і обов'язки різних сторін 

можуть відрізнятися в рамках екосистеми. Ця складність посилюється відсу-

тністю єдиного регулюючого органу з ексклюзивною правовою компетенці-

єю вживати заходів з управління, які застосовуються до всієї екосистеми. По-

друге, можуть бути значні доказові проблеми визначення географічних кор-

донів різних категорій живих/неживих ресурсів. По-третє, складність пов'я-

зана з наявністю наукових даних та моніторингу природного середовища. За 

відсутності таких даних і відповідних програм моніторингу важко зрозуміти, 

як екосистемний підхід може доставити відчутні результати. І на останок, 

екосистемний підхід важко поєднати із традиційним «секторальним підхо-

дом» до природного середовища, коли розроблялися кілька механізмів, що 

дозволяють інтегрувати управлінські рішення, що стосуються окремих сек-

торів людської діяльності в окремому просторі – рибальство, видобуток наф-

ти і газу, видобуток корисних копалин і т.п. Комплексне управління, таким 

чином, може спричинити регулювання окремих видів діяльності у певних 

областях, де вони загрожують регіональним цілям у сфері біорізноманіття. 

Реалізація цього підходу тягне за собою ретельну оцінку різних конкуруючих 

інтересів і реалізацію рамкового планування та управління системою. 

Іншою важливою для ЕОЕн складовою МПНС, особливо, щодо безпеч-

ного використання традиційних джерел енергії, є оцінка впливу на навколи-

шнє середовище (ОВНС). Сама по собі ОВНС в рамках міжнародного права 

вперше була оприлюднена в 1980-і роки в рамках діяльності Конференції 

Сторін Договору про Антарктику (КСДА). Так, на 12 КСДА (1983 р.) була 

прийнята Рекомендація № 3 «Вплив людини на навколишнє середовище», яка 

заклала в собі основоположний принцип ОВНС – «ніяка дія або діяльність, 

що мають притаманну їм тенденцію змінювати навколишнє середовище в 
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великих областях…., не повинні проводитися, якщо не будуть зроблені від-

повідні кроки до того, щоб передбачити можливі зміни і здійснити відповід-

ний контроль щодо шкідливих наслідків, до яких може призвести таке вико-

ристання» [473]. В рамках Конвенції з морського права (1982 р.) йдеться про 

ряд елементів ОВНС (ст. 206). Своєю чергою Декларація Ріо (1992 р.) закли-

кала до використання ОВНС у всіх країнах (принцип 17). В підсумку, наразі 

ОВНС застосовується в законодавстві більш ніж у 100 країнах. А усі банки 

розвитку і більшість міжнародних агентств з надання допомоги вимагають 

здійснення ОВНС в процесі реалізації інвестованих ними проектів [474, с. 6]. 

Конвенційне закріплення ОВНС отримала в 1991 р., коли було ухвалено 

два документи, що детально регламентували її процедуру: Конвенція про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 

(Конвенція Еспо) і Протокол про охорону навколишнього середовища до До-

говору про Антарктику (Мадридський протокол). Найбільш цікавим для нас є 

спеціалізований регіональний європейський документ – Конвенція Еспо. 

Конвенція Еспо передбачає, що держави на індивідуальній чи колективній 

основі вживають всіх належних і ефективних заходів щодо запобігання знач-

ному шкідливому транскордонному впливу в результаті планованої діяльнос-

ті, а також за його зменшення та контролю за ним (ст. 2). Визначено такі ета-

пи проведення ОВНС: оповіщення (ст. 3), підготовка документації з оцінки 

впливу на довкілля (ст. 4), консультації між заінтересованими сторонами (ст. 

5), прийняття остаточного рішення (ст. 6) та післяпроектний аналіз (ст. 7). 

Останній етап – факультативний, проводиться за домовленістю сторін. Сама 

по собі ОВНС проводиться щодо запланованої господарської діяльності, що 

може мати значний транскордонний вплив (ст. 2.1). Своєю чергою, «вплив» 

може мати наслідки для довкілля, включаючи здоров'я і безпеку людей, фло-

ру, фауну, ґрунт, повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші 

матеріальні об'єкти, чи взаємозв'язок між цими факторами. Він охоплює та-

кож наслідки для культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є 

результатом зміни цих факторів (ст. 1.7). В рамках проектів, які підлягають 
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процедурі ОВНС, є цілий ряд енергетичних (нафтоочисні заводи, нафто- та 

газопроводи з трубами великого діаметру, великі греблі та водосховища, ве-

ликомасштабне видобування, вилучення та збагачення на місці вугілля, ви-

добування вуглеводнів на континентальному шельфі і т.п.) (Додаток І). Такий 

широкий підхід до потреби проведення ОВНС по суті збігається з поглядами 

на сталий розвиток, причому ОВНС виступає одним з механізмів його забез-

печення. Підтвердженням цього можна вважати згадування цього принципу в 

рамках преамбули Конвенції.  

Держави мають забезпечити, щоб в остаточному рішенні щодо заплано-

ваної діяльності були належним чином враховані результати ОВНС (ст. 6). 

Вони зобов'язані проводити стратегічну екологічну оцінку щодо планів і про-

грам, які розробляються для сільського господарства, лісівництва, енергети-

ки, транспорту, водного господарства і т. д. За результатами екологічної оці-

нки повинна бути підготовлена відповідна доповідь [475, с. 804-806]. 

ОВНС є інтегрованою до багатьох інших конвенційних механізмів регу-

лювання, пов’язаних з ЕОЕн. Зокрема, РКЗК ООН передбачає ОВНС в якості 

інструменту пом'якшення. Вона закликає держави-учасниці розробити внут-

рішні методи для проведення оцінок впливу, які повинні «мінімізувати не-

сприятливий вплив на економіку, на здоров'я населення і на якість навколи-

шнього середовища, проектів або заходів, здійснюваних ними з метою пом'я-

кшення або адаптації до зміни клімату» (ст. 4.1f). А у 2011 р. Міжнародний 

трибунал з морського права в рамках Палати по суперечках щодо морського 

дна пояснив, що держави можуть мати зобов'язання проводити ОВНС, коли 

запланована виробнича діяльність може мати значний негативний вплив на 

загальний ресурс в транскордонному контексті. Трибунал відзначив, що обо-

в'язок по міжнародному праву з проведення ОВНС «може також застосовува-

тися до діяльності, що має вплив на навколишнє середовище в районі за ме-

жами дії національної юрисдикції» [476, п. 148]. Таке широке конвенційне 

визнання ОВНС призвело до того, що Міжнародний суд ООН у рішенні в 

Справі про целюлозні заводи на річці Уругвай (2010 р.) визнав, що транскор-
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донне ОВНС має кваліфікуватися як частина звичаєвого міжнародного права 

(п. 203) [445]. Проте, нажаль немає універсального правила щодо процедур, 

що регулюють процес повідомлення і ступінь, в якому потенційно постраж-

далі держави допускаються до участі в транснаціональній ОВНС. В вищезга-

даній Справі про целюлозні заводи МС ООН було лише відзначено, що кож-

на держава має врегульовувати її в своєму національному законодавстві (п. 

205) [445]. Таким чином, на практиці процедури повідомлення і консультацій 

залишаються неясними для держав, які не є учасниками відповідних угод. 

Тільки завдяки ОВНС можна подивитися на кумулятивні і індуковані 

наслідки дії щодо забруднення повітря або зміни клімату. ОВНС повинна бу-

ти використана набагато більш широко і ефективно, ніж в даний час, і це ви-

магає нарощування потенціалу та підготовку кадрів для практичних рекоме-

ндацій з використання ОВНС. Занадто часто інтереси економічного розвитку 

прагнуть уникнути ОВНС [477, с. 136]. 

На розвиток положень Конвенції Еспо було ухвалено Київський Прото-

кол щодо стратегічної екологічної оцінки (2003 р.). Цей документ має на меті 

забезпечити високий рівень охорони навколишнього середовища шляхом: а) 

забезпечення того, щоб екологічні, в тому числі, пов'язані зі здоров'ям насе-

лення, міркування ретельно враховувалися при розробці планів і програм; б) 

сприяння розгляду екологічних особливостей при розробці політики та зако-

нодавства; в) встановлення чітких, відкритих і ефективних процедур страте-

гічної екологічної оцінки; г) забезпечення участі громадськості в стратегічній 

екологічній оцінці; д) інтеграції екологічної стурбованості і розробки доку-

ментів з метою забезпечення сталого розвитку. Ряд договорів, що торкаються 

проблематики ЕОЕн, також зачіпають ранню або стратегічну ОВНС. Напри-

клад, в Рамковій угоді про співробітництво в басейні річки Ніл (2009 р.) пе-

редбачено, що якщо заплановані заходи можуть мати значні негативні впли-

ви на довкілля, держави басейну повинні, на ранній стадії, провести всеосяж-

ну оцінку цих впливів щодо їх територій (ст. 9) [478]. Інший регіональний 

документ – Протокол про енергетику до Конвенції про захист Альп (1998 р.) 
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містить норму, що «в разі будівництва нових великих електростанцій і знач-

ного збільшення пропускної здатності існуючих, Договірні Сторони, відпові-

дно до чинного законодавства, повинні приступити до ОВНС Aльп і оцінити 

їх територіальні та соціально-економічні наслідки відповідно до статті 12. 

Сторони визнають право на консультації на міжнародному рівні за проекта-

ми з транскордонними наслідками» (ст. 2.2) [479]. 

Як відзначає М.О. Медведєва, стратегічна екологічна оцінка відрізняєть-

ся від простої оцінки впливу тим, що, на відміну від останньої, проводиться 

на стадії розробки національних планів і програм. Після затвердження таких 

планів і програм можлива реалізація конкретних проектів, які потребують 

проведення обов’язкової оцінки впливу на навколишнє середовище у кожно-

му конкретному випадку [38, с. 76]. Стратегічна оцінка навколишнього сере-

довища — це не є, власне, прийняття рішень, а скоріше допомога в їх прийн-

ятті. Це засіб, знаряддя для використання планового процесу. Стратегічна 

оцінка навколишнього середовища не передбачає якихось жорстких станда-

ртів. Вона має характеризуватися гнучкістю, здатністю до адаптування [13, 

с. 234-235]. Важливе значення ОВНС має в рамках будівництва нових транс-

кордонних магістральних газопроводів, таких як «Північний потік» (2009 р.), 

«Південний потік» (2011-13 рр.), «Набуко», «Північний потік-2» (2013 р.). 

Всі вони потребують обов’язкового проведення такої експертизи, яка може 

або загалом припинити (будівництво нафтопроводу Бургас-Александруполіс 

розпочате в рамках реалізації міжурядової російсько-болгарсько-грецького 

угоди 2007 р. [480] припинилося у 2010 р. через загрозу захисту навколиш-

ньому середовищу [481, с. 116]) або відкласти реалізацію (наприклад, завдя-

ки позиції північноєвропейських країн щодо ухвалення ОВНС «Північний 

потік», його реалізація була відкладена на кілька років [482]). При цьому го-

ловний ініціатор проекту – Росія – не ратифікувала Конвенцію Еспо, але, як 

підписант, мала виконувати її вимоги, зважаючи на те, що будівництво «Пів-

нічного потоку» підпадало під вимоги щодо тимчасового застосування угоди: 

газопроводи були перераховані у Додатку I та мали потенційно шкідливий 
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транскордонний вплив. Було вирішено через серію переговорів, що Конвен-

ція Еспо буде застосована в межах, дозволених російським національним за-

конодавством [483, с. 158].  

Треба також проаналізувати застосування щодо екологічної енергетики 

норм РКЗК ООН, Кіотського протоколу і рішень Нарад і Конференцій сторін 

(СОР) цих міжнародних договорів. Ці документи мають своїм ключовим за-

вданням протидію змінам клімату через скорочення викидів ПГ «на рівні, 

який не допускав би небезпечного антропогенного втручання в кліматичну 

систему» (ст. 2 РКЗК ООН), одним із головних емітентів, яких є енергетика 

(ст. 4.1с РКЗК ООН) [484]. Проте, Конвенція містить лише найзагальніші ре-

комендації про те, як це має бути досягнуто. Кіотський протокол містить 

юридично обов'язкові цілі, які забезпечують загальне скорочення викидів 

шести парникових газів в І період дії зобов'язань 2008-2012 рр. порівняно з 

рівнем 1990 р. Протокол, визначає дії по декількох секторах, у тому числі 

енергетики, де учасники повинні розробити політики в галузі енергоефектив-

ності, а також стимулювати розвиток відновлюваних джерел (ст. 2) [485]. Ми 

не будемо зупинятися на загальновідомих аспектах цих документів, тим бі-

льше, що нещодавно їхній докладний аналіз в українській науці міжнародно-

го права здійснила М.О. Медведєва, проаналізуємо те, що пов’язано з регу-

люванням енергетичних аспектів [486].  

В рамках РКЗК ООН (1992 р.) прямо згадується енергетика, як один з 

напрямків протидії змінам клімату: «досягнення більш високої енергоефек-

тивності» (преамбула), «сприяння і співпраця в галузі розробки, застосування 

і поширення» технологій, які мають на меті «контроль, запобігання або зме-

ншення» (ст. 4.1c) викидів в енергетичному секторі. В той же час прямо певні 

механізми, такі, як, наприклад, ВДЕ, не згадані. В той же час, вже Кіотський 

протокол серед «політик та заходів», що можуть застосовуватися сторонами 

«при виконанні своїх визначених зобов'язань щодо кількісних обмежень і 

скорочень викидів відповідно до статті 3, з метою сприяння сталому розвит-

ку», визначив такі, пов’язані з ЕОЕн, заходи: «підвищення ефективності ви-
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користання енергії» (ст. 2.1а.і), «проведення досліджень, розробка, сприяння 

широкому використанню та впровадженню нових і відновлюваних видів ене-

ргії, технологій поглинання двоокису вуглецю та передових сучасних еколо-

гічно безпечних технологій» (ст. 2.1а.iv), «поступове скорочення або усунен-

ня ринкових диспропорцій, фіскальних стимулів, звільнення від податків та 

мита і субсидій, що суперечать цілям Конвенції, в усіх галузях, які є джере-

лами викидів парникових газів, і застосування ринкових механізмів» (ст. 2.1а. 

v), «обмеження або скорочення викидів парникових газів, які не регулюються 

Монреальським протоколом та є результатом використання авіаційного па-

льного та мазуту під час повітряних і морських перевезень» (ст. 2.2).  

Як зазначив з цього приводу С. Брюс, «нинішня міжнародно-правова ар-

хітектура зі змін клімату розглядає лише наслідки діяльності в галузі енерге-

тики. По суті, міжнародне співтовариство шукає ліки від зміни клімату, до-

зволяючи державам вибрати самостійно засоби для цього» [66, с. 20], і серед 

іншого в сфері енергетики. Проте, саме такий підхід охоче і свідомо дозволяє 

ситуації в світі погіршитись, оскільки «самолікування дуже рідко є вдалим 

виходом» [487], особливо в цій ситуації. Скоріше, потрібен новий імператив 

щодо вживання превентивних заходів, щоб запобігти катастрофічним змінам 

клімату, чому може сприяти встановлення пов’язаних юридичних зо-

бов’язань для держав в сфері ВДЕ і енергоефективності в новому Кіотському 

протоколі розробленому в Парижі (2015 р.) чи в рамках розвитку SE4ALL.  

В той же час, теоретично, використовуючи підходи до тлумачення зі ст. 

33.3.с Віденської конвенції про право міжнародних договорів, сторони мо-

жуть розглядати вищеперераховані норми РКЗК ООН і Кіотського протоко-

лу, як свій обов’язок розробити і прийняти національні закони і політики, 

збільшення частки відновлюваних джерел енергії у внутрішньодержавній і 

міжнародній схемі енергопостачання. Такий широкий підхід в принципі під-

тримує і міжнародна юриспруденція [488, с. 831, 845; 489, п. 16, 31-32; 51, с. 

67; 490, с. 161, 182; 52, с. 35, 66, 73-74, 115-16]. Це дозволить значно просу-

нути об'єкт і цілі боротьби зі зміною клімату, а також сприяти системній ін-
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теграції та узгодженості між різними, але суміжними областями міжнародно-

го права [491, с. 290]. Хоч режим зміни клімату і є достатньо «автономним» 

[138], як мінімум, дискурс сталого розвитку може надати деякої нормативної 

ваги більш широкому використанню відновлюваних джерел енергії в цьому 

сенсі. Проте, в будь-якому разі без зміни існуючого режиму з питань генера-

ції енергії, вони швидше за все, виявляться недостатніми для ефективного 

пом'якшення наслідків зміни клімату. 

На сучасному етапі система РКЗК і Кіотського протоколу перебуває в 

процесі реформування. Під час СОР-17 (2011 р., Дурбан), держави-учасниці 

Кіотського протоколу домовилися, що ІІ період дії зобов'язань за Кіотським 

протоколом почнеться з 1 січня 2013 р. і до 2020 р., але Японія і Росія заяви-

ли, що вони не мають наміру дотримуватися положень зобов'язання щодо 

скорочення викидів відповідно до Кіотського протоколу після І періоду дії 

зобов'язань, що закінчується в кінці 2012 р [492]. У 2012 р. в рамках Дохійсь-

кої Конференції сторін РКЗК (СОР-18) було прийнято зміни до Кіотського 

протоколу, що отримали назву Doha Climate Gateway. В рамках цих докумен-

тів ключовою стала Дохійська поправка до Кіотського протоколу, що запро-

вадила ІІ період дії зобов’язань (2013-2020 рр.) за Протоколом, з новими кі-

лькісними показниками для ряду держав та перенесла невикористані квоти з 

першого періоду на другий [493]. Причому, цілий ряд держав (ЄС і держави-

члена, Японія, Австралія) зробили застереження, що не будуть купувати кво-

ти (надлишкові одиниці встановленої кількості), що залишилися з першого 

періоду. Своєю чергою, Україна зобов’язалася зменшити свої викиди на 20 % 

по відношенню до 1990 р., Росія, Японія, Канада вийшли з Кіотського прото-

колу, а Нова Зеландія продовжила діяльність лише в рамках РКЗК ООН. По-

ки поправка чекає на ратифікацію ¾ учасників Протоколу. Сам Кіотський 

протокол кардинально змінив свою роль. Для розгортання кліматичної тема-

тики він вже не потрібен. Зниження глобальних викидів Кіотський протокол 

забезпечити не може, так як його зобов'язання в принципі охоплюють лише 

розвинені країни. Апробація та розвиток механізмів «гнучкості» активно 
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триває, але вже на рівні країн та регіонів [494]. Дослідники пропонують розг-

лядати цей ІІ період дії Кіотського протоколу, як інструмент підтримки прое-

ктів МЧР на період підготовки нової угоди, причому без їх істотного розвит-

ку. Крім того, сам ІІ період дії ще не набув чинності, оскільки ратифікація 

відповідної поправки до Кіотського протоколу йде вкрай повільно (на липень 

2015 р. це зробили всього 38 країни: Китай, Норвегія, Мексика, Індонезія і 

ряд невеликих країн) [495]. 

В 2013 р. в рамках Варшавської конференції зі змін клімату (COP-19) 

було досягнуто принципову згоду про заміну Кіотського протоколу в 2015/6 

р. новим документом та вироблено його загальні риси. Новий документ має 

стати менш соціально орієнтованим, замінивши раніше існуючий поділ країн 

на розвинуті і ті, що розвиваються, скасовується також сам термін «обов’язки 

зі скорочення», замість якого буде «внесок сторін в боротьбу зі змінами клі-

мату», запроваджено механізм покриття збитків від кліматичних змін («вар-

шавський механізм»). Було укладено угоду між Зеленим кліматичним фон-

дом і Конференцією сторін та Механізм по боротьбі з вирубкою і зведенням 

тропічних лісів (REDD +), який містить важливі технічні рішення, необхідні 

країнам, що розвиваються, для запуску проектів в рамках цього механізму, з 

фінансовим забезпеченням у 280 мільйонів доларів [496]. На цих Конферен-

ціях головну увагу було приділено механізму адаптації до змін клімату, осо-

бливо до тих, які викликані стихійними лихами, який відповідно потребує 

значних фінансових коштів. В рамках СОР-20 у Лімі (2014 р.) було досягнуто 

згоди про загальні риси нового документу («Елементи чорнового переговор-

ного тексту»), який має замінити Кіотський протокол в 2020 р., і який мають 

фінально розробити і ухвалити на СОР-21 у Парижі в 2015 р. [497].    

Нова угода, як це можна зрозуміти з чорнового варіанту її проекту, шви-

дше за все буде складатися з довгострокової угоди (запропоновані 4 дати за-

кінчення – 2030, 2040, 2050 і навіть 2100 рр.) з першим періодом оголошених 

внесків в 10 років або двома періодами тривалістю 5 років (зараз є 10 опцій)) 

рамкового типу, що міститиме тільки загальні принципи дій, яка буде допов-
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нюватися правилами звітності, моніторингу та верифікації, передачі техноло-

гій, нарощування потенціалу і т.п., які будуть прийматися рішеннями СОР, 

що не вимагатимуть додаткової ратифікації. Ймовірно, окремо в системі 

РКЗК ООН будуть національні внески (INDCs) – внутрішні цілі країн на пев-

ні періоди зі зниження викидів і, можливо, узгоджені з іншими діям (адапта-

ція, фінанси та ін.). Відзначаються особливості найменш розвинених країн і 

малих острівних країн, які в якості своїх INDCs можуть подавати інформацію 

про їх стратегії, плани і дії з низьковуглецевого розвитку (пп. 77-79). Угода 

буде універсальною за сферою охоплення країн зобов’язаннями. Згідно її те-

ксту, всі повинні робити зусилля по зниженню викидів і по адаптації. Країни 

будуть зобов'язані подати до РКЗК ООН національні кількісні параметри ви-

кидів (абсолютні значення, питомі параметри або набір різних показників), 

але самі ці параметри до угоди не включатимуть. Відповідно, угода відійде 

від принципу «спільної, але диференційованої відповідальності» (ст. 3.1) 

[498, с. 358], закладеному ще в 1991 р., на користь аналогу з Кліматичної зая-

ви США і Китаю 2014 р. – відповідальність країни буде ґрунтуватися на 

«спільній, але диференційованій відповідальності та відповідних можливос-

тях у світлі різних національних обставин». Цей підхід було зафіксовано вже 

в рішенні Дурбанської платформи, що запустила новий процес переговорів з 

РКЗК, оскільки старий підхід було заблоковано наполяганнями розвинених 

країн, бо він має тлумачитися у світлі «сучасних економічних реалій» [499, с. 

511]. Вони також наполягали, що майбутній режим має бути «застосовним до 

всіх». Тобто, ліквідовано преференції для країн, що розвиваються, у вигляді 

квот і іншого. 

В той же час, розвинені країни будуть надавати країнам, що розвивають-

ся фінансову допомогу. На добровільній основі допомогу надаватимуть і інші 

країни, включаючи Китай і Росію. Параметри допомоги (обсяги, джерела, ка-

нали надходження тощо) будуть описані в угоді в найзагальнішому вигляді, 

єдиним встановленим параметром стане рівень у 100 млрд. дол. на рік в 2020 

р. В цьому аспекті ключовий елемент протиріч – скільки коштів піде у вигля-
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ді грантів на адаптацію та нарощування потенціалу – головна вимога урядів 

понад 100 вразливих країн, що розвиваються. У запропонованому проекті і 

рішенні СОР нічого не говориться про механізм «втрат і збитків», який за-

пропоновано на СОР у Варшаві, і який є частиною адаптаційних дій, що ви-

кликає негативну реакцію найменш розвинених країн. Вони розуміють 

«втрати і збитки» як окрему діяльність по компенсації втрат того, що вже не-

можливо адаптувати ніякими заходами, наприклад, не можна врятувати малі 

коралові острови від поступового затоплення, не можна запобігти зникненню 

деяких льодовиків і локальних екосистем і т.п. Інституційне оформлення під-

тримки адаптації  потенційно є дуже важливим, особливо для найбільш враз-

ливих країн. Є варіанти утворення нових інститутів, є варіант списку завдань 

для Адаптаційного комітету (п. 31) [500]. 

Будуть ухвалені рішення СОР-21 про розробку правил звітності, моніто-

рингу та верифікації дій країн, включаючи правила міжнародних проектів, 

дво- і багатосторонньої діяльності, що зараховується країнам як зусилля в 

рамках ООН. Кількісні параметри країн за викидами (прийняті на національ-

ному рівні зобов'язання, названі в РКЗК внесками) будуть представлені у ви-

гляді інформаційних додатків, що не входять в угоду і рішення РКЗК. У тому 

ж форматі буде представлятися інформація про внески – діяльність країн з 

адаптації, і наскільки можливо, з фінансової підтримки. Для підтримки фі-

нансування пропонується виділення розвиненими країнами (Додатки 1) 1% їх 

ВВП в глобальний кліматичний фонд (пп. 39-42), хоча це й не узгоджена по-

зиція. 

У документі підкреслюється, що ринкові механізми повинні грати вто-

ринну роль щодо національних заходів (маються на увазі міжнародні ринкові 

механізми) (п. 23). Інституційні дії щодо пом'якшення включають лише один 

параграф 24, що говорить про той чи інший механізм відстеження дій з низь-

ковуглецевого розвитку. За однією з опцій, це зводиться до відстеження 

впливу заходів в розвинених країнах на країни, що розвиваються (питання 

про «відповідні заходи», які в РКЗК розглядається окремо, зараз на рівні се-
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мінарів). За іншою опцією пропонуються спільні дії з аналізу низьковуглеце-

вого розвитку, уніфіковані для всіх країн.  

Важливо, що сфера енергетики в проекті протоколу згадується кілька 

разів, хоча і в дещо неоднозначних підходах. В рамках преамбули мова йде 

про роль нових технологій, зокрема в  сфері енергоефективності, в якості за-

собу зменшення викидів ПГ країнами, що розвиваються. Згадується сфера 

енергетики також в якості однієї зі сфер, де сторони мають приймати на себе 

фінансові зобов’язання щодо «підтримки інтеграції кліматичних завдань» (п. 

35.1с). А міжнародна підтримка ВДЕ визначена в якості одного з напрямів 

додаткового фінансування, що здійснюється через приватну ініціативу і аль-

тернативне фінансування (п. 53.1). Таким чином, можна вказати, що сфера 

енергетики з одного боку визначена, як одна з ключових, де сторони мають 

брати на себе фінансові зобов’язання, проте, підтримка ВДЕ, має здійснюва-

тися з додаткових фондів. В рамках проекту угоди також не зафіксовано про-

поновану ідею щодо нерентабельності використання таких екологічно шкід-

ливих енергетичних джерел, як вугілля.  

Загалом, практична реалізація Кіотського протоколу протягом двох пе-

ріодів його реалізації відбувається в рамках кількох так званих «механізмів 

гнучкості», які є фактично засобами вирішення проблеми викидів парнико-

вих газів на територіях країн. Ці «механізми гнучкості» знайшли своє прак-

тичне втілення в розробленому 2001 р. пакеті угод – Маракеських угодах. Ці 

механізми зведені до таких груп: 1. Спільне здійснення проектів (ст. 6) і ме-

ханізми чистого розвитку (ст. 12) (в ст. 6 Кіотського протоколу передбачено 

дозвіл сторонам Додатка I до РКЗК (Додаток В до Кіотського протоколу) пе-

редавати або набувати одиниці скорочення викидів парникових газів, отри-

мані в результаті проектів, спрямованих на скорочення антропогенних вики-

дів або збільшення поглинання парникових газів у будь-якому секторі еко-

номіки; в ст. 12 Кіотського протоколу згаданим вище країнам дозволено 

здійснювати проекти на території країн, що не входять до цих Додатків (кра-

їни, що розвиваються) і набувати від цих країн додаткових квот на викиди, 
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отриманих в результаті скорочення викидів парникових газів, досягнутого в 

ході здійснення цих проектів). 2. Торгівля квотами на викиди парникових га-

зів (в ст. 17 Кіотського протоколу дозволено Сторонам Додатка I до РКЗК 

(Додатки В до Кіотського протоколу) брати участь у комерційній переуступ-

ку своїх прав на викиди парникових газів для цілей виконання своїх зобов'я-

зань). 3. Накопичення сторонами квот на викиди (в ст. 3 Кіотського протоко-

лу (п. 13) передбачено, що якщо реальні викиди сторони, зазначеної у Додат-

ку I, будуть нижче, ніж передбачено Кіотським протоколом, то така сторона 

може накопичувати ці квоти для використання в наступні періоди зобов'язань 

(після 2012 р.)). 4. Колективне виконання зобов'язань (в ст. 4 Кіотського про-

токолу дозволено країнам спільно виконувати зобов'язання по обмеженню 

або скороченню викидів. Ця стаття стосується Європейського Союзу) [501]. 

Механізм визначається дослідниками забюрократизованим, методично не 

відпрацьованим і тривалим з точки зору термінів реалізації. В підсумку вва-

жається, що з усіх трьох «механізмів гнучкості» Кіотського протоколу перс-

пективи розвитку має тільки МЧР [502, с. 26-31]. 

Щодо предмету нашого дослідження, то практичне відношення до нього 

має перша група «механізмів гнучкості». Ці заходи мають доволі широку 

сферу застосування і охоплюють серед іншого і енергетичні аспекти. Це мо-

же бути, наприклад, передача технологій з будівництва енегоефективних бу-

динків, створення установок з ВДЕ, будівництво замість працюючої на вугіл-

лі ТЕЦ, ТЕЦ на газу чи паро-турбинної і т.п.  

Як доречно зазначили В. Ребок і О. Бондаренко, для таких проектів зав-

жди передбачається наявність міжнародного характеру. Завжди як мінімум 

дві країни-учасниці Кіотського протоколу (наприклад, Німеччина в якості 

країни-інвестора і Україна в якості країни-реципієнта) повинні дати свою 

згоду на проведення того чи іншого проекту. Після цього безпосередню реа-

лізацію проекту беруть на себе приватні компанії. Іноді компанії-інвестори 

виступають в якості акціонерів / учасників спільної проектної компанії, в ін-

ших випадках їхня участь обмежується наданням часткового фінансування 
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для проекту шляхом придбання одиниць від очікуваного скорочення викидів. 

Для цих цілей інвестор і виконавець проекту укладають договір купівлі-

продажу скорочення викидів, так званий договір про купівлю скорочених ви-

кидів (Emission Reduction Purchase Agreement – ERPA) [503]. 

Фактично тут мова йде про поділ країн на дві значні групи – країни-

інвестори (країни, з надмірними викидами) і країни-реципієнти (вони ж –

Приймаючі країни). При чому обидві групи отримують свій зиск. Для країни-

реципієнта він полягає в тому, що вона отримує додаткові кошти для інвес-

тування, а також ефективні, ресурсозберігаючі та викидобезпечні технології. 

Своєю чергою, країна-інвестор може збільшити встановлений для неї обсяг 

викидів за рахунок додаткових одиниць в розмірі скороченого обсягу викидів 

(так званий, кредит квот). 

На практиці можна встановити такі відмінності між спільним здійснен-

ням проектів і механізмами чистого розвитку. МЧР знаходить свою реаліза-

цію в рамках проектів по захисту клімату в країнах, що розвиваються, які згі-

дно Кіотського протоколу не мають встановлених обсягів викиду парникових 

газів. Зацікавлені країни (власне, індустріально розвинуті) надають їм фінан-

сування, сучасні технології і ноу-хау для реалізації проектів зі скорочення 

викидів. Причому, скорочення викидів повинне бути додатковим до будь-

яких скорочень, які могли б мати місце за відсутності сертифікованого виду 

діяльності за проектом (ст. 12.5(с) Кіотського протоколу). Отримані в резуль-

таті реалізації такого проекту одиниці називаються Сертифіковані скорочен-

ня викидів (CER) (п. 1 (b)) [504, с. 26-41]. Дозволи на викиди видаються, по-

чинаючи з 2000 р., і отримані за цей період CER можуть використовуватися 

для забезпечення дотримання Сторонами Додатку I зобов'язань в І період (ст. 

12.10 Кіотського протоколу). Такі проекти зареєстровані і реалізуються зараз, 

наприклад, в Китаї, Індії, Бразилії та Мексиці. 

Своєю чергою, щодо проектів Спільного здійснення мова йде про реалі-

зацію проектів по захисту клімату спільно двома індустріальними країнами. 

В даному випадку, як країна-рецепієнт маються на увазі центрально- і схід-
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ноєвропейські країни з перехідною економікою. Причому, будь-який проект 

Спільного здійснення передбачає скорочення викидів парникових газів, або 

збільшення абсорбції поглиначами на додаток до того, яке могло б мати міс-

це в іншому випадку (ст. 6.1б Кіотського протоколу). Одиниці, отримані в 

результаті реалізації проектів спільного впровадження, називаються Одиниці 

скорочення викидів (ERUs) (п. 1 (а)) [504, с. 8]. До найбільш популярних кра-

їн-реципієнтів відносяться, в першу чергу, Україна, Румунія, Болгарія, Росія, 

Польща і Чехія [503, с. 5]. Однак, для того, щоб використовувати їх великий 

потенціал для продажу квот на викиди, в них треба було створити національ-

ні системи оцінки викидів парникових газів для реєстрації квот на викиди та 

угод. Довгий час прогрес тут був повільним [505, с. 8]. Реалізація таких прое-

ктів із зарахуванням ERUs згідно Кіотського протоколу розпочалася в 2008 р. 

(п. 5) [504, с. 6], хоча без зарахування вона проходила від 2000 р. Прикладами 

таких проектів, що мають відношення до ЕОЕн, є: заміна електростанції, що 

працює на вугіллі на більш ефективну станцію зі спільного вироблення тепла 

та електроенергії в Росії, проект з уловлювання метану, що виділяється на 

звалищах, у Польщі чи будівництво нової електростанції, що працює на ос-

нові використання ВДЕ в Болгарії [506, с. 6-7]. Причому, проекти з атомної 

енергетики сюди до 2012 р. входити не могли (ст. 3.1 Кіотського протоколу). 

В той же час, як показав реальний досвід Кіотського протоколу за перший 

період реалізації (2008-2012 рр.), міждержавна торгівля квотами звелася до 

разових і дуже скромних операцій [500, с. 8]. 

Зараз операції з CER і ERUs проводяться як на біржах і інших торгових 

майданчиках, так і на позабіржових ринках. Ціна за ф'ючерсними контракта-

ми по сертифікованим одиницям скорочення викидів становить близько 

13,00/14,00 євро. 

На СОР-7 у Маракеші (2001 р.), було вироблено певні вимоги до підзві-

тних проектів, в рамках механізмів гнучкості, зокрема, енергетичних [504]. 

Крім того, список т.з. малих МЧР проектів [507], які мають право на діяль-

ність в енергетичній сфері і при цьому піддаються спрощеним умовам і про-



196 
 

цедурам, має концентруватися на діяльності в проектах з ВДЕ (продуктивніс-

тю до 15 мегават), підвищенні енергоефективності (на величину до еквівале-

нтну 15 гігават/годин на рік) та інших «проектах, які скорочують антропо-

генні викиди із джерел та безпосередньо викидають менш ніж 15 кілотонн 

еквівалента СО2 на рік» (п. 6 (c), рішення 17/CP.7) [504]. Під час підготовки 

та реалізації проекту процедура є доволі забюрократизованою і контрольова-

ною з кількома реєстраціями і оцінками, призначеними оперативним орга-

ном, який викладено в рішенні 17/СР.7. 

Варто також підкреслити наявність «вимоги додатковості» для діяльнос-

ті за проектами МЧР – треба не просто реалізувати енергетичний проект, 

учасники проекту повинні продемонструвати, що скорочення викидів – дода-

ткове до того, яке мало б місце за відсутності сертифікованого виду діяльно-

сті за проектами (ст. 12.5 Кіотського протоколу). При цьому встановлюється 

«базова лінія» (п. 44 Додатку (Умови та процедури для механізму чистого 

розвитку) до рішення 17/СР.7) [504], понад якої скорочення викидів буде 

вважатися додатковим, а учасники проекту повинні враховувати «відповідні 

національні і/або секторальні політики і умови, такі як ініціативи з галузевої 

реформи, наявність місцевого палива, плани розширення енергетичного сек-

тору та економічну ситуацію в секторі здійснення проекту» (п. 48 Додатку 

(Умови та процедури для механізму чистого розвитку) до рішення 17/СР.7) 

[504]. При цьому складалася така алогічна ситуація, коли цілий ряд країн, що 

розвиваються, але такі, що докладали значних власних зусиль до просування 

ВДЕ, не відповідали  критерію «додатковості» (наприклад, ПАР, Єгипет), 

оскільки проект був би реалізований в будь-якому випадку, навіть за відсут-

ності МЧР.  

На кінець 2012 р. у Виконавчому органі по МЧР було зареєстровано 

4626 проекти (переважна більшість в Індії і Китаї). Важливо, що проекти 

МЧР відкриті не лише для держав, а й для приватних та / або юридичних осіб 

з метою отримування скорочення викидів. З них, такими, що відносяться до 

сфери ЕОЕн, є: проекти зі знищення ГФУ-23, проекти з уловлювання та збе-
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рігання вуглецю (CCS), проекти з біопалива, лісові проекти (особливо, щодо 

генетично-модифікованих видів рослин або моно-культурних плантацій), 

проекти гребель і ГЕС. Проте біопаливні проекти, майже не включені в 

портфель проектів МЧР, оскільки Виконавчою радою МЧР ще не були за-

тверджені необхідні вихідні умови та моніторинг біопалива, які є необхідною 

умовою для перевірки проекту [508]. Єдиним винятком є розробка методоло-

гії для «виробництва біодизеля з відходів рослинного масла для використан-

ня як палива». Ця методологія базується на трьох експериментальних проек-

тах МЧР. Проте, такі проекти повинні відповідати ще й критерію «додатко-

вості» МЧР, а саме, уникнути викидів парникових газів, що в іншому випад-

ку мали б місце в разі відсутності проекту. Крім того, слід зазначити, що Кі-

отський протокол не передбачає жодних стимулів для скорочення збезлісен-

ня в країнах, які не включені в додаток I, оскільки «запобігання збезлісення» 

не є правомірною діяльністю за проектом в рамках МЧР, хоч ця сфера також 

прямо впливає на виробництво біопалива. В той же час, один з найбільших 

виробників етанолу – Бразилія – виступає загалом проти включення проектів 

із «запобігання збезлісенню» до нового етапу дії Кіотського протоколу та 

МЧР, оскільки це на її думку призведе до «інтернаціоналізації Амазонки» 

[509, с. 4]. Іншими словами, бразильська влада побоюється, що розширення 

сфери дії МЧР на відновлення лісів дозволить статися більшому іноземному 

впливу на розвиток і управління Амазонкою.  

В рамках реалізації Механізму чистого розвитку було створено доволі 

складну систему органів, що частково знаходяться між собою в ієрархічній 

підзвітності, але бувають випадки і «горизонтальних» зв’язків. Такими орга-

нами є Конференція сторін Рамкової конвенції, що діє як Нарада сторін Кіот-

ського протоколу (СОР); Вповноважений національний орган; Виконавча ра-

да МЧР, що встановила умов і процедури МЧР; Групи експертів; Робочі гру-

пи; Вповноважений оперативний орган. Керування проектами СЗ здійснює  

Наглядовий комітет. Виникнення такої громіздкої системи пов’язане, по-

перше, з певною новизною самого явища, по-друге з потребою мати контро-
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льні механізми за фінансово-економічною діяльністю ряду держав і по-третє, 

загальною зацікавленістю світового співтовариства у вирішенні проблеми 

клімату. В той же час, треба зазначити, що проектна документація МЧР не 

включає в себе вимоги щодо сталого розвитку.   

Що стосується учасників проекту, то ними є Сторони та/або приват-

на/державна організація, за згоди Сторін [510]. Відповідно, ми маємо справу 

зі ще одним випадком реалізації такого порівняно нового явища для міжна-

родного права, як «державно-приватне партнерство» (Public–Private 

Partnerships, РРР), яке є винаходом англо-саксонських країн (Великобританія, 

Канада, Австралія, США), що пізніше швидко поширилось і іншими країна-

ми Заходу [511]. В доповіді ОЕСР РРР було визначено, як «угода між урядом 

і одним або кількома приватними партнерами (які можуть включати керівни-

ків і фінансистів), згідно з якою приватні партнери надають послуги так, що 

ціль надання послуг приведена у відповідність з метою приватних партнерів 

до прибутку, і де ефективність вирівнювання залежить від достатньої пере-

дачі ризиків приватному партнеру» [512, с. 17]. Білоруський дослідник А.Н. 

Тур вважає, що РРР – «юридично оформлене на певний термін взаємовигідне 

співробітництво органів і організацій публічної влади та суб'єктів підприєм-

ництва щодо об'єктів, що перебувають у сфері безпосереднього державного 

інтересу і контролю» [513, с. 32-33]. 

Головним його завданням є можливість залучення нових джерел фінан-

сування (коштів з приватного сектору) для рішення суспільно важливих про-

блем, які в іншому випадку мали б вирішуватися за рахунок державних кош-

тів [514]. Укладаючи угоди РРР, держава відмовляється від частини своїх су-

веренних прав (наприклад, державних імунітетів), заради виконання таких 

проектів. Найбільш характерно публічно-правовий елемент проявляється са-

ме в концесійних угодах. Треба зазначити, що РРР варто розуміти не просто 

як одну з форм організації транснаціональних інтересів, але і як нову форму 

управління. Елемент «спільного досягнення мети» означає, що РРР передба-

чає дещо більший рівень цілей ніж звичайна співпраця.  
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Відповідно, хоч РКЗК ООН і Кіотський протокол є міждержавними уго-

дами, в рамках їхньої реалізації задіяні і дестинатори міжнародного права, 

зокрема, юридичні особи. Так, прийняті на реалізацію ст. 6 Кіотського про-

токолу двосторонні угоди між державами, передбачають, серед іншого, 

«створення сприятливих умов для розвитку двосторонніх зв'язків юридичних 

осіб держав Сторін, що беруть участь у реалізації проектів»13 (ст. 3б) [515]. 

Дослідники наголошують на тому, що дії, що вживаються державами в одно-

сторонньому порядку з метою реалізації зобов'язань, передбачених Кіотсь-

ким протоколом, можуть вступити в протиріччя з нормами права СОТ. До 

таких заходів, зокрема, можна віднести стягування вуглецевого податку, вве-

дення технічних стандартів, субсидії виробникам товарів [517, с. 109]. 

Таким чином, треба відзначити, що МПНС виступає одним з ключових 

засобів забезпечення реалізації концепції ЕОЕн в рамках міжнародного пра-

ва. Саме її принципи виступили базою для її реалізації. Всі ці принципи вже є 

також звичаєвими нормами міжнародного права. Крім того, проведення 

ОВНС, яка від початку також виникла в рамках МПНС, зараз є обов’язковим 

елементом реалізації всіх значних проектів в сфері енергетики. 

Створена в рамках РКЗК ООН, Кіотського протоколу і рішень Конфере-

нцій і нарад сторін, система протидії змінам клімату стала доволі дієвим рин-

ковим і правовим механізмом, який дає практичні результати, в тому числі і в 

енергетичній сфері. Механізм цей є гнучким, який реалізується як на регіо-

нальному рівні (створення в Європі ЄСТВ), так і на двосторонньому рівні 

(укладання міждержавних угод про реалізацію механізмів гнучкості). Наразі 

відбувається його адаптація до наступного етапу, коли відбудеться зміна тя-

                                                             
13 Аналогічні норми містяться і в угодах України: Угоди між Урядом України та Урядом 

Французької Республіки про сприяння проектам, спрямованим на скорочення антропогенних ви-
кидів із джерел або на збільшення абсорбції поглиначами парникових газів відповідно до статті 6 
Кіотського протоколу (2006 р.), Меморандум між Урядом України та Урядом Японії про співпра-
цю з впровадження Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї 
(2008 р.); Меморандум про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства 
Нідерланди про співробітництво з впровадження Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 
Кіотського протоколу до неї, зокрема щодо зменшення емісії парникових газів відповідно до стат-
ті 6 Кіотського протоколу (2006 р.) [516]. 
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гаря реалізації його механізму від розвинених держав на покладання рівно-

цінних обов’язків зі скорочення на всі держави.   

 

2.2. Регуляторні міжнародно-правові засади відновлюваної енергетики. 

 

Відновлювані джерела енергії є доволі широким явищем, складові якого 

по різному визначаються в різних міжнародно-правових актах. Для ЄС це – 

енергія з поновлюваних не викопних джерел, а саме вітрова, сонячна, аероте-

рмічна, геотермальна, гідротермальна і океанічна енергія, гідроенергія, біо-

маса, газ з органічних відходів, газ з очищених стічних вод та біогаз (ст. 3.1. 

директиви 2009/28/EC з ВДЕ) [183, с. 109], для ООН це – сонячна, геотерма-

льна і вітрова енергія, енергія припливів і відливів, хвиль і температурного 

градієнта океану, перетворення біомаси, паливна деревина, деревне вугілля, 

торф, енергія тяглових тварин, горючі сланці, бітумінозні пісковики та гідро-

енергія [518, с. 4], для IRENA – біоенергетика, геотермальна енергія, гідрое-

нергетика, енергія океану, включаючи, серед іншого, енергію припливів, 

хвиль і теплову енергію океану, сонячну енергію і енергію вітру (ст. 3 Стату-

ту IRENA) [519], а для МЕА це – електрична та теплова енергія, отримана з 

сонця, вітру, океану, гідроенергетика, біомаса, геотермальні ресурси, і біопа-

лива та водень з відновлюваних ресурсів [520]. Конвенція ООН про боротьбу 

з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або 

опустелювання, особливо в Африці (1994 р.), взагалі в одному реченні каже 

про «використання альтернативних джерел енергії, особливо відновлюваних 

джерел енергії» (ст. 19.1е) [521]. 

З свого боку можна запропонувати наступне доктринальне визначення 

для ВДЕ – джерела енергії, виникнення яких є наслідком повторюваних і не-

тривалих природних процесів і використання яких в рамках енергетичного 

циклу не завдає суттєвої шкоди навколишньому природному середовища, які 

включають в себе inter alia енергію вітру, сонця, води, хвиль і припливів. 
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 В цілому, відновлювані джерела енергії довгий час розглядалися в якос-

ті єдино можливого засобу вирішення глобальної енергетичної проблеми. Ці-

лий ряд міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОАД, РЄ, ОБСЄ) в своїх резо-

люціях відзначали потребу розвитку чи підтримки їхнього розвитку з боку 

держав-членів. Наприклад, в резолюції ГА ООН 67/215 «Сприяння розши-

ренню використання нових та поновлюваних джерел енергії» (2012 р.) прямо 

вказано на зв'язок розвитку ВДЕ і сталого розвитку: «особливо відзначаючи, 

що більш широке використання та популяризація нових і відновлювальних 

джерел енергії в інтересах сталого розвитку могли б внести істотний внесок у 

забезпечення сталого розвитку та досягнення погоджених на міжнародному 

рівні цілей в галузі розвитку, в тому числі, сформульованих в Декларації ти-

сячоліття» [48]. 

В той же час, відсутні універсальні і регіональні угоди, що спеціально б 

визначали потребу і принципи розвитку ВДЕ. Існують доволі фрагментовані 

норми, що присвячені певним видам ВДЕ в різних міжнародно-правових ак-

тах. Як зазначає К. Редгвелл, міжнародне регулювання ВДЕ, як джерел енер-

гії, все ще перебуває в зародковому стані, частково завдяки її традиційному 

незначному внеску в задоволення попиту енергії в розвинених країнах та че-

рез відсутність значних транскордонних наслідків. Проте, поступово ця кар-

тина змінюється, зокрема у зв'язку з розширенням використання морських 

зон для генерації відновлюваної енергії [522, с. 100]. Досі міжнародно-

правове регулювання такої діяльності відбувалося пережито в рамках існую-

чих договірних актів, що стосуються її непрямо: щодо безпеки мореплавання 

і дикої природи, особливо птахів (наприклад, Боннської конвенції про збере-

ження мігруючих видів). Вплив на навколишнє середовище, невітрових від-

новлюваних енергетичних систем, зокрема хвильових і приливних пристроїв, 

також нещодавно був розглянутий в регіоні Північно-Східної Атлантики 

[523]. Що стосується інших видів морської енергетичної діяльності, то, на-

приклад, в Конвенції ООН з морського права (1982 р.) йдеться про «суверен-

ні права» прибережних держав на штучні споруди, що виробляють енергію у 
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виключній економічній зоні та на континентальному шельфі «вироблення 

енергії шляхом використання води, течій і вітру» (ст. 56.1а). 

Норми ДЕХ і Кіотського протоколу згадують ВДЕ в якості одного з нео-

бов’язкових екологічних механізмів вирішення проблеми зміни клімату чи 

розвитку екологічної складової енергетики. В рамках ДЕХ вказано, що «1. 

…кожна Договірна Сторона прагне зводити до мінімуму економічно ефекти-

вним чином шкідливий екологічний вплив… (d) приділяють особливу увагу 

підвищенню енергоефективності, розробці та використанню поновлюваних 

джерел енергії, заохоченню застосування більш чистих видів палива і вико-

ристанню технологій і технологічних засобів, що зменшують забруднення» 

(ст. 19). Більш «зобов’язуючими» за характером свого формулювання є нор-

ми щодо розвитку ВДЕ в рамках Кіотського протоколу: «1. Кожна зі Сторін, 

зазначених у Додатку I, при виконанні своїх визначених зобов'язань щодо 

кількісних обмежень і скорочень викидів відповідно до статті 3, з метою 

сприяння сталому розвитку: a) здійснює та/або продовжує розробляти відпо-

відно до своїх національних умов такі політику та заходи, як: …iv) проведен-

ня досліджень, розробка, сприяння широкому використанню та впроваджен-

ню нових і відновлюваних видів енергії» (ст. 2 Кіотського протоколу).  

Окрім вирішення проблеми клімату, ВДЕ наділяється в рамках міжнаро-

дного права і іншими завданнями. В ряді міжнародно-правових актів ВДЕ 

визначається, як один із засобів вирішення проблеми спустелених районів в 

рамках відповідних національних, регіональних і субрегіональних програм, 

рекомендованих міжнародним правом: «забезпечення освоєння й ефективно-

го використання різних джерел енергії, сприяння використанню альтернати-

вних джерел енергії, зокрема сонячної енергії, вітрової енергії і біогазу, а та-

кож вжиття конкретних заходів з передачі, придбання і адаптації відповідних 

технологій з метою зниження тиску на уразливі природні ресурси» (ст.ст. 

8.3б, 11б, 13г Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, 

що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Аф-
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риці (1994 р.) [521]). В рамках роботи її органів розроблено певні рекоменда-

ції для сторін щодо використання ВДЕ [524]. 

Деякі регіональні угоди містять в собі певні практичні напрямки для ро-

боти в сфері ВДЕ. Так, в Протоколі про енергетику до Конвенції про захист 

Альп (1998 р.) відзначено, що «Договірні Сторони беруть до уваги у своїх 

енергетичних політиках, що Альпійський регіон придатний для використання 

ВДЕ, і сприяють взаємному співробітництву в рамках програм розвитку в цій 

галузі» (ст. 2.3) [479]. При цьому, сприяння має надаватися таким конкрет-

ним видам діяльності в цій сфері: «використанню децентралізованих устано-

вок для ВДЕ» (ст. 6.2) – зрозуміло, зважаючи на географічні особливості ре-

гіону, саме використання автономних установок ВДЕ може дати найбільший 

економічно ефективний результат; «заохочувати використання ВДЕ, навіть у 

поєднанні з існуючими традиційними поставками» (ст. 6.3) – беручи до уваги 

все ще питомо більший об’єм енергії, що виробляється з традиційних джерел, 

протокол пропонує сторонам поєднувати таку діяльність з ВДЕ, що дозво-

лить поступово нарощувати їх об’єми. Крім того, далі сторонам пропонуєть-

ся «вивчати технічну та економічну доцільність і екологічну сумісність замі-

ни теплових електростанцій на викопному паливі на ті, які використовують 

відновлювані джерела енергії» (ст. 8.2). Зрозуміло, що це є суто рекоменда-

ційна норма, проте сам факт такої пропозиції свідчить про пріоритет у вико-

ристанні ВДЕ перед викопним паливом, який передбачали сторони протоко-

лу; «сприяти енергії, виробленій шляхом раціонального використання води і 

деревини зі стало керованих гірських лісів» (ст. 6.4) – тут мова йде, як це 

можна зрозуміти з контексту, про з одного боку малу гідроенергетику, а з 

іншого – про енергію біомаси з деревини, причому така деревина має бути 

отримана лише в наслідок сталого керування гірськими лісами, що безпосе-

редньо пов’язано з цілою низкою норм, вироблених в рамках сталого керу-

вання лісами, які об’єднують в собі і юридично обов’язкові міжнародно-

правові норми з Конвенції про захист Альп (1991 р.) і Протоколу про гірські 

ліси до цієї конвенції (1996 р.) та Про сталий розвиток Карпат (2003 р.), і ре-
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комендаційні, наприклад з «Принципів лісівництва» ООН (1992 р.). Окрім 

цього зазначено, що «Сторони зобов'язуються, в межах своїх фінансових ре-

сурсів, заохочувати і віддавати перевагу відновлюваним енергетичним ресу-

рсам, які є екологічно чистими і не завдають шкоди сільській місцевості» (ст. 

6.1). В цьому ми знову бачимо з одного боку – зобов’язання держав, щодо 

розвитку ВДЕ, але обтяжене певними обставинами. В цьому випадку, мова 

йде про обтяження наявними «фінансовими ресурсами» сторони, а у ДЕХ – 

про діяльність «економічно ефективним чином».  

На противагу цим нормам європейських регіональних актів в інших ре-

гіонах, завдання ВДЕ бачать дещо по-іншому. Зокрема, в Африці вказують на 

те, що метою ВДЕ є скоротити використання деревини в якості палива, а от-

же, і сприяти зменшенню збезлісення: «використання… відновлюваних дже-

рел енергії, в цілях зниження залежності від деревного палива» (ст. 19.1е) 

[521].   

В той же час, незважаючи навіть на наявність в законодавстві близько 

120 держав світу спеціальних законів про підтримку ВДЕ, ми не можемо 

вважати сформованою також звичаєву норму про обов’язковість розвитку 

ВДЕ. Ключовою проблемою тут є відсутність однозначного визнання держа-

вами за нею юридичної обов’язковості. Так, в більшій частині рішень міжна-

родних організацій щодо розвитку ВДЕ міститься пропозиція державам збі-

льшувати використання ВДЕ, розробляти національні і регіональні плани та 

стратегії розвитку ВДЕ, надавати допомогу країнам, що розвиваються, в 

отриманні відповідних технологій, створювати фонди допомоги щодо розви-

тку ВДЕ14.  

В цілому ряді двосторонніх угод мова йде про підтримку науково-

технічного співробітництва, обмін дослідженнями, досвідом і ноу-хау в сфері 

ВДЕ. Проте, і ці угоди не можна розглядати в якості загального визнання 

обов’язкового розвитку ВДЕ, мова йде скоріше про розвиток науково-

                                                             
14 В якості прикладу – одна з останій резолюцій з цього приводу ГА ООН: A/RES/67/215 

[48]. 



205 
 

технічного співробітництва. Є також ряд спеціально розроблених кодексів 

поведінки, щодо підтримки окремих видів ВДЕ.  

В якості прикладів такої двосторонньої співпраці ми можемо розглянути 

геотермальну енергетику. Найбільш значними серед угод в її рамках є: Про-

грама з розвитку регіональної стратегії використання водоносної системи ну-

бійських пісків (угода № 1 – Технічне завдання для проведення моніторингу і 

обмін інформацією з підземних водоносних систем нубійської пустелі; Угода 

№ 2 – Технічне завдання для моніторингу і обмін даними (2000 р.); Створен-

ня механізму консультацій для водоносної системи Північно-Західної Сахари 

(2002 р.)), Конвенція ООН з боротьби зі спустелюванням в тих країнах, які 

відчувають серйозну посуху та / або спустелювання, зокрема, в Африці (1994 

р.), Угоду АСЕАН про охорону природи і природних ресурсів (1985 р.), Рам-

кову конвенцію із захисту та сталого розвитку Карпат (2003 р.), Африканську 

конвенцію про охорону природи і природних ресурсів (2003 р.)15 цілий ряд 

двосторонніх угод з науково-технічного співробітництва і інші.  

Останні є найбільш поширеними. Наприклад, в Угоді США з Ісландією 

про науково-технічне співробітництво з геотермальних досліджень і розро-

бок (2010 р.) передбачається підвищення розуміння в світі передових техно-

логій геотермальної енергетики та прискорення їх розгортання. Створюється 

основи для взаємовигідного співробітництва між Сторонами у розвитку пе-

редових, економічно ефективних технологій геотермальної енергії. Дозволя-

ється обмін дослідниками, спільні проекти (включаючи багатосторонні) і 

освітні ініціативи з метою прискорення розвитку передових геотермальних 

технологій та виявлення ключових перешкод для більш широкого викорис-

тання цього відновлюваного енергоресурсу. Передбачається обмін науковою 

і технічною інформацією, документацією та результатами досліджень з гео-

термальної енергетики, розвиток і використання міжнародних геотермальних 

полігонів і об'єктів. Виявлення та робота щодо міжнародних норм і стандар-

тів в геотермальній енергії [526].  

                                                             
15 Коментар, щодо їхнього використання див: [525]. 
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В Угоді Ісландії з Світовим Банком про співробітництво з освоєння гео-

термальної енергії в країнах Східно-Африканської Великої рифтової долини 

(2012 р.) передбачається надання Ісландією допомоги країнам регіону у оцін-

ці краще розташованих геотермальних областей, проведенні необхідних дос-

ліджень та основної допомоги зі створення стратегії буріння ресурсу. Своєю 

чергою Світовий банк буде використовувати власні кошти для фінансування, 

що дозволить державам провести необхідні техніко-економічні обґрунтуван-

ня і запустити експериментальне буріння. Після цього можна буде приступи-

ти до організації електростанції для виробництва електроенергії і різноманіт-

ного використання геотермального тепла в цілях працевлаштування. Спів-

праця також відкрита для участі інших країн та установ, і обидві сторони бу-

дуть працювати по залученню коштів від міжнародних фінансових інститу-

тів.  

Важливим є  також те, що згідно рішення Міністерської конференції на 

Балі раунду Доха СОТ в кінці 2013 р. було ініційовано улітку 2014 р. початок 

переговорів за Угодою про екологічні товари та послуги, де в переліку з 54 

товарів цілий ряд відноситься до ВДЕ: сонячні водонагрівачі, вітряні елект-

ричні генеруючи установки, електричні генераторні перетворювачі для малих 

ГЕС, океанічних, геотермальних і біомасових газотурбінних генераторних 

установок і т.п. Укладання цієї угоди дозволить значно знизити ціни на цей 

вид обладнання, за рахунок узгоджених низьких митних тарифів (до 5%) та 

ліквідації нетарифних бар’єрів, що надасть поштовх більшому поширенню 

цього виду «зелених технологій» [527].  

Таким чином, в цілому ВДЕ не можуть вважатися такими, що можуть 

розраховувати на правове регулювання в рамках міжнародного права (за ви-

ключенням права ЄС). Причин цього є кілька. В першу чергу це пов’язано з 

тим, що використання енергії сонця, вітру, геотермальної, припливів прохо-

дить переважно в рамках суверенної державної території. По-друге, викорис-

тання таких джерел технічно не завдає транскордонного впливу на території 

інших держав. В той же час, не можна погодитися з тим, що досі не існує жо-
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дних міжнародно-правових інструментів присвячених ВДЕ [522, с. 101]. Іс-

нує окреме, фрагментоване регулювання (ДЕХ, Кіотський протокол, Статут 

IRENA), часто також на двосторонньому рівні. Воно пов’язано в першу чергу 

з науково-технічною діяльністю. Можна погодитися з думкою, що не існує в 

рамках одного договору спеціального універсального міжнародно-правового 

режиму в сфері ВДЕ, але цілий ряд гармонізованих норм існує в рамках регі-

ональної європейської правової системи – у правопорядку ЄС. Ряд авторів 

пропонують проекти спеціальних актів в сфері ВДЕ, зокрема А. Брадбрук. 

В той же час, є однин з видів ВДЕ, що не відповідає перерахованим ви-

ще ознакам, і відповідно, може похизуватися наявністю свого розгорнутого 

міжнародно-правового регулювання. Мова йде про використання гідроенер-

гетики. Саме по собі використання енергії води для цілей видобутку електро-

енергії є тісно пов’язаним з таким явищем, як «міжнародне річкове право» 

[528, с. 128-132] або «міжнародне водне право», охарактеризоване О.В. Задо-

рожнім, як «регуляторний комплекс» [144, с. 29] чи більш вузько – несудноп-

лавним / промисловим використанням річок та має свою історію в міжнародному 

праві. Так, ці питання ставали об’єктом дослідження Б.М. Клименко, Л.В. Корбута, 

Ю.Я. Баскіна, С.А. Гурєєва, І.Н. Тарасової, О.В. Задорожнього, О.З. Мельник, А.В. 

Кулько, М.В. Нєкотєнєвої і багато інших представників пострадянської науки між-

народного права.  

В той же час, нажаль, безпосередньо дослідження міжнародно-правового 

регулювання виробництва гідроенергетики поки не ставало об’єктом окремого 

дослідження в українській міжнародно-правовій науці. Тим більше, з огляду на гід-

роенергетику, як складову екологічно орієнтованої енергетики. 

В доктрині міжнародного права висувають пропозиції вважати такими, 

що відносяться до відновлюваних джерел енергії лише електроенергію, ви-

роблену на гідроелектростанціях малої потужності, або енергією малих річок 

– до 10 МВт. Але практика міжнародного права не підтверджує цього. Так, 

Статут IRENA каже про гідроенергетику в цілому, як об’єкт свого регулю-

вання (ст. 3) [519]. Такою ж є практика Міжнародного енергетичного агентс-
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тва, яке в своїх звітах розглядає гідроенергетику в цілому серед відновлюва-

них джерел енергії. 

В той же час саме по собі виробництво гідроенергії не є настільки абсо-

лютно екологічно безпечним і створює цілий ряд практичних проблем, що 

мають вирішуватися в рамках міжнародного права. Будівництво греблі та 

створення водосховища спричиняє зміну рівня і швидкості течії річкових вод 

вище і нижче за течією греблі. Підвищення рівня вод не тільки створює мож-

ливості для вироблення електроенергії, але і може сприяти поліпшенню суд-

ноплавства і лісосплаву, розширенню іригації. Разом з тим підвищення рівня 

річкових вод веде до затоплення іноді вельми значних земель, до підвищення 

рівня ґрунтових вод нових прибережних районів, що при надлишку вологи в 

них може мати негативне значення. Гребля є також перешкодою для проходу 

риби до місць свого нересту вище за течією. Зміни режиму річки відбувають-

ся і нижче за течією від греблі. Зниження рівня річкових і відповідно ґрунто-

вих вод може призвести до нестачі річкових вод для місцевих потреб, вироб-

лення гідроенергії, зрошення і т.п. [387, с. 65]. 

Варто вказати, що в рамках міжнародного права не існує спільного тер-

міну для позначення тих прісних вод, що є об’єктом його правого регулю-

вання.  

Гельсінські річкові правила (1966 р.) застосували термін «міжнародний водоз-

бірний басейн» (international drainage basin). В цьому випадку мова йшла про геог-

рафічний район, який охоплює дві і більше держави і визначає межі вододілу, 

включаючи поверхневі і підземні води, що впадають у водотоки загального значен-

ня (ст. 2) [529]. Починаючи з Сеульських правил про міжнародні ґрунтові води 

(1986 р.) Асоціація міжнародного права включає в «релевантний басейн» і ґрунтові 

води, які гідрологічно не пов'язані з поверхневими водами [530]. В рамках «Поряд-

ку денного на XXI століття» (1992 р.) вже висувалася вимога розвивати комплексне 

використання вод у господарському масштабі, орієнтоване на охорону екосистем. 

Мова йшла про «інтегроване управління водними ресурсами» з метою підтримки 

функціонування водних екосистем (aquatic ecosystems), яке має застосовуватися до 
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водного басейну в цілому. Цей аспект, пов'язаний з екосистемами, особливо 

підкреслено в Конвенції про Рейн (1999 р.), де зазначено, що мета сталого 

розвитку зазначеної екосистеми – «збереження, поліпшення і відновлення 

природного середовища мешкання диких тварин і рослин у воді, на дні річки 

і на березі, а також у суміжних районах» (ст. 3 Конвенції про Рейн), з метою 

досягнення максимального соціально-економічного благополуччя на справе-

дливій основі без заподіяння шкоди стійкості життєво важливих екосистем. 

Отже, можна казати, що спочатку зорієнтована лише на використання ресурсів 

концепція «водозбірного басейну» в підсумку поширилася на екологічний захист. 

В рамках спеціалізованої Директиви ЄС 2000/60/ЕС (Рамкова директива з 

водної політики) виділено в межах вод ЄС в цілях їхньої охорони такі кате-

горії – поверхневі води, берегові морські води і ґрунтові води. До нової кате-

горії – «берегові морські води» віднесено «поверхневі води, зовнішня межа 

яких знаходиться на відстані однієї морської милі від вихідної лінії, від якої 

відміряються внутрішні води, в деяких випадках до зовнішнього кордону пе-

рехідних водних ареалів гирла річок» (ст. 2.7) [531]. 

В самостійну категорію, базуючись на значних об’ємах двосторонніх угод з ві-

дповідного питання, виділяють прикордонні річки, тобто річки, які поділяють тери-

торії двох і більше держав (наприклад, рекомендації щодо будівництва та екс-

плуатації гідроелектростанцій Комітетом по електроенергії Економічної ко-

місії ООН для Європи (1951 р.)). Однак, будь-яка прикордонна річка також має 

бути міжнародною [387, с. 17].  

У Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та між-

народних озер (1992 р.) запропоновано поняття «транскордонні води» – будь-які 

поверхневі або підземні води, які позначають, перетинають кордони між 

двома або більше державами, або розташовані на таких кордонах. В тих ви-

падках, коли транскордонні води впадають безпосередньо в море, межі таких 

транскордонних вод визначаються прямою лінією, яка перетинає їх гирло 

між точками, розташованими на лінії малої води на їхніх берегах» (ст. 1). І 

останнім став запропонований в Конвенції про право несудноплавних видів 
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використання міжнародних водотоків (1997 р.) термін «міжнародний водо-

ток» – система поверхневих і ґрунтових вод, що становлять в силу свого фі-

зичного взаємозв'язку єдине ціле і зазвичай мають загальне закінчення, час-

тини якого перебувають у різних державах (ст. 2). Останній термін містить 

менше конкретики, хоча по суті означає те саме, що й попередній. Цікаво, що 

майже ідентичний термін – «міжнародний водний потік» було використано в 

угодах, укладених після першої світової війни щодо режиму Влтави, Морави, 

Тиси, Вісли [387, с. 7]. 

Самі по собі транскордонні води можуть також розглядатися як один з 

видів природних ресурсів, що знаходяться під суверенітетом держав, але реа-

лізація якого пов'язана з інтересами інших. Зокрема, на думку ЄЕК, ключо-

вою особливістю правового режиму транскордонних водотоків є те, що вони 

«являють собою єдиний природний комплекс, в той же час ніби «поділений» 

між різними державами, кожна з яких володіє суверенітетом у відношенні 

тієї їх частини, яка знаходиться в межах відповідної державної території» 

[532, с. 2].  

В цьому сенсі ми можемо казати про існування транскордонних водно-

енергетичних ресурсів. Такі ресурси не можна беззастережно віднести до ка-

тегорії міжнародних, оскільки окремі їх частини є елементами державної те-

риторії, підпадають під дію суверенітету держав і знаходяться під їх юрисди-

кцією (на відміну, скажімо, від ресурсів відкритого моря або Антарктики). 

Однак у відношенні частин цих транскордонних ресурсів, що знаходяться на 

їх території, держави не можуть здійснювати свій суверенітет в тому ж обся-

зі, що і у відношенні національних ресурсів [533, с. 12]. Про них вже каже і 

міжнародне право. Так, у 1998 р. укладено Угоду по використанню водно-

енергетичних ресурсів басейну річки Сирдар'я (Казахстан, Киргизія, Узбеки-

стан) [534], а в 2003 р. завершена розробка Стратегії «Раціональне та ефекти-

вне використання водних і енергетичних ресурсів Центральної Азії в рамках 

спеціальної програми ЄЕК ООН для економії Центральної Азії» (SPECA) 

[535, с. 9]. Електроенергетична рада СНД навіть намагалася протягом 2002-
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10 рр. розробити спеціальну Модельну угоду про співробітництво держав-

учасниць СНД в галузі використання гідроенергетичних ресурсів транскор-

донних річок і водойм [536, с. 9]. 

Загалом, міжнародних угод про використання вод транскордонних річок 

накопичилося чимало. В основному вони регулюють питання використання 

вод в цілях будівництва гребель для гідроелектростанцій, скидання відпра-

цьованих промислових і стічних вод, зрошення, рибальства, лісосплаву [387, 

с. 64]. 

В міжнародному праві довгий час не було визначено пріоритетів серед ви-

дів використання транскордонних вод. В принципах Стокгольмської Декларації з 

оточуючого людини середовища (1972 р.) відзначена загальна норма, що во-

да є одним з природних ресурсів, який повинен бути збережений на благо 

нинішнього і майбутніх поколінь шляхом ретельного планування та управ-

ління в міру необхідності (принцип 2) [537, с. 20]. Своєю чергою, одна з не 

багатьох угод, яка містить таку ієрархію – Договір між США і Мексикою від 3 лю-

того 1944 р. – встановлював наступні пріоритети водокористування: 1) потреби до-

машнього господарства і комунального обслуговування; 2) сільське господарство і 

скотарство; 3) вироблення електроенергії; 4) інші види промислового водокористу-

вання; 5) судноплавство; 6) рибальство та інші види водокористування. Своєю чер-

гою, М. Вольфром, базуючись на нормах Барселонської (1921 р.) і Женевської кон-

венцій (1923 р.), робить висновок щодо пріоритету судноплавства над використан-

ням міжнародних річок в інших цілях [538, с. 10-13].  Зі свого боку, А.Д. Кейлін 

заявляє, що «питання судноплавства на міжнародних річках відступають в 

даний час за своєю значимістю перед питаннями використання водних ресу-

рсів цих річок для гідроелектростанцій, для іригації і промисловості» [539, с. 

79]. В міжнародному праві іноді встановлюється явний пріоритет судноплав-

ства перед всіма іншими видами використання вод транскордонних водото-

ків: «держави зобов’язуються … не чинити перешкод для судноплавства на 

фарватерах Дунаю» (ст. 3) [540], що явно передбачає пріоритет використання 

вод Дунаю для судноплавства, перед його використанням для виробництва 
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енергії, що пов’язано з будівництвом дамб і інших споруд, які перешкоджа-

ють судноплавству. 

Більш правильною видається думка, висловлена в проекті пропозицій по праву 

міжнародних річок, підготованому Афро-Азіатським консультативним юридичним 

комітетом (1973 р.), де передбачається, що при вирішенні питання про перевагу 

конкуруючих видів використання міжнародних річок особливу увагу слід приділяти 

таким видам, які складають основу життя, наприклад використанню води для пот-

реб населення [541, с. 274-279]. Власне, її ж було підтверджено в Конвенції 1997 

р.: «у випадку протиріччя між видами використання міжнародного водотоку 

воно повинно вирішуватися з урахуванням статей з 5 до 7, при цьому особ-

лива увага приділяється вимогам задоволення насущних людських потреб» 

[542] (ст. 10). Заяви про взаєморозуміння, що відносяться до текстів проекту 

Конвенції, тлумачать наступним чином: «в визначенні "насущних людських 

потреб" особлива увага буде приділятися забезпеченню достатньої кількості 

води для підтримки життя людини, в тому числі питної води і води для виро-

бництва продовольства з метою запобігання голоду» [543]. 

З міжнародно-правової точки зору основним принциповим питанням при ви-

користанні міжнародних річок з метою виробництва електроенергії є питання про 

те, наскільки вільно держава розпоряджається водами транскордонної річки для 

ВДЕ в межах своєї території. Міжнародна договірна практика показує, що ця свобо-

да не безмежна. Наприклад, вище розміщена за течією держава не повинна створю-

вати на річці так багато установок, щоб це тягнуло за собою серйозну зміну течії в 

нижній частині річки, а нижча за течією держава не повинна споруджувати устано-

вки, які піддавали б небезпеці повені вище розміщені держави. На універсальному 

рівні закріплено принцип про «справедливе і доцільне» використання міжнародного 

водного шляху прибережними державами (ст. 5 Конвенції 1997 р.) та розгляд вод-

них ресурсів, у вигляді поняття «спільних природних ресурсів» (декларація Конфе-

ренції у Мар дель Плата (1977 р.) і резолюція ГА ООН № 34/186. Про це ж свідчать і 

судові рішення. Так, Постійна палата міжнародного правосуддя в Справі про Одер 

(1929 р.) зазначила, що існує «спільність прав та інтересів» між прибережними дер-
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жавами міжнародних річок [544, с. 26-27]. При цьому для держав існує «обов'язок 

сумлінно йти на будь-які переговори і контакти, які, завдяки широкому зіста-

вленню інтересів і взаємної доброї волі, повинні забезпечувати їм створення 

найкращих умов для укладання угод» (справа «про озеро Лану» (1957 р.)) 

[459]. Причому, якщо держава басейну має право на «розумну і справедливу 

частку» у використанні вод річкового басейну, то ця частка повинна за нею 

зберігатися незалежно від технічних можливостей і потреб інших держав ба-

сейну. Оскільки води міжнародного річкового басейну в межах кордонів пе-

вної держави є її водними ресурсами і знаходяться під її суверенітетом (резо-

люція Генеральної Асамблеї ООН № 626 (VII) від 1 грудня 1952 р.). Інші 

принципи фіксуються в міжнародних договорах. 

Стосовно джерельної бази для використання вод для цілей гідроенергетики ва-

рто зазначити наступне. Назагал, угоди, що регулюють питання, пов’язані з вироб-

лення гідроенергії, можна класифікувати за кількома підставами. Виходячи з кіль-

кості суб’єктів: універсальні (Женевська конвенція про гідроенергію водних пото-

ків, що мають значення для декількох держав (1923 р.),  Конвенція 1997 р.), регіона-

льні (Конвенція 1992 р. та Угода СНД про основні принципи взаємодії в галузі 

раціонального використання та охорони транскордонних водних об'єктів 

(1998 р.), Протокол про енергетику до Конвенції про захист Альп (1998 р.)), 

«басейнові» (угоди про р. Меконг, Нігер, Сенегал, Сирдар’ї і Амудар’ї) та двосто-

ронні (України та Росії про прикордонні води (1992 р.)). На нашу думку, такий 

поділ є вірним не лише виходячи з географічного критерію, обґрунтований 

він і виходячи з різного об’єму і механізмів правового регулювання в угодах. 

Так, в доктрині кажуть про існування особливого Європейського механізму 

правового регулювання, який вирізняється особливим акцентом на пробле-

мах боротьби із забрудненням вод, спричиненим людською діяльністю та на-

явністю чітких і досить дієвих заходів для їх вирішення (в рамках Конвенції 

1992 р. та Директиви 2000/60/ЕС). У порівнянні з універсальними нормами, 

викладеними у Конвенції 1997 р., зазначені правові акти встановлюють до-
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сить високі вимоги, виконання яких потребує від держав відповідного рівня 

технологічних та фінансових можливостей [130, с. 16]. 

Виходячи з предмету регулювання, можна виділити такі види угод, пов’язаних 

із виробництвом гідроенергії: мирні договори (Версальський мирний договір (1920 

р.), Паризький мирний договір (1947 р.), Угода про мир між Ізраїлем і Йордані-

єю (1994 р.)), концесійні угоди (Франко-швейцарська конвенція про концесію во-

доспаду Шатело (1930 р.)), угоди про будівництво гідроелектростанцій (Угода між 

Росією і Киргизстаном про побудову ГЕС (2012 р.)), угоди про регулювання 

статусу річки (угоди про Рейн, Дунай, Амазонку, басейн Ла-Плати), угоди про при-

кордонні річки і т.п.  

Серед судових рішень найважливішими є Справи Міжнародного суду ООН 

Угорщина проти Словаччини (1997 р.), Нідерланди проти Бельгії (1937 р.), 

Уругвай проти Аргентини з приводу целюлозних заводів (2010 р.). Рішення 

арбітражів ad hoc щодо іспано-французської суперечки по оз. Лану (1956 р.) 

та канадо-американської суперечки щодо греблі «Гат-Дем» (1965 р.). Так, у 

справі 1997 р. МС ООН зазначив, що «при укладанні договору 1977 р. Угор-

щина погодилася на будівництво греблі на Дунаї і на відведення вод річки в 

обвідний канал. Однак, таке рішення Угорщини було прийнято лише в рам-

ках спільних дій і розподілу прибутків від них. Призупинення та відклик 

Угорщиною рішення про згоду стали порушенням її юридичних зобов'язань і 

фактично показали, що Угорщина відмовилася від спільного використання 

водного об'єкта. Але з цього не випливає, що Угорщина втратила своє основ-

не право на справедливу і розумну частину ресурсів міжнародного водного 

шляху» (пп. 85-87) [51]. У Справі щодо озера Лану, розглядаючи питання 

обов’язковості оцінки транскордонної шкоди від будівництва (як частини 

принципу обачності в міжнародному екологічному праві), суд вказав, що у 

випадках, коли оцінка не проведена, остаточне рішення залишається за дер-

жавою походження, яка при цьому залишається відповідальною за таке рі-

шення [459]. Крім того, було зазначено, що добросовісний баланс інтересів 

держав вимагає дотримання спеціальних процесуальних зобов'язань, зараз 
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втілених у оцінці впливу на навколишнє середовище, обмін інформацією, 

проведення консультацій і переговорів зафіксовані у: пр. 17 декларації Ріо, 

ст.ст. 205 і 206 Конвенції ООН з морського права (1982 р.), ст. 4 Конвенції 

про регулювання освоєння мінеральних ресурсів Антарктики (1988 р.), Кон-

венції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному кон-

тексті (1991 р.), рішенні МС ООН у справі Аргентина проти Уругваю (2010 

р.) і т.п.. Однак це не змінює ключового положення про те, що оцінка і зва-

жування інтересів проводиться державою походження, оскільки в іншому 

випадку було б паралізовано її можливості з реалізації свого суверенітету. 

Щодо односторонніх актів, то ще у 1911 р. Інститут міжнародного права при-

йняв так звану Мадрідську декларацію про використання міжнародних водотоків 

для цілей інших, ніж судноплавство, в якій зазначав, що прибережні держави не по-

винні односторонніми актами змінювати точку перетину кордону потоками річко-

вих вод, а також не повинні вчиняти шкідливі для води зміни, такі як забруднення. 

Вище розміщена за течією держава не повинна створювати на річці так бага-

то установок, щоб цим обумовлювалася серйозна зміна течії в нижній частині 

річки, а нижча за течією держава не повинна споруджувати установки, які 

піддавали б небезпеці повені вище розміщені держави [545].  

Певну роль для визначення подальшого напряму розвитку співробітниц-

тва держав відіграють також рішення міжнародних організацій. Так, Комітет 

з електроенергії ЄЕК ООН прийняв і представив урядам рекомендації: щодо 

полегшення спорудження гідроенергетичних установок на прикордонних рі-

чках і озерах; щодо сприяння у використанні гідроелектроенергії на річках 

Європи. Кілька рекомендацій урядам ухвалив Комітет із проблем водних ре-

сурсів: про забезпечення захисту підземних і поверхневих вод від забруднен-

ня; про систему заходів з управління водними ресурсами басейнів річок; про 

деякі проблеми, пов'язані з водними ресурсами. У Плані дій, прийнятому на 

Конференції ООН з водних ресурсів в Мар-дель-Плата (1977 р.), країнам, які 

спільно володіють водними ресурсами, рекомендується створювати, в міру 

необхідності і за їх згодою, міждержавні комітети і комісії для організації 
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співпраці зі справедливого освоєння і раціонального використання цих ресу-

рсів [546, с. 181-182]. 

Першою, і як виявилося останньою спеціалізованою угодою щодо виро-

бництва гідроенергії стала розроблена в рамках Ліги Націй Женевська конве-

нція про гідроенергію водних потоків, що мають значення для декількох 

держав (1923 р.) [547]. Ця угода була ратифікована одинадцятьма державами 

і набула чинності в 1924 р., але нажаль жодна з них не межувала одна з од-

ною. Формально угода є чинною досі, не маючи денонсацій чи анулювань з 

боку своїх сторін, хоча жодного разу на практиці не застосовувалася.  

Конвенція виходить із суверенітету держави над своєю територією і річ-

ковими водами. Спроба встановити шляхи співпраці держав басейну зробле-

на в ст. 2, згідно з якою зацікавлені держави повинні погодитися на прове-

дення обстеження в міжнародному масштабі, якщо таке потрібно для най-

більш раціонального використання джерел гідроенергії. Таке обстеження по-

винно проводитися спільно. Згідно ст. 3-4 конвенції для виробництва робіт, 

які завдають істотної шкоди іншій державі, потрібна згода цієї іншої держа-

ви. Необхідність отримання згоди іншої сторони обумовлюється тим, що на-

слідки зазначених робіт прямо і безпосередньо позначаються на території 

суміжної держави. Хоча для врегулювання проблеми можливі лише перего-

вори з державою, що проводить ці роботи, які в кращому випадку можуть 

призвести до компенсації за завдану шкоду, а в гіршому випадку, якщо рі-

шення не буде досягнуто, компенсація може і взагалі не бути виплачена. Це, 

як зазначає Б.М. Клименко, суперечить основоположним принципам міжна-

родного права і тим самим підриває і без того незначну цінність інших поло-

жень конвенції [387, с. 68-69].  

Важко однозначно дати відповідь про вплив цієї угоди на міжнародне 

право. Так, не дивлячись на норму її ст. 4, арбітраж в справі озера Лану вка-

зав, що міжнародне право не містить обов’язкової норми щодо укладання 

попередньої угоди між верхньою і нижньою прибережними державами щодо 

передбачуваного нового виду використання, а «віддає перевагу менш ради-
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кальним рішенням, обмежуючись вимогою до держав виробляти умови угоди 

шляхом проведення попередніх переговорів, не обумовлюючи здійснення 

ними своєї компетенції укладенням цієї угоди» (п. 11) [459]. Своєю чергою, 

Африканська економічна комісія ООН розглядала Конвенцію 1923 р., як 

«мертву норму» [548,с. 13], але вказує, що вона містить адекватні норми, по 

яких можуть домовитися держави. 

Як зазначає М. Вольфром, цінність Женевської конвенції в тому, що це 

була спроба досягти компромісу між давніми антагоністичними концепція-

ми: з одного боку, принципом суверенітету держави, а з іншого – технічним 

імперативом про оптимальне використання вод для отримання гідроенергії 

[538, с. 73].  

Пізніше, в рамках ще одного європейського регіонального документу – 

Протоколу про енергетику до Конвенції про захист Альп (1998 р.) – було 

зроблено спробу виробити ряд принципів, що мають застосовуватися по від-

ношенню до гідроенергетики на транскордонних річках: 

- підтримання екологічних функцій водотоків через встановлення стан-

дартів для мінімальних потоків, зменшення штучних коливань рівня 

води і гарантій міграції тварин для нових гідроелектростанцій; 

- можливість підвищення конкурентоспроможності існуючих гідроеле-

ктростанцій, за умови дотримання вимог їх безпеки і екологічних ста-

ндартів; 

- пріоритет відновленню покинутих гідроелектростанцій, а не будівни-

цтву нових, причому екологічні стандарти до них мають застосовува-

тися, як до нових, з п. 1; 

- захист водних ресурсів, зарезервованих для питної води, в охороню-

ваних районах і їхніх буферних зонах, інших охоронюваних зонах, а 

також районах незайманої природи і сільської місцевості; 

- встановлення ринково обґрунтованої і справедливої компенсації за 

можливість користуватися ресурсами (ст. 7) [479]. 
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       По суті своїй ці принципи є однією з вдалих спроб встановити на сучас-

ному етапі стандарти співвідношення використання гідроенергетики та еко-

логії. Нажаль, Протокол має відношення лише до малої кількості країн, проте 

участь в ньому ЄС (з 2006 р.) дає надію на поступове поширення цих прин-

ципів, вже як частини aque communitare на більшу кількість країн, і в тому 

числі, не членів ЄС.    

В кінці ХХ ст. було прийнято спробу розробити універсальну конвенцію, 

покликану врегулювати весь масив договірних і звичаєвих норм, пов’язаних 

із несудноплавним використанням транскордонних водотоків – Конвенцію 

1997 р. Ця спроба охопити безліч питань, які досі регулювалися на двосто-

ронньому чи «басейновому» рівнях, чинності набула лише 2014 р., хоча на 

неї і посилався Міжнародний суд ООН вже у справі Габчіково-Надьмарош 

(1997 р.), як на кодифікацію звичаєвих норм.  

Стаття 26 Конвенції 1997 р. безпосередньо регулює питання експлуатації 

гідроенергетичних споруд на транскордонних водотоках (дамб, загат, ровів, 

гребель і т.п.). Передбачене збереження і захист споруд, установок та інших 

об'єктів, що відносяться до міжнародного водотоку на території відповідних 

держав (п. 1), а також консультації між державами в разі наявності в однієї з 

них розумних підстав вважати, що небезпечна експлуатація та захист споруд 

від сил природи може викликати для неї значні несприятливі наслідки (п. 2). 

Як вказано в коментарі Комісії міжнародного права, пункт 1 жодним чином 

не ставить на меті санкціонувати проведення однією державою водотоку дія-

льності по збереженню та захисту об'єктів іншої держави водотоку, не кажу-

чи вже про те, щоб вимагати від неї цього. Однак можуть виникнути обста-

вини, коли державі водотоку буде доцільно брати участь у збереженні та за-

хисті об'єктів за межами своєї території, наприклад, якщо вона експлуатує 

об'єкти спільно з тією державою, в якій вони розташовані [549]. 

Щодо п. 2, то така стурбованість держав щодо захисту та безпеки споруд 

знаходить відображення в міжнародних угодах. Деякі угоди, пов'язані з гід-

роенергетичними об'єктами, містять конкретні положення про проектування 
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об'єктів (Конвенція 1957 р. між Швейцарією та Італією щодо використання 

гідроенергетичних ресурсів річки Шпьоль, ст.  8) [550] і передбачають немо-

жливість реалізації планів їх будівництва без попередньої згоди сторін (Кон-

венція 1963 р. між Францією і Швейцарією про гідроенергетичний комплекс 

в Емосонській долині, ст. 2) [551]. Крім того, в угодах між собою держави 

передбачали забезпечення безпеки об'єктів шляхом прийняття відповідних 

внутрішніх актів державою, на території якої розташовані такі об'єкти [552]. 

Стаття 26 встановлює лише загальні, диспозитивні норми з метою забезпе-

чення основоположного рівня захисту та безпеки об'єктів, що відносяться до 

міжнародних водотоків.  

Останнім елементом, що відноситься до гідроенергетики, є передбаче-

ний в ст. 29 Конвенції 1997 р. захист міжнародних водотоків і споруд на них 

в період міжнародних та неміжнародних збройних конфліктів, і не викорис-

тання їх в порушення відповідних принципів і норм міжнародного права. Ця 

стаття фактично дає нам відсилання до норм міжнародного гуманітарного 

права, зокрема ст. 56.1 I Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 

від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних 

конфліктів (1977 р.), яка встановлює загальне правило заборони ставати 

об’єктом нападу «установок і споруд, що містять небезпечні сили, а саме 

греблі, дамби... навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єкта-

ми, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил і насту-

пні тяжкі втрати серед цивільного населення» [553]. Аналогічний захист за-

безпечується в разі неміжнародних збройних конфліктів у відповідності зі 

статтями 14 і 15 Додаткового протоколу II до Женевських конвенцій 1949 р. 

[549]. 

Практичне застосування має чинна в рамках держав-членів Європейської 

економічної комісії Конвенція 1992 р. [554]. Згідно неї, ключовим зобов'я-

занням прибережних сторін є укладення двосторонніх, багатосторонніх угод 

або інших домовленостей щодо конкретних поділюваних ними водотоків. В 

Конвенції 1992 р. було закріплено ряд універсальних і регіональних європей-
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ських принципів міжнародного екологічного права, яких держави мають до-

тримуватися при використанні транскордонних водотоків, в тому числі і для 

цілей виробництва електроенергії: принципом перестороги (заходи з попере-

дження можливого транскордонного впливу витоку небезпечних речовин не 

повинні відкладатися на тій підставі, що наукові дослідження не встановили 

у повному обсязі причинно-наслідкового зв'язку між цими речовинами, з од-

ного боку, і можливим транскордонним впливом – з іншого), принципом «за-

бруднювач платить» (витрати, пов'язані із заходами щодо запобігання, конт-

ролю і скорочення забруднення, відшкодовує забруднювач), управління вод-

ними ресурсами здійснюється таким чином, щоб потреби нинішнього поко-

ління задовольнялися без шкоди для можливості майбутніх поколінь задово-

льнити свої власні потреби (ст. 2.5). Гадаємо буде правильним вважати ці 

принципи, принаймні, регіональними щодо використання транскордонних 

водотоків для виробництва електроенергії. 

Важливим для виробництва гідроенергетики з ВДЕ є також передбачена 

в Конвенції 1992 р. норма про негайне інформування прибережних сторін 

про критичні ситуації (ст. 14), які можуть бути пов’язані, наприклад, з екст-

реним скиданням води з водосховищ ГЕС розташованих вище за течією. Для 

цього Конвенція передбачає «створення, при необхідності, і використання 

скоординованих або спільних систем зв'язку, оповіщення та сигналізації» (ст. 

14).  

В ряді універсальних угод передбачено обмежувальні чи заборонні нор-

ми щодо держав, розташованих в рамках транскордонного водотоку. Так, згі-

дно Версальського договору Франція отримувала «виняткове право на енер-

гію шляхом використання ріки» (за умови сплати Німеччині половини варто-

сті одержуваної енергії) (ст. 358). В рамках Єгипетсько-суданської угоди 

(1959 р.), Судан зобов’язався передавати 75% вод Нілу на користь Єгипту. У 

практиці африканських держав загалом досить часто укладаються договори, 

що містять взаємні зобов'язання не проектувати, а тим більше не будувати в 

односторонньому порядку будь-які споруди, які можуть змінити існуючий 
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режим річки. Відповідні статті включені в конвенції та угоди про річки Кон-

го, Нігер, Сенегал та ін. [555, с. 131]. Хоч такі угоди і стали наслідком згоди 

сторін, вони викликають зрозумілу незгоду держав чиї права при цьому об-

межено, що впливає на чинність таких угод. Версальська угода була денон-

сована Німеччиною в 1935 р., а Єгипетсько-суданська угода тривалий час 

піддавалася критиці не лише з боку Судану, а і держав, з території яких по-

чинається Ніл, і які взагалі не беруть участі в угоді [556, с. 13].  

В рамках цілого ряду угод сформовано субрегіональний принцип консу-

льтацій щодо використання транскордонних водотоків (ст. 5 Африканської 

конвенції про збереження природи і природних ресурсів (2003 р.). – «Де по-

верхневі або підземні водні ресурси знаходяться на території двох або більше 

договірних держав, останні повинні діяти в консультації, і якщо виникне така 

необхідність, створені міждержавні комісії мають вивчити і вирішити про-

блеми, пов'язані зі спільним використанням цих ресурсів, і для спільного ро-

звитку та їх збереження» [557]; ст. 13 Протоколу про енергетику до Конвен-

ції про захист Альп (1998 р.) – «Сторони зобов'язуються консультуватися од-

на з одною перед початком будь-яких проектів, які можуть мати транскор-

донний вплив. Для проектів, які можуть мати транскордонний вплив, заціка-

влені Договірні Сторони повинні мати можливість представити свої заува-

ження, і вони будуть взяті до уваги при видачі дозволів»; ст. 2.2 Європейсь-

кої конвенції з охорони транскордонних вод (1992 р.) «Сторони вживають, 

зокрема, всі відповідні заходи ... для забезпечення використання транскор-

донних вод розумним і справедливим чином з особливим урахуванням їх 

транскордонного характеру при здійсненні діяльності, яка призводить або 

може призводити до транскордонного впливу» [554]).  

Відповідно, головними практичними регуляторами відносин, пов’язаних 

з виробництвом гідроенергії, є двосторонні угоди. Слід, однак, зауважити, що 

стосовно порядку використання вод міжнародних водотоків для виробництва гід-

роенергії в договірній практиці держав не сформувалися загальні підходи до вирі-

шення проблем, що виникають в даній області. Так, питання про розподіл гідроеле-
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ктроенергії вирішується в міжнародній практиці кількома способами. По-перше, 

можливе проведення територіального розділу ресурсів водотоку по зонах, у кожній 

з яких зберігається компетенція відповідної держави (наприклад, за Угодою між 

СРСР і Норвегією по прикордонній річці Паатсо-Йокі (Пасвікель) (1957 р.) СРСР 

одержав право на використання гідроресурсів на нижній і верхній ділянках цієї річ-

ки, а Норвегія – на середній). По-друге, ресурси міжнародного водотоку можуть 

розподілятися між прибережними державами порівну.  Наприклад, принцип розпо-

ділу електроенергії в рівних частках покладений в основу Договору між США і Ме-

ксикою про використання вод річок Колорадо, Тійоана і Ріо-Гранде від 14 листопа-

да 1944 р. [558, с. 151]. По-третє, розподіл електроенергії у фіксованих обся-

гах (угода між Італією і Великобританією (1925 р.), що зараз діє щодо Судану 

і Ефіопії [559, с. 190]). По-четверте – в нерівних для договірних держав час-

тинах (угода між Великобританією та Португалією щодо р. Жиру і оз. Ньяса 

(1951 р.), зараз чинна щодо Замбії [560, с. 83]). 

У міжнародній практиці зустрічаються також випадки, коли розташована 

у верхів'ях держава при будівництві на своїй території гідротехнічних споруд зобо-

в'язується проводити відпуск води для потреб нижче розташованої держави. Кіль-

кість води, що відпускається, може бути точно зафіксована в договорі (Договір про 

Ніл (1959 р.)) або встановлюватися щорічно пропорційно природному стоку, як це 

передбачено конвенцією, укладеної між Італією та Швейцарією щодо використання 

вод р. Споль (1957 р.) [561, с. 389-390]. Мається на увазі, що ця кількість не має 

бути меншою, ніж до здійснення будівельних робіт [555, с. 139]. Можливою є та-

кож грошова виплата або інша компенсація за втрату або обмеження еконо-

мічних вигод для однієї зі сторін угоди (Угода між Болівією і Перу від 19 лю-

того 1957 р. щодо економічного вивчення спільного використання вод оз. Ті-

тікака). В угоді Судану з Єгиптом (1959 р.) встановлювалося зобов'язання 

Єгипту відшкодувати Судану збиток у розмірі 15 млн. єгипетських фунтів, 

пов'язаний з будівництвом греблі і резервуарів води в Асуані. В рамках угоди 

про водно-енергетичні ресурси Сирдар’ї (1998 р.) передбачено, що додатково 

вироблена електрична енергія, пов'язана з режимом попуску води понад пот-
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реб Киргизії передається у Казахстан і Узбекистан порівну, а її компенсація 

здійснюється поставками в еквівалентному обсязі енергоресурсів (вугілля, 

газ, топковий мазут, електроенергія), а також іншої продукції (робіт, послуг) 

або в грошовому вираженні за погодженням [562, с. 446].   

В Протоколі про енергетику до Конвенції про захист Альп (1998 р.) за-

значено про екологічні стандарти пропуску води при використанні річок для 

цілей гідроенергетики: «Договірні Сторони повинні забезпечити, щоб еколо-

гічні функції водотоків і цілісності ландшафту підтримувалися за допомогою 

відповідних заходів, таких, як встановлення мінімальних потоків, впрова-

дження стандартів для зменшення штучних коливань рівня води і гаранту-

вання міграції тварин у нових гідроелектростанціях та існуючих, де це мож-

ливо» (ст. 7.1) [479]. 

Актуальною є проблема статусу земель, які використовуються однією сторо-

ною для будівництва або інвестування на території іншої договірної сторони. Же-

невська конвенція (1923 р.) передбачає, що якщо Договірна держава бажає 

провести роботи з метою використання джерел гідроенергії частково на сво-

єму березі, а частково на території іншої Договірної держави, то заінтересо-

вані держави повинні вступити в переговори з метою укладання такої угоди, 

яка дозволить виконати ці роботи. На практиці, втілення такої норми мало 

місце у двосторонній радянсько-норвезькій угоді (1963 р.), де зазначено, що діля-

нки землі на території Норвегії, на яких будуть побудовані гідроенергетичні спору-

ди, що належать СРСР, або ділянки, призначені для їх подальшої експлуатації, на-

даються Норвегією в безкоштовне користування Радянському Союзу на весь термін 

існування гідротехнічних споруд. Аналогічно вирішено питання про ділянки радян-

ської території, на яких розташовані гідротехнічні споруди Норвегії [558, с. 135].  

Угоди, що регулюють транскордонні питання гідроенергетики, є і в практиці 

України, і вони містять різні норми з цього питання. Так, в Рамковій конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат (2003 р.) [563] сторони прийняли 

обов’язок вживати відповідних заходів для включення цілей збереження та 

сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття державної 
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політики щодо енергетики в регіоні (ст. 4). В рамках політики просторового 

планування, спрямованого на охорону та сталий розвиток Карпат, держави 

мають звернути увагу і на енергетику (ст. 5.3). Крім того, в рамках захисту 

біорізноманіття та ландшафтів, передбачається використання енергії, яка 

зменшує негативний вплив, «включаючи більш широке використання відно-

влюваних джерел енергії та енергозберігаючих технологій, коли це необхід-

но» (ст. 10.3). За угодою зі Словаччиною про прикордонні води (1994 р.) 

[564] передбачено, що сторони зобов'язуються не проводити на прикордон-

них водах без взаємної домовленості водогосподарських заходів, які б мали 

несприятливий вплив на території іншої Держави. Сторони мають право на 

прикордонних водах на половину природної води, яка протікає (ст. 3), утри-

мувати  гідротехнічні споруди на прикордонних водах у справному стані і 

використовувати їх так, щоб не завдавати взаємної шкоди, або щоб не дійшло 

до погіршення водогосподарських умов. Норма щодо взаємної шкоди в цій 

угоді сформована по іншому, ніж в Конвенції 1997 р., яка забороняє «значну 

транскордонну шкоду» (ст. 7.1), але не суперечить європейській Конвенції 

1992 р., яка закликає «вживати заходів проти будь-якого транскордонного 

забруднення» (ст. 2.1).  

В двосторонній Угоді України з Молдовою (1994 р.) передбачено, що кож-

на Сторона самостійно розробляє проекти водогосподарських заходів на 

прикордонних водах на своїй території, які узгоджуються між Сторонами. 

Якщо одна зі Сторін побажає доручити виконання проектних робіт іншій До-

говірній Стороні, виконання їх буде здійснюватись за окремою угодою або 

контрактом (ст. 9) [565]. Угода з Білоруссю (2001 р.) передбачає будівництво 

гідротехнічних споруд для використання ресурсів цих водних об'єктів, спіль-

не використання споруд і технічного устаткування, утримання їх у належно-

му стані, а також погодження умов їх експлуатації (ст. 2). Сторони зобов'я-

зуються використовувати транскордонні води та утримувати гідротехнічні 

споруди на території своїх держав, не погіршуючи умов водогосподарської 

діяльності на території держави іншої Сторони (ст. 3). Кожна зі Сторін має 



225 
 

право використовувати не більше половини узгодженого загального обсягу 

водних ресурсів (ст. 4). Встановлено заборону виконання будівельних водо-

господарських робіт на транскордонних водах третій стороні (ст. 7) [566]. 

Свого часу, М.О. Ушаков вважав, що розробка загальних принципів в рамках 

міжнародного річкового права загалом, навряд чи доцільна і можлива, оскільки 

проблеми регулювання міжнародних річок мають вирішуватися прибережними 

державами з урахуванням особливостей тієї чи іншої річки і їх зацікавленості в тому 

чи іншому її використанні [567, с. 43]. Як показала практика, така думка виявилася 

такою, що не відповідає дійсності. В міжнародному праві вдалося виробити ряд 

специфічних принципів, що отримали визнання як на універсальному, так і на регі-

ональному рівні, будучи закріпленими у відповідних конвенціях. Така ж ситуація на 

нашу думку в перспективі буде в сфері гідроенергетики. 

Вже зараз доктрина пропонує нам принципи використання міжнародних 

водотоків в сфері гідроенергетики, які базуються на нормах Конвенцій 1992 і 

1997 рр., та інших загальновизнаних нормах міжнародного права. Так, Г.М. 

Морозов виділяє 9 таких принципів, до яких відносить: а) право прибережної 

держави на будівництво ГЕС; б) урахування прав і інтересів інших держав; в) 

принцип паритету, тобто ведення будівництва гідроспоруди спільно або на 

узгоджених умовах; г) розподіл гідроенергетики в залежності від вкладу сто-

рін в будівництво ГЕС, розташування ГЕС і річки, на якій вона побудована; 

д) різниця у витратах на створення ГЕС покривається за рахунок перерозпо-

ділу гідроенергетики; е) компенсація втрат води внаслідок будівництва ГЕС; 

е) управління гідроспоруди здійснюється спеціальною міжнародною комісі-

єю або спеціалізованою компанією; з) держава, що будує ГЕС в верхів'ї річ-

ки, відпускає для потреб нижче розташованої держави кількість води не ме-

нше, ніж було до будівництва ГЕС; і) за угодою сторін відпуск води може 

бути замінений відпусткою електроенергії [568, с. 90]. 

Виходячи з вимог Конвенцій 1997 і 1992 рр., можна запропонувати на-

ступний порядок виробництва та використання міжнародних водотоків для 

цілей гідроенергетики: 
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1) Держава, що планує будівництво гідроелектростанції на належній їй 

ділянці міжнародного водотоку, повинна одержати схвалення на таке будів-

ництво від прибережних держав, розташованих вище і нижче за течією. 

2) Проект будівництва повинен пройти незалежну екологічну експертизу 

із залученням зарубіжних фахівців. 

3) В ході будівництва та експлуатації гідроелектростанції повинен здійс-

нюватися екологічний моніторинг. 

4) Прибережні держави, розташовані вище або нижче за течією міжна-

родного водотоку, вправі одержувати певну частку виробленої електроенер-

гії. Вони можуть брати участь у будівництві та експлуатації гідроелектроста-

нції (у формі участі у фінансуванні або в іншій формі). 

5) Держава, на території якої будується гідроелектростанція, зобов'язана 

компенсувати державам, розташованим нижче за течією міжнародного водо-

току, скорочення витрат води. 

6) Держави, розташовані вище за течією міжнародного водотоку, не 

вправі здійснювати заходи, що ведуть до скорочення відпуску води без згоди 

нижче розташованих держав. 

В той же час, не можна вважати звичаєвою нормою міжнародного права 

зобов'язання держави, що приступає до реалізації проекту, отримати згоду на 

його здійснення від інших зацікавлених держав. В рамках Женевської конве-

нції (1923 р.) передбачено здійснення зацікавленими державами переговорів 

з метою укладання угоди, яка може привести до відшкодування шкоди, запо-

діяної потерпілим державам. В рамках Конвенції Еспо (1991 р.) йдеться про 

проведення ОВНС, окремих локальних угод про будівництво гідротехнічних 

споруд, заснованих на «системі згоди» (Асунсьонська декларація про вико-

ристання міжнародних річок (1971 р.)), в ст. 12 Конвенції 1997 р. передбаче-

но повідомлення про заходи, що можуть мати несприятливі  наслідки. При 
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цьому передбачається, що рівень, який можуть мати ці наслідки, є нижчий за 

передбачений в ст. 7 «значний збиток». Таким чином, «несприятливі наслід-

ки» не можуть досягати рівня «значного збитку». В Статуті річки Уругвай 

(1975 р.) містяться докладні положення, що стосуються вимог до повідом-

лення, змісту повідомлення, строків подання відповіді і процедур, застосову-

ваних у тому випадку, якщо сторонам не вдається дійти згоди щодо запропо-

нованого проекту (ст. 7-12) [569, с. 593]. В Угоді про режим, що регулює річ-

ку Нігер (ст. 4) [570, с. 9] і (ст. 12) [571, с. 19], і Договорі між Аргентиною і 

Уругваєм про річку Ла-Плата і її морське гирло від 19 листопада 1973 р. (ст. 

17) [572, с. 251] міститься норма про повідомлення про заплановані заходи 

через спільні органи. В рамках справи про франко-іспанський спір про озеро 

Лану (1957 р.) було відзначено, що «відповідно до норм сумлінності верхня 

прибережна держава повинна враховувати різні зачеплені інтереси, прагнути 

в максимальному ступені погоджувати їх зі своїми власними інтересами і по-

казувати, що в даному питанні вона діє за справжнім прагненням примирити 

свої інтереси з інтересами іншої прибережної держави» (п. 22.3) [559], а та-

кож, що «існує тісний зв'язок між зобов'язанням враховувати інтереси проти-

лежної сторони в ході переговорів і зобов'язанням належним чином відобра-

зити такі інтереси в прийнятому рішенні» (п. 24) [559]. В той же час, загаль-

ного обов’язку отримувати згоду від сусідніх держав в разі здійснення гідро-

енергетичного проекту в міжнародному праві не існує. 

Крім того, в рамках багатьох угод і в тому числі Конвенції 1997 р. пе-

редбачена можливість заснування спільних органів керування водотоком (ст. 

24). Такі органи мають широкий спектр завдань в тому числі і регулювання 

питань виробництва гідроенергетики (Орган розвитку басейну річки Сенегал, 

Комісія Меконга і т.п.). На думку С.Д. Махкамбаєва, відповідно до принци-

пів сталого розвитку, представляється доцільним заснування Водного банку в 

рамках кожного конкретного транскордонного водного басейну, основою 

якого має стати реалізація принципу міжнародного екологічного права «за-
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бруднювач платить», що трансформувався в принцип: держава, що переви-

щила ліміт водозабору, повинна платити [533, с. 13]. 

Управління електростанціями і пов'язаними з ними гідротехнічними та 

іншими спорудами найчастіше здійснюється змішаними органами – уповно-

важеними або комісіями, що складаються з рівної кількості представників від 

кожної з договірних держав. На ці комісії покладається нагляд за правильніс-

тю експлуатації споруд, здійсненням їх ремонту тощо. Комісії можуть вирі-

шувати виникаючі при цьому спори. У разі недосягнення узгоджених рішень 

такі спори передаються на розгляд урядів і вирішуються за допомогою дип-

ломатичних переговорів або арбітражного розгляду [561, с. 371]. Така прак-

тика підтримується і міжнародними організаціями. Так, згідно рекомендації 

ЄЕК ООН щодо будівництва та експлуатації гідроелектростанцій (1951 р.), 

вибір найбільш підходящого місця їх будівництва мав проводився після об-

стеження місцевості змішаною комісією у складі представників обох зацікав-

лених сторін і на підставі технічної доцільності незалежно від проходження 

державного кордону. Діяльність таких комісій стала особливо актуальною в 

результаті зростання попиту на воду, продовольство і електроенергію, що 

зумовили потребу в створенні значно більшої кількості спільних організацій-

них механізмів. Вони можуть бути постійними і тимчасовими. В підсумку, 

сьогодні існує приблизно стільки ж спільних органів, скільки міжнародних 

водотоків [573, с. 256-266; 574, с. 124].  

Таким чином, в рамках міжнародно-правового регулювання екологічно 

орієнтованої енергетики ми маємо доволі значний масив норм, пов’язаних з 

регулюванням виробництва гідроенергетики, як одного з різновидів ВДЕ. 

Нажаль в міжнародному праві так і не вироблено сталої термінології для поз-

начення тих міжнародних водних ресурсів за допомогою яких виробляється 

гідроенергетика. В той же час, наявні договори дають нам змогу визначити 

існуючі, принаймні на доктринальному рівні, принципи на яких має базува-

тися використання міжнародних водотоків в сфері гідроенергетики. Ці прин-

ципи можна окреслити, як визнання національного суверенітету, рівність, 



229 
 

принцип неспричинення шкоди території іншої держави, попередньої оцінки 

впливу на навколишнє середовище. 

 

2.3. Міжнародно-правові основи регулювання біоенергетики. 

 

Самі по собі терміни «біоенергетика» і «біопаливо» є багатозначними, і 

використовуються як в технічній, так і правовій літературі, а також правових 

актах. Сировиною для них виступає біомаса. Технічно, вони включають в се-

бе як т.зв. традиційні типи палива – дрова, кізяк, так і нові види, які вироб-

ляються з зернових культур, таких як кукурудза, цукровий очерет і цукровий 

буряк (етанол) або соєве, рапсове і пальмове масла (біодизель). Причому, те-

хнічно етанол не використовується сам по собі, а є доповненням до звичай-

ного бензину, а, в свою чергу, біодизель використовується в якості самостій-

ного виду палива і може замінити дизельне паливо [575, с. 2450, 2451]. Поряд 

існує також біогаз, який може бути використаний як для виробництва теп-

ла/електроенергії, так і може бути використаний як паливо в газових транс-

портних засобах. Метан становить важливу частину біогазу [576]. 

В міжнародних актах відсутнє якесь стале розуміння термінології щодо 

палива і енергії, що виробляється з біомаси (біопалива і біоенергії). В рамках 

директиви ЄС з ВДЕ 2009 р. «біопаливо» визначалося як рідке або газоподіб-

не паливо для транспортних засобів, що виробляється з біомаси, а «біоріди-

на» означає рідке паливо, отримане з біомаси для енергетичних цілей, крім 

транспорту (ст. 2). Остання включає в себе тільки рідке паливо. Така різниця 

на практиці означає, що, наприклад, критерії стійкості, встановлені директи-

вою, відносяться до біогазу для транспорту, але не до біогазу, що використо-

вується для опалення або вироблення електроенергії [577]. Вважається, що 

термін «біорідина» включає в'язкі рідини, такі як відходи рослинної олії, тва-

ринні жири, пальмова олія, сира талова олія і смоли соснової олії.  

Своєю чергою, в рамках іншої директиви ЄС – «Про зобов'язання дер-

жав-членів щодо підтримки мінімальних запасів нафтопродуктів за програ-
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мою МЕА» (2009/119/EC) – дано визначення, окрім біопалива, також для бі-

омаси: «"біопаливо" означає рідке або газоподібне паливо для транспортних 

засобів, вироблене з біомаси», а "біомаса", – біологічна частка продукції, від-

ходів та залишків від сільського господарства (у тому числі рослинних і тва-

рин речовин), лісового господарства та суміжних галузей, а також біорозкла-

дана частка промислових і побутових відходів» (ст. 2с) [578]. Це визначення 

не може застосовуватися до спеціальної директиви з біопалива, і відповідно 

до стандартів щодо її отримання, але має значення для розуміння застосовної 

в ЄС термінології. 

В рамках Дорожньої карти МЕА з технологій біоенергетики (2012 р.) да-

но такі визначення: для біомаси – будь-яка органічна, тобто така, що розкла-

дається, матерія, отримана з рослин або тварин та доступна на відновлюваній 

основі. Біомаса включає в себе дерево і сільськогосподарські культури, тра-

в'янисті і деревні енергетичні культури, органічні муніципальні відходи, а 

також гной; для біоенергетики – енергія, одержувана з конверсії біомаси, де 

біомаса може бути використана безпосередньо в якості палива або перероб-

лена в рідини і гази; біопаливо – відноситься до рідкого та газоподібного па-

лива, виробленого з біомаси, що використовується в транспортному секторі; 

традиційне використання біомаси – використання деревини, деревного вугіл-

ля, сільськогосподарських відходів та гною для приготування їжі та опалення 

в житловому секторі. Воно, як правило, має дуже низьку ефективність перет-

ворення (від 10 % до 20 %) і часто нестійкі поставки біомаси [579, с. 8].  

В рамках діяльності СОТ біопаливо взагалі не розглядається як окрема 

категорія чи об’єкт регулювання. У Гармонізованій системі опису та коду-

вання товарів (Harmonised Commodity Description and Coding System (HS)) 

етанол, як правило, класифікується як сільськогосподарський продукт під 

кодом 22 07, який охоплює як денатурований (HS 22 07 20) так і не денатуро-

ваний спирт (HS 22 07 10), а пов'язана з ними торгівля регулюється Угодою 

СОТ про сільське господарство. Ніякого розходження між паливним етано-

лом і етанолом для інших цілей не існує в кодах. Біодизель класифікується в 
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главі 38 («Інші хімічні продукти»). Як і етанол, біодизель згрупований з ін-

шими продуктами, під HS 3824 9099 («Хімічні продукти, не включені в інші 

категорії») і він підлягає регулюванню за загальними правилами ГАТТ [580-

581]. Відповідно, біопаливо, як правило, підлягає сплаті мит і податків без 

особливих обмежень. 

В рамках Білої книги «Трьохсторонні стандарти з біопалива» (2007 р.) 

(США, ЄС, Бразилія), взагалі окремо розглядалися біодизель та біоетанол. 

Причому біодизель визначався як «моно-алкілові ефіри довголанцюжкових 

жирних кислот, отримані з рослинних олій або тваринних жирів, і такі, що 

використовуються, наприклад, в якості палива для займання від стиснення, 

для поршневих двигунів внутрішнього згоряння» [582, с. 7]. Це визначення 

узгоджується з пояснювальною запискою до товарної позиції Гармонізованої 

системи 3824 Всесвітньої митної організації. Щодо етанолу було вказано на 

кардинальну різницю в підходах до нього в рамках різних національних ста-

ндартів (переважно через вміст води, який в ЄС є найменшим), але визнано, 

що існує «ASTM стандарт для денатурованого етанолу, та ANP і CEN стан-

дарти для неденатурованого етанолу» [582, с. 71]. 

В подальшому розгляді питання біопалива в рамках ООН йому було на-

дано дещо іншого визначення: «відновлюваний вид палива біологічного по-

ходження, наприклад паливна деревина, деревне вугілля, гній, біогаз, біово-

день, біоспирт, мікробна біомаса, відходи сільського господарства і енерго-

носні рослини. Біоенергія – енергія, отримана в результаті використання біо-

палива» [583, с. 27]. Тобто стало вважатися, що біопаливо включає до свого 

складу біомасу, а не навпаки. 

Ми будемо використовувати термін біоенергетика в якості загального 

поняття, яке вже включає в себе біопаливо (біодизель та етанол), біогаз16, бі-

омасу. З міжнародно-правової точки зору такий підхід є цілком доречним, 

зважаючи на їхнє, в принципі, ідентичне правове регулювання. Саме термін 
                                                             

16 Цей термін, окрім прав ЄС в позитивному міжнародному праві практично не використову-
ється. Одне з виключень – ст. 8(3б) Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, 
що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (1994 р.). 
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«біоенергетика» використовується в Статуті спеціалізованої організації 

IRENA (ст. 3) [519]. 

Біоенергетика і біопаливо з'явилися в останні роки, щоб стати одним з 

найбільш актуальних і спірних пунктів порядку денного сталого розвитку та 

«зеленої економіки». З одного боку, біопаливо може допомогти зменшити 

залежність від викопного палива і, отже, зменшити викиди парникових газів, 

які призводять до зміни клімату, забезпечити підвищення енергетичної без-

пеки та сприяння розвитку сільських районів. З іншого боку, його швидке 

неконтрольоване поширення поставило під питання екологічні вигоди від 

нього і підняло багато соціально-економічних проблем, пов'язаних з велико-

масштабним зайняттям земель і продовольчою безпекою [584, с. 1]. 

Біоенергія, в рамках Кіотського протоколу, є одним з основних компо-

нентів в рамках ВДЕ (як складова «впровадження нових і відновлюваних ви-

дів  енергії» (ст. 2(1а.iv))), і проекти з біогазу, біомаси, біоенергії, етанолу і 

т.п. визнаються в якості прийнятних в рамках механізмів гнучкості, як такі, 

що допомагають у вирішенні екологічних та енергетичних цілей, в тому чис-

лі національних зобов'язань зі скорочення викидів парникових газів [585, с. 

1]. Наприклад, Фінляндія реалізувала проект в рамках спільної реалізації (JI) 

в Естонії. Тоді було реконструйовано теплоелектростанцію потужністю 8 

MВт. На станції було встановлено нове обладнання, що працює на біопаливі. 

За рахунок того, що на естонському підприємстві вдалося домогтися істотно-

го зниження викидів та економії електроенергії, фінська сторона придбала 

додаткові квоти на СО2 [586].  

Декларація Ріо-де-Жанейро (1992 р.) вимагає, щоб виробництво біопа-

лива сприяло ефективному вирішенню нерівності та задоволенню потреб бі-

дних, чому має бути приділена особлива увага. Несприятливе становище де-

яких груп населення і країн, що розвиваються, не повинно бути використане 

іншими, через їх потреби та вразливість вони не повинні піддаватися вели-

ким екологічним загрозам або загрозам здоров'ю людини. Це передбачено 

принципами 5, 6 і 14 [9]. 
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Декларація Ріо також встановлює принципи, якими повинен регулюва-

тися процес виробництва біопалива та розвитку. Вони полягають у співпраці 

між народами і державами на міжнародному рівні, з особливими зобов'язан-

нями з боку розвинених країн. Питання стійкості повинні регулюватися з чіт-

кою політичною основою через відкриті переговори і консенсус, а не через 

односторонні дії. Цей процес має бути прозорим і повинен передбачати ме-

ханізми звітності. Це вимоги принципів 7, 10, 12, 13 і 27. 

Хотілося б відзначити, що найбільших успіхів в використанні біоенерге-

тики досягнуто в розвинених країнах. Механізми, які використовувалися для 

цього, полягають у політиці підтримки біопалива та економічних стимулах 

(наприклад, податкові пільги і прямі субсидії), які не тільки стимулювали б 

виробництво і зменшували витрати, але також створили великий попит на 

ринку на ці види палива [587, с. 9]. При цьому, останнім часом розширюють 

не тільки власне виробництво, але і взаємодію з іншими країнами через угоди 

про науково-технічне співробітництво, торговельні угоди і партнерства з біо-

палива [588, с. 5]. Найбільш помітним серед них є двосторонні переговори 

щодо угод про науково-технічне співробітництво, зокрема, Меморандум про 

взаєморозуміння між США і Бразилією з розвитку взаємодії з біопалива 

(2007 р.) [589]. Меморандум має на меті поширення технологій біопалива 

між двома країнами, сприяти створенню промисловості з виробництва біопа-

лива в третіх країнах і просуванню біопалива в усьому світі через створення 

технічних стандартів і багатосторонніх партнерств. З тих пір Бразилія і США 

ефективно поширюють (іноді під егідою Організації американських держав) 

технології біоенергетики та виробництва біопалива в багатьох країнах, на-

самперед Карибського басейну, таких, як Гаїті, Сальвадор і Домініканська 

Республіка. З листопада 2008 р. співпраця між США і Бразилією почала діяти 

в Західній Африці зокрема, у спільному просуванні біопалива в Сенегалі і 

Гвінеї-Бісау [590, с. 1-2, 12-13]. 

Крім того, Бразилія, працюючи з метою розширення міжнародного сек-

тора біопалива, особливо в Західній півкулі, шляхом заохочення інвестицій і 
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передачі технологій біопалива в «треті країни», та направляючи стандартиза-

цію технічних специфікацій для сприяння торгівлі активізує двостороннє 

співробітництво. Зокрема, Бразилія, активно бере участь в  переговорах з ін-

шими країнами, що розвиваються, спрямованими на встановлення широкого 

співробітництва Південь-Південь в області біоенергетики. Яскравими прик-

ладами цього можуть служити формування Бразилією та Індонезією Консу-

льтативного комітету з біопалива [591] і створення африканського підрозділу 

державної Бразильської дослідницької сільськогосподарської корпорації 

('EMBRAPA') в Гані з головним завданням – просування біопалива [592].  

Характерно, що така активність держав і промислових груп із просуван-

ня біопалива в країни, що розвиваються, не знаходить підтримки у недержав-

них учасників (НУО) міжнародних відносин. Більшість НУО, а також уста-

нови ООН [587, с. 88-94], виступають з критикою такого швидкого, під кері-

вництвом урядів, поширення виробництва біопалива. Вони, як правило, від-

значають, що таке просування має на меті лише отримання прибутку і не 

приділяє достатньої уваги екологічним і соціально-економічним наслідкам 

[593, с. 112]. 

Така критика сприяє поступовому створенню різного роду міжнародних 

не правових, прозелітних норм і технічних стандартів, які виступають прові-

сниками створення міжнародно-правових норм у сфері біоенергетики. Таки-

ми міжнародними неурядовими організаціями, що розробили стандарти для 

біопалива, є: Краща ініціатива щодо тростинних (BSI), Круглий стіл з про-

блем сталого виробництва пальмового масла (RSPO), Круглий стіл відпові-

дальної соєвої асоціації (РТРС) і Круглий стіл з питань сталого біопалива 

(RSB). Така участь НУО може допомогти забезпечити широку участь сторін, 

особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою 

[594]. Так, RSB оприлюднив закриті стандарти біопалива – Принципи та кри-

терії сталого біопалива [595], які включають в себе такі: «Біопаливо не по-

винно порушувати права людини або трудові права, і забезпечувати гідну ро-

боту і хороший добробут працівників» або «Виробництво біопалива не по-
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винне знижувати продовольчу безпеку». Мета цих принципів полягає у вка-

зівці ідеального сценарію, до якого зацікавлені сторони повинні прогресува-

ти. RSB також відзначає, що виробництво біопалива не завдає шкоди продо-

вольчій безпеці. У цілому, ці роботи проводяться на основі критеріїв, взятих 

з існуючих систем сертифікації та / або у тому числі національних законодав-

ств. RSB в даний час тільки вимагає, щоб біопаливо сприяло стабілізації клі-

мату шляхом скорочення викидів парникових газів порівняно з викопним па-

ливом [596, с. 8]. Своєю чергою, Глобальне партнерство в області біоенергії 

(GBEP) – міжурядова ініціатива, спрямована на розвиток методологічної ба-

зи, яку політики та зацікавлені сторони можуть використовувати для оцінки 

викидів ПГ, пов'язаних з біоенергетикою, у травні 2011 р. запустило набір з 

24 показників, застосовність яких в даний час перевіряється в різних країнах, 

та підготувала доповідь, що містить показники та методології [597].  

У той же час, ми можемо вказати на існування перших міжнародно-

правових актів, присвячених сталому розвитку біоенергетики, прийнятих в  

ЄС – Директиви 2003/30/ЕС щодо впровадження використання біопалива чи 

інших видів палива з відновлюваних джерел енергії для транспорту, заміне-

ної Директивою 2009/28/ЕС про заохочення до використання енергії, вироб-

леної з відновлювальних джерел. Обидві директиви встановлювали певні по-

казники, яких держави мали досягти в сфері об’ємів біопалива на ринку дер-

жав-членів. При цьому, ключовою відмінністю в них був характер цих показ-

ників: в директиві 2003 р. вони були індикативними, а в директиві 2009 р. – 

обов’язковими. Вона передбачає обов'язкову загальну мету в 10% палива з 

ВДЕ в транспортному секторі ЄС в 2020 р.  

Важливим, для екологічно безпечного виробництва біоенергії є вироб-

лення певних міжнародних стандартів. Від початку, мова йшла про звичайні 

технічні стандарти. ЄС в рамках директиви про біопаливо (2003 р.) встановив 

обмеження використання біоетанолу у автомобільному паливі у 5 %. Євро-

пейський стандарт EN590, який визначає основні властивості палива, вима-
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гає, щоб дизельне пальне містило не більше 5 % біодизеля [598]. Проте, піз-

ніше пішла мова про запровадження стандартів іншого рівня. 

Мова йде про вироблення т.з. «стандартів стійкості». Ці стандарти є за 

своєю суттю комплексним явищем, що втілює в собі реалізацію концепції 

сталого розвитку по відношенню до біоенергетики і технічні вимоги. Одним 

з перших почав вирішувати цю проблему ЄС. Так, в рамках Стратегії ЄС з 

біопалива (2006 р.) було зазначено, що «розглядаючи екологічні питання, 

дуже важливо, гарантувати, що сировина для біопалива буде виробляється на 

стійкій основі, як у ЄС, так і в третіх країнах, зокрема у зв'язку з охороною 

біорізноманіття, забрудненням води, деградацією ґрунтів і охороною середо-

вища перебування і видів» [599-602].  

Інші міжурядові організації також розробляли такі рекомендаційні стан-

дарти для біопалива. Так, в рамках ООН, на піку продовольчої кризи 2007-08 

рр. були оприлюднені соціальні критерії стійкості виробництва біопалива 

[603], до яких відносяться умови праці, землекористування. Вони головно 

стосувалися країн, що розвиваються, але опосередковано зачіпали і розвинені 

країни, які надавали протилежні стимули – щодо перетворення земель в краї-

нах Півдня на виробництво біопалива. Тристороння цільова група ЄС, США 

та Бразилії за наслідками Міжнародної конференції зі стандартів біопалива 

(2007 р.) підготувала детальну Білу книгу про міжнародні сумісні стандарти 

біопалива [582, с. 7], де були вироблені спільні підходи і методології, порів-

няні з існуючими в країнах стандартами. Було досягнуто розуміння, що нара-

зі стандарти можливі лише для біодизеля та біоетанолу, а паливо з біомаси 

другого покоління через свою недостатню розробленість стандартизації не 

підлягає [582, с. 15]. Загалом ця стандартизація торкалася саме технічних ас-

пектів біопалива – вмісту сірки, осадів, води, температури горіння, в’язкості і 

т.п. Були встановлені принципи на яких мають базуватися стандарти: 

1. міжнародні стандарти, необхідні для сприяння і заохочення торгівлі бі-

опаливом; 
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2. міжнародні стандарти з біопалива мають регулювати суто компонент 

біопалива, а не суміші з бензином або дизельним пальним;  

3. вони засновані на національному законодавстві. Існуючі національні 

стандарти мають кілька відмінностей при порівнянні один з одним, проте, 

після ретельного обстеження було зроблено висновок, що ці відмінності 

не є нездоланними; 

4. існуючий процес за процедурою ISO для міжнародних стандартів є за-

надто тривалим і іноді безрезультатним. На нього не можна покладатися; 

5. в процесі розробки міжнародних стандартів на біопаливо буде важливо 

залучати інші держави (Японія, Індія, і т.д.) на більш пізньому етапі. Це 

робиться для того, що робоча група могла працювати ефективно [582, с. 

15]. 

Остаточно втілено ці стандарти в формі міжнародно-правових зо-

бов’язань було в рамках Директиви ЄС з ВДЕ (2009 р.), де було встановлено 

ряд критеріїв стійкості, яких повинні дотримуватися держави-члени і імпор-

тери у ЄС при виробництві біопалива (ст. 17) [183, с. 16]. Суть цих критеріїв 

полягає у: зменшенні викидів парникових газів (ст. 17.2), захисті земель з ви-

сокою цінністю біорізноманіття (ст. 17.3), земель з високим запасом вуглецю 

(ст. 17.4-5) і специфічної агроекологічної практики (ст. 17.6). Ці критерії 

стійкості повинні бути виконані для цілей, перелічених у ст. 17.1: виконання 

національних цілей з ВДЕ за директивою 2009 р., оцінки виконання зо-

бов’язань, щодо використання ВДЕ та для визначення можливості отримання 

фінансової допомоги на споживання біопалива/біорідин. Це означає, що кри-

терії не поширюються на всі види біопалива / біорідин, тільки на ті, які охоп-

лені цими цілями – хоча в даний час вони включають в себе переважну біль-

шість.  

Критерії, пов'язані із сільськогосподарськими та екологічними вимогами 

і стандартами ЄС для фермерів (за ст. 17.6), поширюються тільки на біопали-
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во / біорідини вироблені з сировини, що вирощена в ЄС. На відміну від ін-

ших критеріїв, перевірка дотримання цих критеріїв не розглядається в дирек-

тиві (ст. 18.1). На біопаливо / біорідини, вироблені з відходів і залишків, крім 

сільськогосподарських, аквакультур, рибальства та лісового господарства 

поширюються тільки критерій «стійкість», що стосується скорочення викидів 

парникових газів (ст. 17.1). Ці критерії стійкості є гармонізованими відповід-

но до ст. 115 ДФЄС, тому державами-членами не можуть бути встановлені їх 

додаткові власні критерії щодо стійкості біопалива, однак там, де певне біо-

паливо / біорідини є більш вигідними, ніж інші види і дорожчим у виробниц-

тві, національних систем підтримки можуть взяти до уваги  більш високі ви-

трати на виробництво (ст.ст. 89, 95 Директиви 2009/28/EC). Ці положення, є 

стимулом для виробництва біопалива з непродовольчих джерел (відходів, 

залишків, целюлозних матеріалів), і як очікується, сприятимуть переходу ЄС 

до біопалива другого покоління. 

Але є прогалини в критеріях стійкості у Директиві з ВДЕ (2009 р.): від-

сутні критерії стійкості для лугів, ґрунтів, вод, непрямих змін в землекорис-

туванні, умов праці, землекористування, забезпечення продовольчої безпеки. 

Деякі з цих аспектів розкриваються в інших актах ЄС. Так, в рамках спеціа-

льної рамкової директиви ЄС, присвяченої ґрунтам – Директива № 

2004/35/EC, хоч і не існує обов'язкових правил щодо використання ґрунтів 

для виробництва біоенергетичних культур, але ст. 4 заявляє, що держави-

члени повинні гарантувати, що будь-який землекористувач, чиї дії впливають 

на грунт так, що можна розумно очікувати значних перешкод функціям ґрун-

тів, зобов'язаний вжити заходів з перестороги для запобігання або мінімізації 

таких негативних наслідків. Крім того, Стратегія ЄС з біопалива (2006 р.) 

стверджує, що виробництво сировини для біопалива повинно бути у відпові-

дності з місцевими екологічними умовами. Щоб уникнути негативного впли-

ву на біорізноманіття та забруднення води, а також на деградацію ґрунтів, 

Стратегія рекомендує, що енергетичні культури повинні бути вирощені тіль-

ки там, де вони будуть вписуватися в місцеві умови [602]. Крім того, Додаток 
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4 встановлює стандарти для «хороших сільськогосподарських та екологічних 

умов», а також рекомендації по ерозії ґрунту, структур ґрунту і органічних 

речовин у ґрунті.  

Крім того, в Директиві з ВДЕ (2009 р.) дотримання такої важливої скла-

дової сталого розвитку, як соціальні критерії, визначено, як рекомендаційне: 

«Комісія кожні два  роки інформує Європейський Парламент та Раду про на-

слідки для соціальної стабільності у Співтоваристві та у третіх країнах від 

зростання попиту на біопаливо» (ст. 17.7). В той же час, однією зі складових 

таких звітів має бути відзначення факту ратифікації важливою країною-

постачальником біопалива (третьою країною чи державою-членом ЄС) ряду 

конвенцій МОП. Очевидно, що така мета створює серйозні додаткові стиму-

ли для виробництва біопалива в усьому світі, хоча ефективність передбаче-

них критеріїв стійкості була об'єктом численних суперечок.  

Ключовим питанням тут стала саме актуальність політики в міжнарод-

ному регулюванні біопалива, оскільки критерії стійкості застосовуються як 

до європейських виробників, так і до виробників з третіх держав, які імпор-

тують біопаливо в ЄС. Тому, ці заходи знову ж розглядають як чергову спро-

бу ЄС в односторонньому порядку поширити європейські стандарти вироб-

ництва в енергетиці на весь світ, на цей раз у формі критеріїв стійкості у ви-

робництві біопалива. Така практика особливо актуальна для країн Півдня, що 

розвиваються, оскільки більша частина їх біопалива все частіше імпортується 

в ЄС, зокрема з Бразилії та в рамках Африка-ЄС енергетичного партнерства 

(AEEP), розпочатого 2008 р. [604]. Зокрема, з метою стандартизації біопалива 

з третіх країн для його продажу на європейському ринку відповідно до Дире-

ктиви 2009 р. було створено ряд міжнародних некомерційних об’єднань. Од-

ним з них є Bonsucro-ЄС, спеціально створене для задоволення обов'язкових 

вимог Директиви ЄС з відновлюваної енергії. Bonsucro є ініціативою, в якій 

бере участь велика кількість компаній з різних частин ланцюжка поставок 

цукрової тростини. Bonsucro-ЄС розробив стандарт для етанолу на основі цу-

крової тростини, з сильним акцентом на бразильське виробництво [605, с. 
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287]. Схема отримала визнання щодо всіх критеріїв Директиви ЄС, за винят-

ком положення про біологічно різноманітні луги. 

Інші міжнародні організації також ставили перед собою мету вироблен-

ня певних стандартів в сфері біоенергетики. В рамках Task Force Стійкості 

Глобального партнерства з біоенергетики (GBEP) розроблено узгоджений 

перелік показників стійкості, що можуть застосовуватися на національному 

рівні, і можуть стати плацдармом для глобальної (добровільної) реалізації. 

Цей перелік був схвалений у листопаді 2011 р. [597]. ФАО і ЮНЕП спільно 

розробили Bioenergy Decision Support Tool в 2011 р. [606], а ФАО впровадив 

в подальшому (2012 р.) узагальнення наявних інструментів [607]. Паралельно 

в роботі Міжнародної організації стандартизації (ISO) прагнуть розвити доб-

ровільні критерії стійкої біоенергетики, але результати цього процесу не слід 

очікувати раніше 2015 р.  

Проаналізувавши всі існуючі міжнародні акти щодо стандартів виробни-

цтва біоенергії, можна визначити існування наступних критеріїв стійкості 

виробництва біопалива (при цьому не забуваючи, що між всіма критеріями 

стійкості існує прямий взаємозв’язок): 

- збереження біорізноманіття; 

- скорочення викидів парникових газів; 

- збереження продовольчої безпеки; 

- соціальне використання землі; 

- підтримання якості праці; 

- не порушення справедливих принципів міжнародної торгівлі. 

Дамо короткий аналіз правового змісту кожного з перерахованих крите-

ріїв. Досліджуючи такий критерій стійкості, як біорізноманіття, в його рам-

ках виділяють багато інших областей, які заслуговують такого ж статусу за-

хисту: ключові орнітологічні території високої природоохоронної цінності 

повинні бути використані в якості відправної точки для цієї мети. На міжна-

родному рівні визнано, що збереження біологічного різноманіття в охорон-
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них зонах саме по собі недостатньо щоб зупинити падіння глобального біорі-

зноманіття, і, особливо, агро- та біорізноманіття лісів. Таким чином, конкре-

тні заходи для збирання біоенергетичних культур і управління сільським гос-

подарством і видобуток деревних відходів повинні бути розглянуті з точки 

зору їх сумісності з біорізноманіттям в цілому, і біорізноманіттям сільського 

господарства, зокрема.  

Варто пам’ятати, що біорізноманіття є відносним показником. Як визна-

чено в Конвенції про біологічне різноманіття, воно є «різноманітністю живих 

організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші 

водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є». Отже, ко-

жен тип екосистеми – навіть км2 – характеризується певною величиною різ-

номанітності. Відповідно, з антропогенним впливом це різноманіття може 

знизитися або навіть зникнути, а отже і, наприклад, використання лісів для 

цілей біоенергії, особливо недоторканих лісів, може призвести до істотних 

втрат. Треба відзначити, що можливим було б визначення спеціально охоро-

нюваних територій, з яких не можна видобувати ресурси для біоенергії, їх 

було б варто визначити такими, що міжнародновизнані і включені до баз да-

них, таких як Всесвітня база даних по охоронюваним районам або Перелік 

охоронюваних районів ООН.  

Особлива увага приділяється також охороні водно-болотних угідь, які 

мають високу природоохоронну цінність і заборонені для вироблення ресур-

сів для біоенергії. Високі значення їх полягають також у величезних накопи-

ченнях вуглецю в ґрунті (торфовища), та й тому, що знищення таких екосис-

тем є явно незворотним. Конвенція про водно-болотні угіддя, підписана в 

Рамсарі в 1971 р., є міжурядовою угодою, яка забезпечує основу для націона-

льних дій та міжнародного співробітництва для збереження і розумного ви-

користання водно-болотних угідь та їх ресурсів. 

Щодо критерію скорочення парникових газів (ПГ), то зокрема директива 

ЄС з ВДЕ (2009 р.) встановлює вимоги для досягнення мінімальних рівнів 

зниження (порівняно з викопним паливом) – спочатку 35%, і підвищення до 
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60% до 2017 р. Загалом агрегація парникових газів в еквіваленті CО2 має 

здійснюватися відповідно з факторами, передбаченими Кіотським протоко-

лом. Сама по собі економія ПГ розраховується на основі балансу парникових 

газів, щодо з'ясування викидів усіх парникових газів для виробництва та ви-

користання біопалива та викидів усіх парникових газів, щодо вироблення і 

використання еквівалентної кількості енергії відповідного викопного палива. 

У разі сумнівів використовується специфікація Кіотського протоколу. Для 

балансу парникових газів щодо біопалива актуальними є квоти тільки тих 

парникових газів, які визначені в Кіотському протоколі – CO2, CH4, N2O. 

Щодо критерію стійкості «продовольча безпека», то про її принципову 

важливість було зазначено вже в підсумковому документі зустрічі «Великої 

вісімки» (G-8) на Хоккайдо в 2008 р. У прийнятому документі про глобальну 

продовольчу безпеку декларується намір учасників «забезпечувати відповід-

ність політики в галузі сталого виробництва та використання біопалива в ці-

лях продовольчої безпеки, а також прискорювати розвиток і комерціалізацію 

ефективних видів біопалива другого покоління, одержуваних з непродоволь-

чих рослинних матеріалів та нехарчової біомаси» (п. 7i) [608]. Своєю чергою, 

ФАО дає таке її визначення – «продовольча безпека існує тоді, коли всі люди 

в будь-який час мають фізичний та економічний доступ до достатньої кілько-

сті безпечних і поживних продуктів, що відповідають їх потребам і перева-

гам, для активного та здорового життя» [609]. Саме по собі вимірювання цьо-

го показника складається з чотирьох етапів, а також додаткової методики 

оцінки добробуту і впливу на національному рівні і рівні домогосподарств: 1. 

Визначення відповідного набору продуктів харчування і його компонентів; 2. 

«Початкові вказівки» зміни в ціні та / або постачання продовольчої корзини 

та / або її компонентів у контексті розробок біоенергетики; 3. «Описова оцін-

ка» ролі біоенергетики (в контексті інших факторів) в спостережуваному 

зростанні цін та / або зменшення пропозиції; 4. Прикладні моделі загальної 

рівноваги або часткової рівноваги, моделювання впливу виробництва біоене-
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ргії та / або використання (в контексті інших факторів) на ціни і постачання 

продовольчої корзини і її компонентів [597]. 

Критерій соціального використання землі в першу чергу пов'язаний з до-

ступом до землі, води та інших природних ресурсів. Доступ до землі є нас-

лідком землеволодіння. З точки зору соціальної стійкості, це може бути одні-

єю з основних проблем, пов'язаних із розвитком біоенергетики в деяких об-

ластях. Соціальна стійкість розвитку біоенергетики прямо пов'язана зі зміна-

ми в землеволодінні та доступі. У багатьох країнах, що розвиваються, немає 

ринку землі. Тому, коли орні землі та землі під постійні культури, луги і па-

совища та лісові ділянки надаються у концесію або в оренду приватним інве-

сторам біоенергетики, місцеве бідне населення може втратити свої можливо-

сті для забезпечення існування. 

Щодо критерію «якості праці», то повинні бути виконані ключові трудо-

ві норми і принципи рекомендацій і Конвенцій МОП про основоположні 

принципи і права, що мають масово зменшити можливі негативні впливи на 

загальну якість життя людей в області біоенергетики і обробки сировини по-

сівних площ. Вони включають в себе такі стандарти МОП: свободу об'єднан-

ня та колективні переговори (Конвенції МОП № 87, 98, 135); ліквідація при-

мусової та обов'язкової праці (Конвенції МОП № 29, 105); усунення дискри-

мінації у сфері праці та зайнятості (Конвенції МОП № 100, 111, 169); скасу-

вання дитячої праці (Конвенції МОП № 138, 146, 182, 184); Правила охорони 

здоров'я та безпеки на робочому місці повинні бути дотримані (Конвенції 

МОП № 155, 164, 183, 184); гідні умови роботи і зарплати (Конвенції МОП 

№ 1, 95, 116, 131); повинні бути вжиті заходи щодо навчання і кваліфікації 

(Конвенції МОП № 142 (конвенція про розвиток людських ресурсів) і № 169 

(про корінні народи)). 

Міжнародно-правові акти вказують на ключову роль деревини і лісів в 

виробництві біоенергії. В рамках документу, що регулює торгівлю особли-

вою категорією лісових ресурсів – тропічною деревиною (Міжнародною уго-

дою про тропічну деревину (2006 р.)) – спеціально відзначено, що  «що дере-
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вина є енергоефективною, поновлюваною і екологічно сприятливою сирови-

ною» (преамбула) [610]. В рамках розроблених Конференцією ООН з навко-

лишнього середовища в Ріо рекомендаційних «Принципів лісівництва» (1992 

р.) [611] спеціально вказано на те, що «всі види лісів відіграють важливу роль 

у задоволенні потреб в енергії, надаючи відновлювані джерела біоенергії, 

особливо в країнах, що розвиваються» (п. 6.а). Причому, окремо відзначено, 

що «слід визнати, зміцнити та активізувати роль штучних лісонасаджень та 

сільськогосподарських монокультур як стійких і екологічно обґрунтованих 

джерел відновлюваної енергії» (п. 6d). Застосовним в цьому випадку має бу-

ти принцип співвідношення «між збереженням, раціональним використанням 

та сталим розвитком лісових ресурсів і всіма аспектами, пов'язаними з виро-

бництвом, споживанням, утилізацією та/або остаточним видаленням лісової 

продукції» (п. 6b). Цей же документ вперше відзначив, в якому напрямку має 

рухатися залучення деревини до біоенергетики: «потреби в паливній дереви-

ні, використовуваній в побутових і промислових цілях, слід задовольняти на 

основі раціонального використання лісових ресурсів, залісення та лісовідно-

влення. З цією метою необхідно визнати потенційні можливості місцевих 

штучних насаджень та ввезених порід в області постачань паливної та про-

мислової деревини» (п. 6а). Зрозуміло, що даний документ має рекоменда-

ційний характер і може розглядатися, скоріше, як моральний кодекс, проте, 

як відзначив О.М. Шуміло, хоч вони і не мають обов'язкової сили, але є зая-

вою з викладенням принципів для глобального консенсусу стосовно раціона-

льного використання, збереження та сталого розвитку всіх видів лісів [612, с. 

139]. Це тим більше справедливо, зважаючи на наявність посилань на Прин-

ципи лісівництва в міжнародно-правових документах, зокрема, Міжнародну 

угоду по тропічній деревині (2006 р.).  

Нажаль, ухвалений в 2007 р. Документ по всіх видах лісів, вже не містив 

окремого згадування про використання  деревини для цілей енергетики, хоча 

і містив посилання на Принципи лісівництва (1992 р.). В той же час, в рамках 

завдань перед державами вказано на наступне: «сприяти ефективному вироб-
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ництву та обробці лісоматеріалів (серед іншого) з метою скорочення відходів 

і поліпшення утилізації відходів» (п. 6е) [613, с. 10]. Як відомо, саме відходи 

деревообробки вважаються найбільш прийнятним варіантом сировини для 

біомаси.  

Принципи лісівництва вперше заклали базу для сталого лісокористуван-

ня, яке було остаточно визначене в загальній декларації Конференції мініст-

рів з охорони лісів у Гельсінкі (1995 р.) – «Стале лісокористування означає 

управління лісами й лісними площами та їх використання таким чином і з 

такою інтенсивністю, які забезпечують їх біологічне різноманіття, продукти-

вність, здатність до відновлення, життєздатність, а також здатність виконува-

ти сьогодні і в майбутньому відповідні екологічні, економічні і соціальні фу-

нкції на місцевому, національному і глобальному рівнях, без шкоди для ін-

ших екосистем» [Цит. за: 614, с. 26]. Своєю чергою, Міжнародна угода про 

тропічну деревину (2006 р.) закріпила принцип, на якому має базуватися по-

водження з лісами, як промисловими об’єктами, в тому числі і для цілей біо-

енергетики: «управління на стійкій основі, в якій лісозаготівлі ведуться легі-

тимним чином, а також із заохоченням сталого управління тропічними ліса-

ми» (ст. 1к) [610, с. 6]. 

В рамках спеціальних конвенцій про захист Альп (1991 р.) та про сталий 

розвиток Карпат (2003 р.) було дано подальший розвиток цієї концепції і вка-

зано на існування «сталого управління гірськими лісами» (ст. 7(4) Конвенції 

2003 р.). Відзначено, що таке стале управління в сфері енергетики передбачає 

з боку держав «політику, спрямовану на запровадження екологічно безпеч-

них методів виробництва, розподілу та використання енергії… включаючи 

більш широке використання відновлюваних джерел енергії» (ст. 10(2)) [563]. 

Відповідна діяльність в Карпатах, в тому числі пов’язана з виробництвом бі-

оенергії, має бути заснована на принципах, закріплених в конвенції: забруд-

нювач платить, екосистемний і програмний підходи, транскордонне співробі-

тництво, інтегроване планування, залучення зацікавлених НУО і т.п. В рам-

ках Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охо-
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рону та сталий розвиток Карпат (2011 р.) цей підхід знайшов подальший роз-

виток, і було відзначено, що сторони мають проводити, з одного боку, «полі-

тику спрямовану на посилення ролі лісового сектора в пом'якшенні змін клі-

мату», але при цьому з «особливою увагою стосовно пошуку правильного 

балансу між збільшенням запасів вуглецю в лісових екосистемах, сприянням 

використанню поновлюваної енергії з деревини та раціональним використан-

ням деревних продуктів як замінників сировини, отриманої з не відновлюва-

них ресурсів» (ст. 14.1) [615].  

В рамках Конвенції про захист Альп (1991 р.) і її протоколів про енерге-

тику і гірські ліси відзначено особливу роль лісів в сфері енергетики. Причо-

му, відзначено, що сторони «сприятимуть збільшенню використання дереви-

ни лісових плантацій на сталій основі, враховуючи важливість сталого вико-

ристання дров для національної економіки і догляду за лісами» (ст. 2d Про-

токолу про гірські ліси (1996 р.)) [616], аналогічна норма міститься і в Про-

токолі про енергетику: «Сторони, зокрема, сприяють використанню енергії, 

виробленої… з деревини від стійко керованих гірських лісів» (ст. 6.4). Як ба-

чимо, в даному випадку, ключовою вимогою для використання деревини є 

стале використання гірських лісів. 

 Зміст терміну «стале управління лісами» розкрито в Протоколі про ста-

ле управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат (2011 р.), де зазначено, що це «означає управління лісами й лісовими 

землями та їхнє використання в спосіб та в кількості, що підтримує їхнє біо-

різноманіття, продуктивність, життєстійкість, відновлювальні властивості та 

потенціал виконання зараз й у майбутньому відповідних екологічних, еконо-

мічних і соціальних функцій на місцевому, національному та глобальному 

рівнях і що не завдає шкоди іншим екосистемам» (ст. 7) [615].  

Аналогічний, диференційований підхід до лісових угідь підтримано і в 

рамках європейського регіону. В рамках директиви з ВДЕ (2009 р.) чітко 

встановлено заборону на врахування для цілей директиви біопалива чи біорі-

дини, отриманих з територій, де на 2008 р. були «первинні ліси та інші лісові 
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площі, а саме, природні одвічні ліси та інші лісові площі, у яких відсутні чіт-

кі видимі ознаки людської діяльності» (ст. 17.3а). Також згадано «безперерв-

но лісні зони» (ст. 17.4b), використання яких в якості сировини для біопалива 

чи земель під ними для вирощування енергетичних культур впливає на роз-

рахунок викидів парникових газів і є недоречним. 

При цьому, в Повідомленні Комісії ЄС при підготовці директиви відзна-

чалося, що критерії стабільності повинні розглядати лісові ресурси як вид, 

який називається «первинний ліс» у відповідності до визначення, яке викори-

стовується ФАО у її Глобальній оцінці лісових ресурсів, яку країни викорис-

товують, і яку залучають для оцінки обсягів наявного первинного лісу або 

такого, що захищено національним природоохоронним законодавством. Інші 

типи лісів, як це приписано ФАО, а саме: модифіковані природні ліси, напів-

природні ліси та насадження, – не повинні розглядатись в якості первинних 

лісів. Враховуючи широке розмаїття природи окремих земель (помірного та 

тропічного поясів), включаючи різноманіття саван, степів та прерій, біопали-

во, яке виробляється з природних матеріалів з таких територій, не повинно 

стосуватися дії даної Директиви. В рамках самого ЄС дефініція «ліс» є на-

ступною – земельна ділянка площею більше 0,5 га, що вкрита деревами висо-

тою більше п'яти метрів із зімкнутістю крон більше 10%, або деревами, які 

здатні досягнути цих показників у наданих умовах. Ряди дерев або лісополо-

си вважаються лісом, якщо їхня ширина становить 20 метрів і більше. До по-

няття «ліс» не входять землі, що використовуються переважно як сільського-

сподарські чи землі поселень» [617, с. 1-8]. Виходячи з цього визначення мо-

жна зрозуміти, що ЄС прямо не відділяє різновиди лісів в профільному рег-

ламенті, що значно ускладнює ідентифікацію «первинних лісів», для чого 

фактично мають бути використані вимоги не ЄС, а іншої міжнародної органі-

зації.   

Варто пам’ятати, що відновлення лісових масивів є одним з пріоритет-

них напрямів в рамках діяльності у проектах спільного впровадження в рам-

ках реалізації механізмів гнучкості Кіотського протоколу. Зокрема, спеціаль-
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но для сприяння захисту тропічних лісів було розроблено міжнародний фі-

нансовий механізм під назвою Скорочення емісій парникових газів від збез-

лісення і деградації земель (Reduced Еміссіонс from Deforestation and 

Degradation – REDD). Ця схема була запропонована в 2007 р. на Конференції 

сторін РКЗК, і відповідно є одним з механізмів реалізації Кіотського прото-

колу, а потім і можливого створення на його заміну Міжнародного ринку лі-

сного вуглецю. Відповідно до цієї схеми, координування якої взяла на себе 

ООН, промислово розвинені країни можуть відшкодувати свої викиди пар-

никових газів завдяки фінансуванню заходів щодо збереження вологих тро-

пічних лісів, розташованих переважно в країнах, що розвиваються. Таким 

чином, теоретично нова система охорони лісів буде сприяти поліпшенню 

екології планети, збереженню її біологічної різноманітності, зменшенню емі-

сій вуглецевих з'єднань і збільшенню поглинання їх збереженими і відновле-

ними лісами, а також компенсації збитків місцевого населення, задіяного ра-

ніше на лісорозробках. Тому, в травні 2010 р. президент Індонезії проголосив 

про введення з 2011 р. мораторію на промислову розробку лісу і використан-

ня торфовищ [618].  

Поступово було створено певний інституційний механізм, дещо фрагме-

нтарний за своєю суттю, проте, вже функціонуючий у складі міжнародних 

органів і організацій, чиїм завданням є сприяння міждержавному співробіт-

ництву з охорони та використання лісів: Міжурядова група відкритого складу 

по лісах в рамках Комісії зі сталого розвитку ООН, Міжурядовий форум від-

критого складу по лісах при ЕКОСОР (дві перші зараз об’єднані у Форум 

ООН з лісів при ЕКОСОР), Спільне партнерство по лісах при ПРООН, Мініс-

терська конференція з проблем правозастосування та управління в лісовому 

секторі країн Європи та Північної Азії, Комітет з лісоматеріалів Європейсь-

кої економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), Європейська лісова комісія ФАО, 

Міжнародна організація з тропічної деревини і т.п.  

В якості додаткових механізмів захисту лісів від такого, що суперечить 

сталому лісокористуванню, використання для цілей біоенергетики, можуть 



249 
 

бути використані також механізми добровільної сертифікації деревини, роз-

роблені в рамках неурядових організацій. Наприклад, існує система FSC (Лі-

сової опікунської ради (Forest Stewardship Council)) – глобальна система сер-

тифікації, в рамках якої оцінка лісоуправління здійснюється незалежною 

(третьою) стороною за жорсткими соціальними, екологічними та економіч-

ними стандартами. Так, сертифікована деревина відстежується від лісосіки 

до переробного підприємства та далі до споживачів, а маркування FSC гаран-

тує споживачеві легальне походження придбаної продукції з відповідально 

керованих лісів. Принципами сертифікації FSC є: відповідність законодавст-

ву, права та обов'язки власників і користувачів, права корінних народів і тру-

дящих, зв'язок із місцевим населенням, корисність лісу, вплив на навколишнє 

середовище, план ведення лісового господарства, моніторинг та оцінка, підт-

римання лісів високої природоохоронної цінності, лісові плантації і т.п. 

[619]. Негативний аспект полягає у відсутності критерію бідності, як і спра-

ведливого розподілу вигод чи справедливих умов торгівлі. Поки зменшення 

ПГ також не є частиною цього стандарту. 

Проте, такі добровільні системи сертифікації деревини не є абсолютною 

панацеєю і не завжди визнаються такими, що відповідають законодавству. 

Наприклад, до 2014 р. в ЄС не визнавали систему FSC, як стандарт, що гара-

нтує легальність деревини за вимогами ЄС. Оскільки FSC не мало системи 

для ідентифікації країни походження та видів, як того вимагає законодавство 

ЄС. Стандарт FSC для контрольованої Деревини і Принципи та Критерії FSC 

також не повністю відповідали вимогам ЄС, наприклад, там не враховувалося 

митне та торговельне законодавство. В той же час, ряд країн ЄС визнають 

цей стандарт на національному рівні прийнятним. В 2014 р. FSC запровадило 

онлайн платформу заяв, що дало змогу отримати доступ до інформації за ви-

дами і країною походження для будь-якого лісового продукту, що розміщу-

вався на ринку ЄС вперше, після цього ця схема сертифікації почала вважа-

тися такою, що не потребує додаткової належної перевірки в ЄС. 
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Відповідно, можна зробити висновок, що в рамках міжнародного права 

існує розуміння існування концепції «сталого лісокоритсування», як частини 

концепції сталого розвитку. При цьому, можна відзначити, що в сфері біое-

нергетики ліси мають можливості для використання в якості або земель для 

вирощування енергетичних культур, або можуть самі стати основою для біо-

маси. Проте, принаймні в рамках Європейського регіону існує чітке розумін-

ня потреби диференціації між природними лісам (одвічними) та штучними 

лісопосадками. Встановлено правомірність використання в біопаливі другого 

виду, і заборону на використання першого.  

В рамках роботи конвенційних органів було продовжено дослідження 

впливу біоенергетики на біорізноманіття. Так, спершу, біопаливо розгляда-

лося в контексті енергетики для сталого розвитку в рамках КУР-14 (2006 р.) і 

КУР-15 (2007 р.) [620]. Окрім того, два рішення було ухвалено в рамках 

Конференцій сторін КБР: рішення IX/2 «Біорізноманіття сільського госпо-

дарства: біопаливо і біорізноманіття» (2008 р.) та X/37 «Біопаливо та біоріз-

номаніття» (2012 р), в рамках яких відзначено інструменти, вже розроблені в 

рамках КБР, що є застосовними до вироблення біопалива при збереженні 

стандартів біорізноманіття: 1) застосування принципу перестороги відповід-

но до преамбули Конвенції про біологічне різноманіття; 2) Адіс-абебські 

принципи та оперативні вказівки по сталому використанню біорізноманіття 

(рішення VІІ/12); 3) застосування екосистемного підходу (рішення V/6); 4) 

добровільні керівні принципи проведення оцінки наслідків з урахуванням 

аспектів збереження та сталого використання біорізноманіття (рішення 

VІІІ/28); 5) добровільні керівні принципи Агуей-гу проведення оцінок куль-

турних, екологічних та соціальних наслідків пропонованої реалізації або мо-

жливого впливу проектів у священних місцях, а також на землях і в акваторі-

ях, традиційно займаних або використовуваних корінними і місцевими гро-

мадами (рішення VІІ/16Б); 6) програма роботи по охоронюваним районам 

(рішення VІІ/30), програма роботи за статтею 8 j (рішення V/16) та інші від-

повідні програми роботи Конвенції; 7) глобальна стратегія збереження рос-
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лин (рішення VІ/9); 8) Керівні принципи ведення боротьби з чужорідними 

інвазивними видами (рішення VІ/23); 9) застосування практики сталого лісо-

користування і передової сільськогосподарської практики відносно біологіч-

ного різноманіття; 10) національні стратегії та плани дій щодо збереження 

біорізноманіття; 11) за необхідності, відповідні керівні вказівки, розроблені в 

рамках Картахенського протоколу про біобезпеку [621]. 

В рамках проблеми біоенергетики варто відзначити, що такий ніби при-

йнятний для біомаси вид сировини, як торф, не віднесено до таких, що вва-

жаються прийнятними для цілей скорочення викидів ПГ, ані в рамках меха-

нізмів гнучкості Кіотського протоколу (згідно з рішенням Міжурядової групи 

експертів зі зміни клімату для національних кадастрів парникових газів у ра-

мках РКЗК ООН, паливний торф не є внутрішньо відновлюваним ресурсом), 

ані в рамках Директиви ЄС з ВДЕ 2009 р. (не вважається такою, що відпові-

дає критеріям сталості, сировина для біомаси, видобута з районів, де нещода-

вно були вирубані ліси, з осушених торфовищ, заболочених територій або 

територій високого рівня біорізноманіття), як це є наприклад з деревиною. На 

думку ЄЕК ООН, торф є твердим паливом, що створюється тисячу років, яке 

важко вписується до «біомаси продуктів лісового господарства і сільськогос-

подарської промисловості», що функціонує в рамках Кіотського протоколу і 

відповідно, він був виключений і з цього мандату. При цьому, в рамках однієї 

з перших конференцій з ВДЕ – Конференції ООН з нових і відновлюваних 

джерел енергії (Найробі, 1981 р.) торф було взагалі віднесено до ВДЕ [518, с. 

4]. Також, Директива з ВДЕ (2009 р.) передбачає, що якщо землю з-під тор-

фовищ було осушено до січня 2008 р., вона може використовуватися для ви-

рощування сировини для біопалива [577].  

Крім того, експлуатація торфовищ повинна бути розглянута в контексті 

серйозних втрат і погіршення стану торф'яних боліт, що є порушенням серед 

іншого, зобов’язань за Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя 

(1971 р.). В зв’язку з цим в ЄС в рамках національних політик, які направлені 



252 
 

на використання торфовищ, їх також не розглядають як відновлюване джере-

ло енергії [622, с. 144-145]. 

Щодо питань торгівлі, пов’язаних із біоенергетикою, то вони досі не бу-

ли в центрі уваги права СОТ. Це є тим більше дивним, що біопаливо має 

найбільші з усіх ВДЕ об’єми міжнародної торгівлі. Тим не менш, в рамках 

торгівлі біомасою, формуються три ключові області, що мають відношення 

до заохочення сталого виробництва і торгівлі біомасою. До них відносяться: 

(I) класифікації (тарифні бар'єри), (II) субсидії (податкові) стимули і (III) вну-

трішні регламенти і стандарти в тому числі екологічних і соціальних критері-

їв стійкості. Наприклад, обмежувальний характер довгий час мали стандарти 

ЄС: Біодизель в ЄС за стандартом EN14214 накладає технічні бар'єри у торгі-

влі, оскільки переважно біодизель з рапсової олії відповідає стандарту, в той 

час як біодизель з соєвого або пальмового масла – ні [598]. 

В рамках міжнародного торгівельного права існує кілька різних підходів 

до біопалива. Так, загальний зовнішній тариф МЕРКОСУР (економічна і по-

літична угода між Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм) захищає 

бразильське внутрішнє виробництво біопалива етанолу з тарифом 20% і біо-

дизеля з тарифом 14%. Ці тарифи можуть бути усунені або значно знижені в 

рамках Доха раунду СОТ і/або ЄС-МЕРКОСУР торгових переговорів про зо-

ну вільної торгівлі. Там не буде нетарифних бар'єрів, що стримують імпорт 

бразильського біопалива (наприклад, немає тарифних квот на біопаливо в 

МЕРКОСУР) [623, с. 6]. Комісія ЄС зазначила, що «цукор і біоетанол є голо-

вними інтересами Бразилії і неодмінними елементами цих переговорів» [602, 

с. 14]. ЄС висунув пропозицію МЕРКОСУР щодо тарифної квоти у розмірі 1 

млн. тонн, яка явно контрастувала з нинішнім розміром ринку всього в 

500.000 тон.   

В Дорожній карті з енергетики (2007 р.) Комісія ЄС зазначила, що «з то-

чки зору торгівлі, ЄС зберігає значний захист на імпорт деяких видів біопа-

лива, зокрема етанолу, який має рівень тарифного захисту близько 45 % ад-

валорного мита. Імпорт інших видів біопалива – біодизеля та рослинних жи-
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рів і олії – набагато нижчий ... створюється враження, що постачання сталого 

біопалива в країни ЄС обмежене, ЄС повинен бути готовий вивчити питання 

подальшого доступу, щоб допомогти розвитку ринку» [624, с. 7]. 

Деякі країни вже мають безмитний доступ на ринок ЄС щодо виробниц-

тва біопалива в рамках різних преференційних торгових угод і ініціатив: 

«Усе, крім зброї», Угоди Котону для держав АКТ, Євро-середземноморскі 

угоди про асоціацію і Загальна система преференцій плюс (GSP+). Так, в ра-

мках GSP+ пільгові умови доступу до ринку ЄС має імпорт біоетанолу, а та-

кож тарифи на імпорт біодизеля, а також товарів, які сприяють виробництву 

сирої біомаси. Наприклад, ЄС не накладає ніяких мит на імпорт соєвих бобів, 

в той час як застосовується тариф у 8,8 % мита на соєву олію. ЄС застосовує 

3,8 % тариф на імпорт сирого пальмового масла, але 9,0 % на імпорт рафіно-

ваної пальмової олії і 10,9 % на імпорт стеарину з Індонезії та Малайзії.  Од-

нак, як і в інших секторах, збільшення експорту продуктів переробки біомаси 

часто карається втратою преференційного режиму з боку ЄС. Тому, велика 

частина імпорту етанолу – з Бразилії та Пакистану, України надходить у від-

повідності зі до звичайної європейської GSP без будь-яких преференцій з 

2006 р. [623, с. 8]. 

Діапазон торгівельних принципів СОТ, що регулюють торгівлю біопали-

вом є аналогічним, як і для більшості інших товарів. Щодо внутрішнього 

оподаткування варто зазначити, що хоч біопаливо і виробляється з різної си-

ровини, це в принципі не має стати підставою для його різного оподаткуван-

ня. Застосовується режим найбільшого сприяння (РНБ), недискримінації та 

національний режим, як і використовуються інші ключові інструменти полі-

тики, зокрема, щодо митних зборів (ст. II ГАТТ), внутрішнього оподаткуван-

ня (ст. III ГАТТ), кількісних обмежень (ст. XI ГАТТ), або внутрішніх субси-

дій (Угодою SCM). 

Що стосується нетарифних бар'єрів, часто стверджується, що викорис-

тання внутрішньої підтримки у вигляді субсидій є загальноприйнятою прак-

тикою. У грудні 2005 р. на світових торгівельних переговорах в Гонконзі, ЄС 
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домовилися – поряд із США та Японією – про ліквідацію сільськогосподар-

ських субсидій в торгівлі до 2013 р. Напередодні переговорів ЄС випустив 

План дій з біомаси (2005 р.), який також розглядається як ще один важіль для 

припинення субсидій у сільському господарстві, як нова можливість отри-

мання доходу для фермерів і створення нових робочих місць в сільському 

господарстві [625]. Проте, процес припинення сільськогосподарських субси-

дій в торгівлі до 2013 року як і раніше залишався заручником складних меха-

нізмів переговорів, в той час як позитивні очікування біоенергії в плані ство-

рення робочих місць і доходів у сільських районах досі не було доведено ре-

алістичними. 

Усунення тарифних бар'єрів сприятиме доступу до ринку. В рамках пе-

реговорів у Досі щодо зниження тарифів, деякі країни вважають, що біопали-

во повинне розглядатися як екологічний товар. Не маючи переконливого 

прогресу, переговори з екологічних товарів зосереджені на тому, як визначи-

ти поняття «екологічні товари» та критерії для їх ідентифікації [626, с. 54]. 

У 2005 р. Бразилія представила пропозицію (Документ СОТ 

TN/TE/W/59) про те, щоб визначення екологічних товарів охоплювало про-

дукти для відновлюваної енергетики, включаючи етанол і біодизель, а також 

більш чисті технології, такі як «багатопаливні» двигуни та транспортні засо-

би, які вважаються екологічно ефективною продукцією. У своїй більш пізній 

пропозиції (Документ JOB (07)/146) в 2007 р. Бразилія заявила, що «біопали-

во по суті є екологічним товаром» [627]. На практиці, лібералізація екологіч-

них товарів і послуг може сприяти лібералізації торгівлі продуктами біомаси, 

якщо біопаливо буде вважатися переважно екологічним товаром 

(еnvironmentally-preferable products). Не маючи переконливого прогресу, пе-

реговори з екологічних товарів зосереджені на тому, як визначити поняття 

«екологічні товари і послуги» і критерії для їх ідентифікації. Традиційно еко-

логічні товари визначаються як обладнання та технології, необхідні для зни-

ження забруднюючих речовин на фінальній стадії виробничого циклу. Ши-

роке тлумачення визначення «екологічні товари» включає товари, які не ма-
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ють негативного впливу на навколишнє середовище, і товари, які мають від-

носно менший негативний вплив на навколишнє середовище на стадії спожи-

вання і розподілу. В рамках ОЕСР-Євростат було запропоновано перелік еко-

логічних товарів, які згруповані таким чином: повітря, водоочищення, тверді 

відходи, шум і використання природних ресурсів. Альтернативна класифіка-

ція була підготовлена Новою Зеландією в 1999 р. на базі проведеної в рамках 

Форуму АТЕС роботи з питань лібералізації торгівлі екологічними товарами, 

і в меншій мірі послугами. В результаті був складений список товарів з вико-

ристанням кодів Гармонізованої системи [628]. 

В підсумку, за переговорами в рамках укладання Угоди про торгівлю 

екологічними товарами і послугами СОТ, що стартувала влітку 2014 р. [629], 

як такий біодизель та біоетанол до таких товарів включено не було, проте, у 

списку з 54 товарів були котли на біомасі і запчастини для них, допоміжне 

обладнання, газові турбіни для вироблення енергії з метану та біогазу, комбі-

новані системи для вироблення енергії з біогазу і т.п. [527]. 

 Слід зазначити, що саме тривале призупинення переговорів у Досі мог-

ло змусити країни рухатися в рамках двосторонніх і регіональних угод, як 

більш швидкого і передбачуваного інструменту для видалення тарифів і не-

тарифних заходів, які зачіпають міжнародну торгівлю біомасою та пов'яза-

ними з нею технологіями [626, с. 54]. 

Уточнення правил СОТ щодо субсидій збільшить визначеність щодо за-

гальної прозорості сектору, який в значній мірі субсидується. Те, яким чином 

продукти біомаси класифікуються, важливо не тільки у зв'язку з тарифами, а 

важливо як набір правил СОТ щодо застосування внутрішніх субсидій. Нові 

ринки і більш високі ціни на сільськогосподарську сировину викликані зрос-

таючим попитом на біопаливо і можуть відігравати певну роль у відлученні 

від державних субсидій у сільськогосподарському секторі. Тому важливо ро-

зрізняти субсидії, що надаються сировині як частина загальної програми під-

тримки сільського господарства, і ті, які орієнтовані на ту частину продукції, 
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яка призначена для використання біомаси. Такі субсидії повинні відповідати 

як правилам Угоди про SCM так і Угоді по сільському господарству. 

Тому важливо розрізняти субсидії, які надаються сировині як частині за-

гальної програми підтримки сільського господарства, і ті, які орієнтовані на 

ту частину продукції, що призначена для використання у біомасі. Виробники 

цукру мають право, наприклад, на отримання коштів ЄС відповідно до плану 

реформи цукрового сектору для перетворення цукру в етанол, які використо-

вують або цукрові буряки, або зерна в якості входів. Такі субсидії повинні 

відповідати як правилам Угоди про SCM (Угода про субсидії та компенса-

ційні заходи), так і Угоді по сільському господарству. Зокрема, підтримка 

США з 2004 р. власного виробництва біодизеля в США розглядалася в ЄС як 

торгівельна субсидія США біо- та мінерального палива. Після відповідного 

антидемпінгового і антисубсидіарного розслідування в 2008 р. Комісія ЄС 

дійшла висновку, що американський «демпінговий експорт та субсидований 

біодизель заподіюють матеріальний збиток галузі біодизеля в ЄС» [630], і 

відповідно, в березні 2009 р. було введено тимчасові антидемпінгові і проти 

субсидійні заходи на основі ст. VI ГАТТ та частини V Угоди SCM [631-632].  

Різні стандарти, можуть стати надзвичайно ефективним бар'єром у торгі-

влі. Що стосується критеріїв, розроблених для розрізнення сталого виробни-

цтва енергії з біомаси, фундаментальні питання виникають з приводу того, 

що така відмінність існує між продуктами, які мають ті ж фізичні характери-

стики і кінцеве використання. Національний режим та режим найбільшого 

сприяння є принципами, закладеними в ГАТТ, щоб передбачити відсутність 

дискримінації між вітчизняними та імпортними товарами, в той час як Угода 

про технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) прагне до того, щоб правила, стандарти, 

процедури тестування та сертифікації не створювали непотрібних перешкод 

торгівлі. Ключове питання, однак, відноситься до визначення в праві СОТ 

«подібних продуктів». США, наприклад, не згодні зі стандартами ЄС на ви-

робництво біодизельного палива, які прийнятні до палива, яке виробляється з 



257 
 

ріпаку, який широко вирощується в ЄС, але не, щодо біодизеля на основі со-

євої олії.  

Крім того, в рамках виключень, встановлених для ст. III ГАТТ (націона-

льний режим) через ст. XX ГАТТ значення для біопалива мають п. b заходи 

«необхідні для захисту людей, тварин або рослин для життя чи здоров'я» і п. 

g заходи «що відноситься до виснаження природних ресурсів, якщо подібні 

заходи проводяться разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи спо-

живання». Прецедентне право СОТ показує, що ст. ХХb застосовується голо-

вним чином щодо внутрішніх проблем, зокрема, у зв'язку з чистим повітрям і 

навколишнім середовищем, зокрема у Бразилії. Стаття XXg, також не поши-

рюється на транскордонні заходи, але лише остільки, оскільки, посилаючись 

на «домашнє» виробництво і споживання, проводить різницю між виробниц-

твом та / або споживанням в інших країнах. Однією з особливостей ст. XXg 

важливих для дискусії з проблем стійкості є те, що вона стосується збере-

ження невідновлюваних природних ресурсів. Таким чином, стосовно критері-

їв стійкості, введених у відповідності зі ст. XXg, потрібно чітко заявити, що в 

даний час вони є розмитими. ЄС і США відносять такі критерії до певних ви-

дів земель, біорізноманіття і т.д. Можна навіть стверджувати, що до вироб-

ництва ВДЕ для заміни викопних видів палива, країни вживають заходів що-

до збереження останнього, кінцевого, «виснаження природних ресурсів» 

[633, с. 12]. Відповідно, для виробництва біопалива, ключовим потенційним 

звільненням є ст. XXg. Це повинно, однак, все ще узгоджуватися з принци-

пами національного режиму та недискримінації. Крім того, відповідно до ст. 

XX жодний захід не може представляти «довільну або невиправдану дискри-

мінацію між країнами, в яких переважають однакові умови, або приховані 

обмеження торгівлі». Важливою щодо цього, враховуючи динамічний харак-

тер політики біопалива є думка Апеляційного органу СОТ в справі Кревет-

ки/черепахи, в якій стверджувалося, що значення «Природних ресурсів» є «за 

визначенням, еволюційним», заснованим на «сучасних проблемах спільноти 

націй про захист та збереження навколишнього середовища» [581, с. 912].  
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Що стосується стандартизації, то наприклад, як ми вказували, ЄС запро-

вадив свої стандарти на похідні з біомаси – критерії сталості, що застосову-

ються до третіх країн. З цього приводу виникає питання: якщо не існує від-

мінності між кінцевими продуктами, які мають ті самі фізичні характеристи-

ки і кінцеве використання, чи є це важливим для міжнародно узгоджених 

правил торгівлі? Національний режим і режим найбільшого сприяння є тими 

принципами, закладеними в ГАТТ, що передбачають відсутність дискримі-

нації між вітчизняними та імпортними товарами, в той час як Угода з техніч-

них бар'єрів у торгівлі (ТБТ) прагне до того, щоб правила, стандарти, проце-

дури тестування та сертифікації не створювали непотрібних перешкод торгі-

влі. Ключове питання, однак, відноситься до визначення в СОТ «подібних 

продуктів». Цілий ряд аспектів «подібності» можуть визначатися за ТБТ. На-

приклад, методів переробки і виробництва продуктів, зокрема, біопалива. 

Угода пропонує чіткі вказівки про те, як вести переговори і скласти угоди 

про технічні регламенти і стандарти. Відповідно, ГАТТ-1994 (і ТБТ) гово-

рить нам, що можна, а що не можна робити за допомогою критеріїв стійкості 

біопалива, а ТБТ містить вказівки про те, як встановити ці критерії (ст. 2.5-

2.9).  

Технічні регламенти регулюються основною частиною ТБТ, а також До-

датком, що містить Кодекс доброчинної практики з розробки, прийняття і 

застосування стандартів, включаючи міжнародні добровільні стандарти, і не 

викликають заперечень. В той час як основна увага в рамках ТБТ зосередже-

на на створенні стандартів і регламентів на рівні «центрального урядового 

органу» (ст. 2), існує явна можливість для неурядових організацій брати 

участь у розробці стандартів, завдяки чому є можливість стверджувати про 

більшу об’єктивність критеріїв стійкості [594; 634].  

Апеляційний орган СОТ у справі EC-азбест в 1970 р. у Доповіді Робочої 

групи виділив чотири критерії, які встановлюють подібність продуктів: 

• відмінність фізичних властивостей, характеристик або якостей; 
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• вони служать такими ж або подібними у використанні; 

• сприйняття споживачами продуктів однакових або аналогічних в кін-

цевому використанні; 

• розгляд такими ж в рамках міжнародної тарифної класифікації [581, с. 

906]. 

Зрозуміло, що останній критерій для біопалива є проблемним, решта три 

критерії відносяться в основному до внутрішнього споживання пов'язаних 

характеристик.  

В подальшому, в справі Креветки/черепахи було зазначено, що «перед-

бачається, що юриспруденція СОТ може бути більш схильна до міркувань 

стійкого розвитку», ніж попередні рішення ГАТТ. Отже, по суті, член СОТ 

не може застосовувати торговельні бар'єри, які дискримінують нестійким чи-

ном вироблене біопаливо. 

Щодо третього критерію, то споживачі повинні мати доступ до всіх ви-

дів біопалива, щоб мати можливість віддати перевагу вільно, але уряди мо-

жуть побажати виключити певні типи біопалива на основі фактичних або пе-

редбачуваних споживчих переваг.  

Важливим елементом є також прозорість створення нових стандартів. 

Відповідно А. Свінбенк, розглядаючи критерії стійкості ЄС щодо біопалива в 

контексті можливої суперечки в СОТ, стверджує, що «ЄС необхідно буде до-

вести, що він проводив конструктивні переговори зі своїм основним постача-

льником при визначенні надійних критеріїв екологічної стійкості» [635, с. 

499].  

Інший важливий приклад стосується біотехнологій. При застосуванні 

Угоди ТБТ і методів виробництва конкретних товарів існує зв'язок з біотех-

нологіями, заснованими на генетично змінених рослинах, що можуть вико-

ристовуватися в біомасі. Це не повинно стати торговим бар'єром, якщо немає 

суттєвих відмінностей від товару виробленого без використання біотехноло-
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гій. Проте, країни виступають проти біотехнологій – члени ЄС, хочуть регу-

лювати торгівлю продуктами з біотехнологіями в рамках Картахенського 

протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття (2000 р.), 

багатосторонньою природоохоронною угодою, спеціально присвяченою тор-

гівлі продуктами, виробленими з використанням біотехнологій [636]. 

Картахенський протокол зазначає, що якщо існує загроза, що продукт 

становить ризик для здоров'я людини, рослини чи тварини, не потрібні оста-

точні наукові докази того, що це так, оскільки він використовує принцип пе-

рестороги (застережних заходів) при роботі з невідомими ризиками (ст. 1) 

[637]. В результаті, Картахенський протокол дозволяє країнам охороняти свої 

ринки від продуктів, які в процесі їх виробництва використовували біотехно-

логії, навіть якщо продукт не відчутно відрізнявся від не біотехнологічно 

зміненої продукції [638, с. 1087]. Таким чином, ЄС могло тримати біопаливо, 

вироблене в Канаді чи США за межами свого ринку, якщо воно виробляється 

з використанням біотехнологій. У зв'язку з цим, власне, США, Канада, Арге-

нтина і Єгипет 13 травня 2003 р. просили офіційної консультації СОТ про 

мораторій ЄС на схвалення генетично модифікованих організмів. Було ви-

значено, що ризики за ст. 5.1 Угоди про фітосанітарні заходи повинні бути 

реально існуючими в суспільстві, а скаржник також повинен довести невід-

повідність діючих заходів вимогам угоди СОТ. Однак ЄС продовжувало са-

ботувати це рішення до середини 2014 р., і власне в цьому випадку, сам його 

ринок біопалива був недоступним для іноземних виробників. В 2015 р. було 

внесено зміни до Директиви ЄС 2001/18/EC про навмисний випуск в навко-

лишнє середовище генетично модифікованих організмів, яка дозволила дер-

жавам самостійно вирішувати, чи можна допускати такі товари на свій ринок 

[639]. 

На сучасному етапі інституційного регулювання в сфері біоенергетики 

можна виділити три основні напрямками. По-перше, це багатосторонні орга-

нізації, до мандату яких серед іншого входять пов’язані з біопаливом питан-

ня. По-друге, це створення державами і недержавними суб'єктами ряду парт-
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нерств, що займаються біоенергетикою. По-третє, організація НУО та ТНК 

круглих столів, що обговорюють питання біопалива і де можна домовитися 

про добровільні стандарти виробництва. 

Серед міжнародних організацій, що присвячують увагу біопаливу є: Мі-

жнародне енергетичне агентство (МЕА), ОЕСР, ФАО, ЮНЕП та міжвідом-

чий механізм ООН-енергетика. Ними проведено ряд досліджень у цій області 

та надано рекомендації для сталого розвитку біопалива [587, с. 88-93; 640]. 

Тим не менш, вони ще не займаються безпосередньо створенням міжнарод-

них угод чи правових документів з приводу біопалива. Їхні пропозиції звер-

нено головним чином на проведення досліджень та сприяння лібералізації 

торгівлі біопаливом. Органи ООН також пропонують покласти край поточній 

політиці просування біопалива, щоб ринкові сили могли працювати вільно і 

без будь-яких штучних вимог, щоб зробити вибір на користь біопалива в по-

рівнянні з іншими альтернативними стратегіями [587, с. 92-93; 640, с. 4]. 

Аналогічну роль грають і організації другої групи. Так, нещодавно ство-

рені партнерства з біоенергетики, чия увага в основному зосереджена на 

співпраці в просуванні біопалива, як товару, сприянні торгівлі ним та просу-

ванню споживання біопалива по всьому світі. Серед них створене у 2005 р. за 

участі групи G8+5 Глобальне партнерство з біоенергетики (GBEP) з метою 

сприяння «подальшому розвитку та комерціалізації відновлюваних джерел 

енергії» і підтримки «ширшого, економічно ефективнішого, використання 

біомаси та біопалива, зокрема, у країнах, що розвиваються, де переважає бі-

омаса» [641]. Пізніше, в 2007 р. було створено урядову ініціативу – Міжна-

родний форум з біопалива (IBF), знову ж таки з метою розвитку виробництва 

біопалива і просування його глобальної комерціалізації та торгівлі [642]. Го-

ловна різниця між двома утвореннями полягала в різній кількості учасників. 

В рамках IBF було розроблено Дорожню карту з біопаливних стандартів, що 

розмежовувала необхідні кроки, які необхідно зробити в США, Бразилії та 

ЄС, для досягнення більшої сумісності між існуючими стандартами біопали-
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ва. Ця дорожня карта була однією з головних тем обговорення в ході Еконо-

мічного саміту ЄС-США (2007). Саміт також визначив підтримку цілей IBF. 

Своєю чергою, об'єднання третьої групи – неурядові круглі столи – були 

більше орієнтовані на оцінку наслідків виробництва біопалива та створення 

виробничих стандартів стійкості. Їхні заходи значною мірою обумовлені по-

передніми ініціативами в лісовому секторі, вони спрямовані зокрема на роз-

виток добровільних механізмів сертифікації, які можуть підтвердити стій-

кість біопалива відповідно до встановлених критеріїв. Такими прикладами є 

Круглий стіл з відповідальної сої, Круглий стіл з проблем сталого виробниц-

тва пальмової олії, і, перш за все Круглий стіл з питань сталого біопалива 

(Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB)), який має ширші повноваження і 

призначений для застосування щодо різних складових біомаси. Він характе-

ризує себе як міжнародну ініціативу, яка об'єднує фермерів, компанії, неуря-

дові організації, експертів, уряди та міжурядові установи, що займаються пи-

таннями сталого виробництва біопалива та переробки. У той час як перші дві 

установи є головно ініціативами агробізнесу, RSB включає в себе також зна-

чну кількість некомерційних учасників [643]. Проте, в ньому також прева-

люють представники розвинених країн. Так, у керівному комітеті з 21 пред-

ставника, тільки п'ять представляють установи з країн, що розвиваються. 

Причому, три з них – від великих промислових груп, і тільки два представ-

ляють НУО. RSB оприлюднило власні приватні стандарти біопалива – Прин-

ципи і критерії сталого біопалива, які включають в себе, такі: «Біопаливо не 

повинно порушувати права людини або трудові права, і забезпечувати гідну 

роботу і добрий добробут працівників» чи «Виробництво біопалива не по-

винно знижувати продовольчу безпеку» [596, с. 8]. 

В той же час можна стверджувати, що вище перераховані організації та 

об'єднання дуже обмежені щодо своєї сфери дії, представництва та ефектив-

ності. З одного боку, вони явно більше зосереджені на сприянні біопаливу, 

ніж на регулюванні його виробництва або усуненні більш широких наслідків. 

Всі ініціативи були значною мірою додатком до просування біопалива, яке 
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здійснюється урядами самостійно і в рамках двосторонніх домовленостей. 

Співпраця, в основному, обмежується науковими дослідженнями, технологі-

чним розвитком, комерціалізацією біопалива, а також просуванням на ринок. 

Тобто те, що відображає інтереси великих виробників біопалива (і їх клієн-

тів), але не інших секторів суспільства. При цьому питання стійкості все ще 

залишаються обмеженими добровільними ініціативами сертифікації, яким ще 

належить довести свою ефективність. Всі обов'язкові правила на міжнарод-

ному рівні залишаються обмеженими директивою ЄС, яка для інших держав 

є односторонніми вимогами, створеними без будь-яких консультацій або 

угод з третіми країнами, і тому теоретично такими, що можуть бути оскар-

женими як у СОТ, так і Суді ЄС [644, с. 484-486]. 

В той же час, ми можемо спрогнозувати розвиток як міжнародних струк-

тур так і правового регулювання в цій сфері, ґрунтуючись на існуючих між-

народних документах, які зазвичай де прямо, а де опосередковано виступа-

ють керівними для екологічно орієнтованого міжнародного співробітництва: 

Декларація Ріо-де-Жанейро і принципи ефективного управління. Біопаливо є 

однією з таких сфер, що має потенційно небезпечний вплив на екологію і ін-

ші сфери життя, особливо для країн, що розвиваються. Принципи Декларації 

Ріо та принципи ефективного управління вимагають прихильності дев'яти 

основним елементам: верховенство права, прозорість, співробітництво і кон-

сенсус, підзвітність, залученість та участь; оперативність, ефективність і 

справедливість; біофізична стійкість та ефективність. Треба сказати, що у йо-

го нинішньому вигляді, міжнародне управління біопалива досі не відповідає 

потребам більшості, і ще менше відповідає потребам бідних верств суспільс-

тва. Ситуація після прийняття принципів Ріо означає прихильність сталому 

розвитку, а не біопаливу як фінальному вибору.  

Таким чином, уряди повинні вжити заходів до екологічності біоенерге-

тики, через узгоджені на міжнародному рівні критерії стійкості і методи оці-

нки, і з використанням існуючих схем для біомаси. Міжнародна гармонізація 

систем сертифікації забезпечить надійну схему сертифікації та допоможе 
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уникнути порушення ринку або створення торгових бар'єрів. Особлива увага 

повинна бути приділена інтеграції дрібних виробництв в системи сертифіка-

ції, які часто не можуть впоратися з додатковими витратами на дотримання 

сертифікації. Якщо ці проблеми вирішуються адекватно, сертифікація стій-

кості повинна стати двигуном для розвитку міжнародного ринку біоенерге-

тики. Тим не менш, необхідні додаткові заходи для вирішення нераціональ-

ного використання земельних і водних ресурсів, а також питання, пов'язані зі 

змінами в землекористуванні. Важливим є впровадження передових техноло-

гій біомаси та екологічно чистих видів палива, щоб замінити традиційне ви-

користання біомаси. 

На нашу думку доречними пропозиціями, які треба враховувати про роз-

робленні універсальних стандартів біопалива мають бути такі: 1. Долучити 

більш широкі кола, включаючи ті, що представляють альтернативні існую-

чим погляди на біопаливо, до участі в міжнародних об'єднаннях, можливо в 

формі трьохсторонньої участі в делегаціях держав (чиновники, підприємці, 

НУО); 2. Потрібно зрештою розробити в рамках багатостороннього діалогу 

спільні або краще регіональні стандарти  виробництва біопалива; 3. Потрібно 

запровадити певні контрольні механізми в рамках організацій, із завданням 

заслуховувати звіти щодо додержання прийнятих стандартів; 4. Зважаючи на 

хитке економічне становище країн, що розвиваються, вони мають отримати 

певні преференції в рамках розвитку виробництва біопалива, причому ці 

преференції мають отримувати не великі, а дрібні виробники, крім того вони 

не мають суперечити принципам СОТ; 5. Має бути функціонуючий фонд ма-

теріально-технічної підтримки розвитку біопалива; 6. Проблема продоволь-

чої безпеки в зв’язку з біопаливом може бути вирішена через підвищення 

продуктивності сільського господарства; 7. Розвиток біотехнологій в сільсь-

кому господарстві та ставка на наступне покоління біопалива може сприяти 

зменшенню впливу біопалива на проблему голоду у світі.  
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2.4. Головні засади енергоефективності в міжнародному праві. 

 

Енергоефективність являє собою складний економіко-технологічний 

процес, міжнародно-правове регулювання якого ґрунтується на виконанні 

державами своїх зобов’язань в рамках Кіотського протоколу до Рамкової 

конвенції ООН зі змін клімату (1997 р.), Протоколу до Договору до Енерге-

тичної хартії з питань енергетичної ефективності та відповідних екологічних 

аспектів (1994 р.) (ПЕЕСЕА), Угоди СНД про енергоефективність і енергоз-

береження (2002 р.) [645], Протоколу про енергетику до Конвенції про захист 

Альп (1998 р.) [479] або актів права ЄС.  

Нажаль, у вітчизняній науці міжнародного права проблематика енергое-

фективності майже не досліджена. В західній доктрині міжнародного права 

енергоефективність є більш дослідженим питанням (Брітц Г., Айферт М., 

Раймер Ф., Шайн К.), хоча цілісний правовий аналіз явища досі відсутній.  

Енергоефективність є однією з небагатьох областей, які впливають 

практично на всі види діяльності держави. Як відзначає А. Марньє – колиш-

ній Генеральний секретар ДЕХ – «енергоефективність сьогодні актуальна як 

ніколи раніше. Це інструмент, який одночасно сприяє досягненню трьох ос-

новних цілей енергетичної політики: 1. підвищення енергетичної безпеки; 2. 

зниження шкідливого екологічного впливу внаслідок використання енерго-

ресурсів; 3. підвищення конкурентоспроможності промисловості» [646, с. 4]. 

Така всезагальність має багато переваг, однак вона також може створю-

вати багато організаційних проблем, і може поставити під сумнів достатню 

переконаності у важливому значенні енергоефективності для її інтеграції в 

будь-яку діяльність. Інтегрування енергоефективності в інші сфери економі-

ки не нове, і цей процес продовжується з тих пір, як енергоефективність ста-

ла окремою галуззю енергетичної політики в 1970-х роках [647]. При цьому 

недивним виглядає і формулювання ст. 1 ПЕЕСЕА де заявлено, що однією з 

основних цілей Протоколу є «сприяння політиці в галузі енергетичної ефек-

тивності, відповідної сталому розвитку». Усі Договірні Сторони Протоколу 
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сприйняли важливе значення сталого розвитку, і більшість з них розробля-

ють стратегії для досягнення цієї мети. Причому, енергоефективність є одні-

єю з основних складових таких стратегій. На це ж вказує і ГА ООН – «особ-

ливо відзначаємо, що підвищення енергоефективності… і енергоефективних 

технологій мають важливе значення для сталого розвитку» [48]. 

Варто зазначити, що на начальному етапі ключовим був зв'язок між ене-

гоефективністю і енергетичною безпекою Західного світу, яку власне енерго-

ефективність і мала забезпечити. Проте, в 1990-х роках акценти змінилися. 

Енерогефективність почала відігравати ключову роль в вирішенні проблеми 

зміни клімату, а не енергетичної безпеки. Власне на цьому наголосили на 

Всесвітній зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку, що відбулася в Йо-

ганнесбурзі у 2002 р., в декларації якої підкреслили важливу роль енергоефе-

ктивності у сприянні сталому розвитку та підтвердили свою підтримку РКЗК 

ООН. 

В звіті Комісії ООН зі сталого розвитку (КУР-14) (2006 р.) зазначено, що 

«Енергоефективність відкриває винятково сприятливі можливості і має чис-

ленні плюси, включаючи підвищення конкуренції в промисловості, зміцнен-

ня енергобезпеки і значне і ефективне з точки зору витрат зниження обсягу 

викидів в атмосферу двоокису вуглецю та інших парникових газів. Існують 

широкі можливості для підвищення енергоефективності в домашніх госпо-

дарствах, у транспортному секторі та в промисловості, включаючи належні 

заходи в секторі енергетики, шляхом зміни моделей споживання та виробни-

цтва, поведінки і способу життя людей» [648]. 

В той же час, реалізація енергоефективності виключно на національному 

рівні є недоречною. Тому, у Плані дій Європейської комісії в галузі енергое-

фективності (2006 р.) вказано на прямий зв'язок між досягненням національ-

них цілей енергоефективності та міжнародним співробітництвом: «Незважа-

ючи на той факт, що енергоефективність починається вдома, вона являє со-

бою багато в чому міжнародну проблему. ЄС слід використовувати свою по-

літику в області двосторонньої та міжнародної торгівлі та розвитку, угоди, 
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договори та інші інструменти (включаючи діалог) в інтересах сприяння роз-

робці і застосуванню енергоефективних технологій і методів» [600, с. 2]. 

У доктрині міжнародного права сьогодні відсутнє не те, що однозначне 

визначення поняття «енергоефективність», але і використовується ряд інших 

термінів зі схожим змістом – «енергозбереження», «раціональне використан-

ня природних ресурсів» і т.д. У той же час, міжнародно-правові документи 

вже містять ряд визначень. Так, у Договорі до Енергетичної хартії (1994) 

(ДЕХ) (ст. 19) і ПЕЕСЕА (ст. 2) йдеться про «підвищення енергетичної ефек-

тивності» [646] – заходи, спрямовані на збереження випуску тієї ж одиниці 

продукції (товару або послуги) без зниження якості або характеристик про-

дукції при зменшенні витрат енергії, необхідних для виробництва цієї проду-

кції. Крім того, згадується і «ефективність витрат» – досягнення певної мети 

при найнижчих витратах або одержання найбільшої вигоди при даних витра-

тах (ПЕЕСЕА ст. 2). У документах ЄС так само згадуються подібні терміни. 

«Енергозбереження» визначається як «обсяг збереженої енергії, який визна-

чається кількістю і/або орієнтовним споживанням до і після здійснення одно-

го або декількох заходів щодо поліпшення раціонального використання енер-

гії, з одночасним забезпеченням нормалізації зовнішніх умов, що впливають 

на споживання енергії» (ст. 2.5 Директиви 2012/27/ЕС), а «енергоефектив-

ність» – як «відношення отриманих послуг, товарів або енергії, до вкладеної 

енергії» (ст. 2.4 Директиви 2012/27/ЕС) [179]. У свою чергу, прийнята в рам-

ках СНД Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Неза-

лежних Держав у галузі забезпечення енергоефективності та енергозбере-

ження (2002 р.) [645], хоч і використовує терміни «енергоефективність» і 

«енергозбереження», але не дає їх визначення. Аналогічно, Конвенція про 

сталий розвиток Карпат (2003 р.) передбачає в галузі політики сторін у сфері 

енергетики «більш широке використання відновлюваних джерел енергії та 

енергозберігаючих технологій» (ст. 10.2) [563], проте також не дає визначен-

ня цих понять.  
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Дещо по іншому питання енергоефективності формулювалися в Раді 

Європи. Так, резолюція ПАРЄ 974 (1991 р.), зазначала, що ціль ефективної 

енергетичної політики полягає в «збереженні енергії, за її ефективного вико-

ристання та поступовій заміні традиційних джерел енергії відновлюваними 

джерелами енергії» (п. 5) [244].  

Всесвітня енергетична рада пропонує наступне визначення для ефектив-

ності використання енергії: «Підвищення енергоефективності відноситься до 

скорочення енергії, використовуваної для даної послуги (опалення, освітлен-

ня і т.д.) або рівної активності» [649, с. 3]. Це визначення зокрема, відносить-

ся до надання послуг, а не обмеження або скорочення їх використання. Пере-

слідуючи енергоефективність, не слід розглядати її як спосіб скорочення ви-

користання енергоємних послуг. Навпаки, підвищення енергоефективності 

полегшує використання послуг, які покладаються на електроенергію за раху-

нок зниження експлуатаційних витрат [650, с. 113]. Підвищення енергоефек-

тивності є важливим для сталого розвитку.  

Проаналізувавши все вищевикладене в рамках визначення енергоефек-

тивності, можна робити наступні висновки. Енергоефективність може розг-

лядатися в двох аспектах: як технічні засоби та як правові механізми регулю-

вання. Отже, в рамках міжнародного права можна запропонувати наступне 

визначення енергоефективності: комплекс заходів, необхідних для досягнен-

ня сталого енергетичного розвитку, вжитих на національному та міжнародно-

правовому рівнях, спрямованих на збереження випуску тієї ж одиниці проду-

кції, товару або послуги, без зниження якості або характеристик продукції 

при зменшенні витрат енергії, необхідних для виробництва цієї продукції. 

Міжнародно-правові норми щодо енергоефективності носять переважно 

рекомендаційний характер. Так, британський дослідник К. Шайн зазначає з 

приводу ПЕЕСЕА, що в його преамбулі підкреслюються як економічні, так і 

екологічні вигоди заходів енергоефективності в плані надійності поставок, 

структурної перебудови економіки та підвищення рівня життя, а також осла-

блення негативних наслідків енергетичного циклу для навколишнього сере-
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довища, що включають потепління світового клімату і «кислотні» наслідки. 

Однак, незважаючи на ці конкретні посилання на екологічний збиток, що ви-

кликається головно викидами в результаті діяльності в рамках енергетичного 

циклу, Протокол не накладає, жодних зобов'язань на Сторони у відношенні 

зниження споживання енергії. Завдання Протоколу – визначити принципи 

політики, що сприяють енергоефективності «як значному джерелу енергії і 

подальше послаблення несприятливої дії на навколишнє середовище енерге-

тичних систем» (ст. 1.1), однак він не пов'язує Сторони зобов'язаннями щодо 

досягнення кількісно певних цільових показників [651, с. 477]. В доповіді, 

підготованій Секретаріатом ДЕХ, звернуто увагу на відмінності між енерго-

ефективністю і раціональним використанням ресурсів: «Енергетична ефекти-

вність, яка є співвідношенням між енергетичними витратами на виробництво 

і виробленою енергією, при використанні в політичному контексті часто асо-

ціюється з зусиллями щодо скорочення енергоспоживання. Тому термін 

«енергетична ефективність» часто використовується поперемінно з колишнім 

терміном «раціональне використання енергії», що не одне і те ж. З політичної 

точки зору, приборкання зростання споживання, яке часто асоціюється з не-

сприятливим впливом на довкілля, є більш важливим, ніж підвищення ефек-

тивності у фізичному сенсі». Як бачимо, різниця є більше політико-

економічна ніж правова, але останнім часом в правових актах використову-

ють саме термін «енергоефективність» [652, с. 19]. 

Загалом, протягом 1990-х років політика в галузі енергоефективності 

була спрямована на вирішення проблем зміни клімату. У 1998 році набув 

чинності Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективно-

сті та відповідних екологічних аспектів (ПЕЕСЕА). У його преамбулі йдеть-

ся, що Сторони розробили його, «визнаючи, що підвищення енергетичної 

ефективності послаблює негативні наслідки енергетичного циклу для навко-

лишнього середовища, включаючи потепління світового клімату і підкислен-

ня». В рамках Плану дій, прийнятого лідерами G8 в Гленіглсі (2005 р.) ви-

значено ряд термінових заходів для вирішення енергетичних проблем з яки-
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ми стикається людство  і робиться акцент на способи просування енергоефе-

ктивності, досліджень і розробок, обміну інформацією і співпрацю. Лідери 

також підтвердили свою прихильність Рамковій конвенції ООН про зміну 

клімату і домовилися «рухатися вперед на цьому форумі з глобального обго-

ворення довгострокових спільних дій в області зміни клімату». 

Нажаль, з усіх механізмів гнучкості Кіотського протоколу фактично не 

отримали практичного застосування проекти з енергоефективності. Достат-

ньо відзначити, що лише 91 з них стосуються енергоефективності [653].  

Заходи доктринального характеру на міжнародному рівні щодо енергое-

фективності мають своїми витоками 1990-і роки. Так, в 1991 р. МЕА вперше 

опублікувало серйозну доповідь з питань енергоефективності та навколиш-

нього середовища, в якій говорилося, що «найбільш швидкою і прямою еко-

логічною вигодою від підвищення ефективності використання енергії є ско-

рочення використання ресурсів та викидів багатьох забруднюючих атмосфе-

ру речовин, а також СО2» [654, с. 13]. У доповіді був представлений аналіз 

ефективності політичних заходів для визначення, які удосконалення в області 

енергоефективності могли б зробити внесок у вирішення екологічних про-

блем. Пізніше, при підготовці до дискусії щодо Кіотського протоколу в 1997 

р., МЕА підготувало ще одне дослідження: «Енергія і зміна клімату». В рам-

ках Орхуської конференції міністрів країн ЄЕК ООН було спільно підготов-

лено МЕА і Секретаріатом ДЕХ доповідь «Ініціатива з енергоефективності» 

(1998 р.). Ця доповідь стала першим всеосяжним аналізом енергоефективнос-

ті в регіоні ЄЕК ООН, об'єднавши дослідження промислово розвинених країн 

заходу і країн з перехідною економікою. В ньому було представлено всебічне 

дослідження політики в галузі енергоефективності за окремими секторами і 

країнами, а також закладена основа для розробки стратегії в галузі енергое-

фективності. Доповідь заклала підґрунтя нових концепцій, розглянула існую-

чі тенденції і дала оцінку того, що є рушійними силами попиту на енергію. В 

результаті мультидисциплінарних оціночних місій в кожній країні-учасниці в 

2008 р. в енергетичній серії публікацій ЄЕК ООН вийшов у світ звіт «Заціка-
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вленість інвесторів і потреби в нарощуванні потенціалу», в якому було оці-

нено привабливість цих держав, серед іншого, і щодо інвестицій в енергое-

фективність. 

Протокол ПЕЕСЕА включає зобов'язання, які суттєво важливі для під-

вищення енергоефективності та скорочення шкідливих впливів на навколиш-

нє середовище. Таким чином, скорочення викидів СО2 за допомогою прийн-

яття заходів з підвищення енергоефективності є важливим для ПЕЕСЕА. Ме-

ханізми торгівлі вуглецем, а також інструменти природоохоронної політики 

забезпечують фінансові стимули, які можуть грати важливу роль у просуван-

ні реалізації проектів підвищення енергоефективності. 

В рамках міжнародного права заходи в сфері енергоефективності можна 

поділити на дві групи: заходи з внутрішньодержавного регулювання енерго-

ефективності (ст.ст. 6 і 8 ПЕЕСЕА і ст.ст. 4, 6-7 Угоди СНД в галузі забезпе-

чення енергоефективності (2002 р.)) і міждержавна координація зусиль з ене-

ргоефективності (ст. 9 ПЕЕСЕА, ст.ст. 3-5, 7-8 Угоди СНД в галузі забезпе-

чення енергоефективності (2002 р.)). Загалом, до заходів з внутрішньодержа-

вного регулювання можна віднести: 

- створення національних програм енергоефективності (довгострокових 

сценаріїв попиту і пропозиції енергії; розробка стандартів, спрямованих на 

підвищення ефективності енергоспоживаючого обладнання; розробка відпо-

відних енергетичних балансів і баз даних; сприяння створенню експертних і 

консультативних служб); 

- забезпечення сприятливих умов для створення науково-виробничих 

об'єднань, комерційних організацій з іноземними інвестиціями, фінансово-

промислових груп для проведення досліджень, розробки і впровадження ене-

ргоефективних технологій; 

- вживання заходів щодо уніфікації та гармонізації їх національного за-

конодавства в галузі забезпечення енергоефективності; 



272 
 

- підтримка і заохочення комбінованого виробництва електроенергії і те-

пла; 

- створення на відповідних рівнях спеціалізованих органів по енергетич-

ній ефективності. 

Аналізуючи текст Протоколу про енергоефективність, дослідники при-

ходять до висновку, що в сфері енергоефективності він робить акцент на об-

міні інформацією або досвідом між країнами в регіоні Енергетичної Хартії, 

на відміну від інших областей ДЕХ [655]. 

Своєю чергою, Протокол про енергетику до Конвенції про захист Альп 

(1998 р.) відзначає цілий ряд практичних заходів, що мають бути вжиті сто-

ронами на національному рівні заради енергозбереження:  

- поліпшення теплоізоляції в будівлях та ефективності систем опалення; 

- оптимізація продуктивності систем опалення, вентиляції та кондиціо-

нування повітря; 

- періодичний контроль і зниження, у міру необхідності, викидів забруд-

нюючих речовин від теплових електростанцій; 

- економія енергії за допомогою сучасних технологічних процесів для 

використання і перетворення енергії; 

- індивідуальний розрахунок вартості опалення та гарячої води; 

- планування та розвиток нових будівель, які використовують низькое-

нергетичні технології; 

- просування та реалізація муніципальних або місцевих енергетичних та 

кліматичних проектів; 

- підвищення енергоефективності в будівлях, де ведуться ремонтні робо-

ти та заохочення використання екологічно чистих систем опалення (ст. 5.3) 

[479, с. 35]. 
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Цей перелік має важливе практичне значення, оскільки сторонами Аль-

пійської конвенції є держави-члени ЄС і сам ЄС, а отже, її норми тією чи ін-

шою мірою також стануть імплементованими і в законодавство ЄС через йо-

го директиви і регламенти, що створює більш широкі можливості для прак-

тичної реалізації цих норм і контролю за їхнім виконанням.  

В рамках заходів міждержавної координації співробітництва в сфері ене-

ргоефективності можна виділити: 

- розробка міждержавних програм в галузі енергетичної ефективності; 

- розробка енергетичного маркування і міжнародних стандартів ефекти-

вності; 

- оцінка впливу на навколишнє середовище енергетичного циклу; 

- передача технології, технічна допомога та спільні промислові підпри-

ємства, на які поширюється міжнародний режим прав власності та інші за-

стосовні міжнародні угоди; 

- науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 

- використання міжнародних інституційних органів;  

- створення єдиної бази даних в галузі забезпечення енергоефективності 

та енергозбереження. 

Після ухвалення в рамках СНД угоди про енергоефективність (2002 р.) 

Економічна рада СНД продовжила контролювати її виконання, ухваливши 

ряд рішень з цього приводу: Рішення від 12 березня 2008 р. «Про хід вико-

нання Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у галузі забезпечен-

ня енергоефективності та енергозбереження» і Рішення від 11 березня 2005 р. 

«Про Основні напрями та принципи взаємодії держав-учасниць СНД в галузі 

забезпечення енергоефективності та енергозбереження», рекомендувавши 

Електроенергетичній раді СНД, Міждержавній раді зі стандартизації та ін-
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шим органам галузевого співробітництва інтенсифікувати роботу в галузі за-

безпечення енергоефективності та енергозбереження, вдосконалення системи 

стандартизації, сертифікації та метрології, розробки міждержавних стандар-

тів, що визначають і встановлюють вимоги до обладнання та побутової тех-

ніки в частині ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

проведення відповідної цінової політики, забезпечення доступу до вітчизня-

них і зарубіжних енергоефективних технологій, створення єдиної інформа-

ційної бази по високоефективному енергетичному устаткуванню, викорис-

тання поновлюваних джерел.  

Своєю чергою, Електроенергетична рада СНД з метою активізації спів-

праці в галузі охорони навколишнього середовища, енергоефективності, ене-

ргозбереження та відновлюваних джерел енергії прийняла Рішення про ство-

рення Секції з енергоефективності та відновлюваної енергетики в рамках Ро-

бочої групи ЕЕР СНД з охорони навколишнього середовища (п. 9 Протоколу 

37-го засідання ЕЕР СНД від 28 травня 2010 року). В рамках плану її дій було 

намічено наступні заходи:  

- формування структури збірника нормативних правових документів 

держав – учасниць СНД в галузі енергоефективності та розвитку ВДЕ;  

- формування структури електронного видання з енергоефективності та 

розвитку ВДЕ;  

- проведення моніторингу реалізованих проектів в області енергоефекти-

вності і розвитку ВДЕ в державах-учасницях СНД та інших регіонах;  

- проведення семінарів з обміну досвідом реалізації проектів в галузі 

енергоефективності та розвитку ВДЕ (з урахуванням економічних та екологі-

чних аспектів);  

- аналіз інноваційної політики держав-учасниць СНД в галузі енергоефе-

ктивності та розвитку ВДЕ;  

- огляд існуючих програм в галузі розвитку ВДЕ та енергоефективності;  
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- опрацювання питання про спільну реалізацію регіональних інновацій-

них проектів у галузі енергоефективності та розвитку ВДЕ в рамках міждер-

жавних цільових програм співробітництва держав-учасниць СНД, міжнарод-

них програм, здійснюваних Глобальним екологічним фондом, Європейською 

економічною комісією, Програмою розвитку ООН та інших;  

- вивчення питання про спільне комплексне використання ресурсної бази 

та джерел ВДЕ в рамках Співдружності [536]. 

На виконання норм Угоди про енергоефективність в СНД розробляється 

Модельний Містобудівний кодекс СНД [656] і прийнято Містобудівну хар-

тію СНД (1999 р.), яка може сприяти помітному зниженню енергоспоживан-

ня в будівлях (принаймні передбачає серед пріоритетних заходів сторін «за-

стосування енергоефективних систем інженерно-технічного забезпечення 

населених пунктів» (п. 3)), проте її дотримання і виконання повинно фінан-

суватися державами-членами (затверджена рішеннями урядів РФ і Казахста-

ну) [657]. 

Важливу роль в підтриманні енергоефективності грають стандарти енер-

гоефективності та маркування. Вони представляють собою набір процедур і 

положень, розпорядчих мінімальних вимоги до енергетичних характеристик 

промислових товарів і забезпечення їх маркуванням із зазначенням таких 

енергетичних характеристик. В опублікованому в 2006 р. дослідженні МЕА з 

енергоефективності світлового обладнання зроблено висновок про те, що ін-

формаційні маркування, стандартизація мінімальних енергетичних характе-

ристик і добровільні програми є найбільш популярними заходами стосовно 

світлотехнічної продукції [658, с. 297-387]. 

Окрема програма ЄС у галузі маркування (спочатку – на основі рамкової 

директиви 92/75/ЕЕС і директив щодо її виконання, а потім – директив 

2006/32/EC і 2010/30/EU і 2012/27/EU) і мінімальні стандарти енергетичних 

характеристик, реалізація яких почалася в 1992 р., охоплює основні види по-

бутових приладів і деякі інші товари і застосовується в 28 державах-членах 
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ЄС, ЄЕП, Швейцарії, Туреччині та Македонії. Конкретні вимоги до марку-

вання викладені в окремих директивах по кожному виду продукції. Такі ди-

рективи затверджувалися Комісією на підставі рамкової директиви.  

 Маркування в ЄС здійснюється за категоріями виробів на порівняльній 

основі з основним акцентом на ранжуванні моделей за попередньо встанов-

леною на основі річного обсягу енергоспоживання шкалою значень ККД, яка 

допускає можливість перегляду. У маркуванні також вказується споживана 

потужність і технічні характеристики, такі як рівень шуму і характеристики 

охолодження для холодильників. В ЄС в рамках директиви 92/75/ЕЕС було 

запроваджено літерну градацію електроприладів за витрачуваною ними енер-

гією, яка має бути позначеною на приладах від «А» до «G», де останній є 

найбільш енерговитратним. Директива 2010/30/EU додала додаткові класи 

градації, що має сприяти посиленню запровадження енергоощадливих техно-

логій.  

Директива 2005/32/EC «Про екологічне проектування» та директива 

2009/125/EC «Про створення рамок для вимог щодо екодизайну для електро-

приладів»  встановили мінімальні норми енергоефективності і принципи, які 

зобов'язують виробників енергоспоживаючої продукції на етапі проектуван-

ня скорочувати споживання енергії та зменшувати шкідливий вплив на на-

вколишнє середовище протягом всього життєвого циклу виробу. Директива 

не пропонує якісь конкретні заходи або стандарти і не визначає яких-небудь 

загальних планових завдань з енергозбереження [659]. 

Важливим елементом директиви 2005/32/EC є сприяння реалізації і ін-

ших природоохоронних завдань. Зокрема, вона встановлює, що норми проек-

тування енергоспоживаючих виробів повинні бути «як мінімум настільки ж 

амбітними», як вже вживані в інших районах світу (Додаток 2). Тобто, в да-

ному випадку йде мова про реалізацію принципу «застосування найкращих 

доступних технологій». Вона забезпечує державам-членам можливість поси-

лювати мінімальні вимоги тільки на основі наукових підтверджень наявності 

конкретної проблеми в країні. У будь-якому випадку, основним пріоритетом 
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є захист вільного і не пов'язаного будь-якими обмеженнями внутрішнього 

ринку. 

Крім обов'язкового маркування, в деяких країнах введена практика ре-

комендаційного маркування деяких видів продукції. Також, Європейська ко-

місія уклала добровільні угоди з рядом європейських асоціацій виробників 

побутових приладів з метою поліпшення характеристик енергоефективності 

пральних і посудомийних машин, телевізорів, аудіотехніки, двигунів і водо-

нагрівачів. Вони призначені для полегшення визнання учасниками ринку 

значення енергоефективності та вчинення ними дій, виходячи з цього [660, с. 

7]. 

Ще одним механізмом для стандартизації в сфері енергефективності 

стала програма Energy Star, яка зараз виконується в США і на основі окремої 

угоди в ЄС. Вона застосовується до маркування електронного офісного обла-

днання, яке закупають для державного сектору. Так, у грудні 2007 р. Комісія 

ЄС затвердила положення, що містить вимогу про те, щоб установи та 

центральні органи влади держав-членів здійснювали закупівлі офісного обла-

днання, відповідного стандартам Energy Star чи таким, що перевершують їх 

[661]. Інші заходи можуть побічно впливати на закупівлі, такі як Директива 

ЄС «Про екопроектування», яка може, по суті, застосовуватися для недопу-

щення придбання малоефективних товарів. Директива «Про енергетичні пос-

луги» [178] вимагає, щоб держави-члени застосовували не менше двох при-

йнятних заходів в області енергоефективних державних закупівель з числа 

зазначених у Додатку IV до неї. Можливі варіанти включають в себе прид-

бання або оренду енергоефективних будівель, закупівлі транспортних засобів 

та устаткування з високим ККД та застосування аналізу витрат життєвого 

циклу в процесі державної закупівельної діяльності [662, с. 40-41]. 

План дій ЄС в галузі енергоефективності запровадив цікавий елемент, 

що має застосовуватися в рамках стандартизації. У ньому показано, що до 

2005 р. єдиним найбільш важливим джерелом енергії стали "негаджоулі" 

(тобто споживання енергії, якого вдалося уникнути за рахунок її заощаджен-
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ня) [663, с. 5]. Отже, ЄС ввів в право нову одиницю виміру для енергоефек-

тивності. 

Ще одним напрямком енергоефективності, який активно розвиває ЄС є 

когенерація – одночасне вироблення теплової і електричної енергії. Загалом, 

розвиток когенерації став в Європі в 1990-і роки одним з трендів енергоефек-

тивності. Так, у Протоколі про енергетику до Конвенції про захист Альп 

(1998 р.) містилася норма про «вживання заходів на користь когенерації для 

того, щоб енергія використовувалася більш раціонально» (ст. 8.3). Причому, 

в рамках того протоколу когенерація розглядалася не як елемент енергозбе-

реження, а в рамках використання енергії викопного палива.  

Своєю чергою, у ЄС спочатку діяла спеціалізована директива 2004/8/EC 

«По просуванню когенерації на основі корисного теплового навантаження на 

внутрішньому ринку енергоносіїв» [664, с. 50-60], пізніше замінена загаль-

ною рамковою директивою 2012/27/ЕС «Про  енергоефективність». В рамках 

цих документів передбачено певні цільові завдання щодо об’єднання вироб-

ництва електроенергії і тепла. Передбачено впровадження сучасних методів 

управління, таких як застосування системи гарантії якості (стандарти ISO 

9002), здійснення природоохоронних заходів (стандарти ISO 14000), прове-

дення планово-попереджувальних робіт, фінансове планування і облік, аналіз 

виробничих витрат, економічний аналіз інвестицій, управління людськими 

ресурсами та сучасні процедури виставлення рахунків і їх оплати. Важливим 

елементом, передбаченим щодо когенерації в ЄС, є застосування принципу 

«спочатку подумай про мале», сенс якого полягає в тому, що при розгляді 

адміністративних процедур для отримання дозволу на будівництво потужно-

стей когенерації або відповідних мереж мають бути прийняті до уваги інте-

реси дрібних і середніх виробників. Крім того, встановлено спеціальні техні-

чні механізми розрахунків когенерації (Додаток ІІ Директиви 2012/27/ЕС). 

В той же час, незважаючи на встановлення опорних показників, існує ще 

чимало проблем, що обумовлюють повільне виконання даної директиви. В 

2007 р. ЄС прийняв контрольні показники для цілей оцінки енергоефектив-
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ності комбінованого виробництва електроенергії і тепла. Цей захід має спри-

яти реалізації норм щодо права ЄС щодо когенерації.  

Наступним напрямом, за яким запроваджується енергоефективність, є 

енергоефективність в рамках автомобільного транспорту і палива. Тут з од-

ного боку діють акти, прийняті в рамках ЄЕК, а саме, протоколи до Женевсь-

кої конвенції про транскордонне атмосферне забруднення, та директиви ЄС з 

економії палива автомобілями. Зокрема, в рамках Протоколу по окислам азо-

ту (1988 р.) до Женевської конвенції було передбачено цікаву норму щодо 

транзиту, енергетики та екології: сторони мають протягом 2 років після на-

брання чинності Протоколом зробити достатньо доступним неетильований 

бензин, як мінімум на основних міжнародних транзитних маршрутах (ст. 4). 

Варто зазначити, що відмова від додавання сірки в бензин одразу або до 2005 

р. була підтверджена також цілою низкою держав в регіоні ЄЕК ООН у спі-

льній заяві на 4 конференції міністрів охорони навколишнього середовища 

«Довкілля для Європи» (1998 р.) [420, с. 20]. В рамках ЄС у 1999 р. була при-

йнята директива 1999/94/ЕС [665, с. 21], за якої всі держави-члени ЄС були 

зобов’язані обладнати нові автомобілі маркуванням по паливній економічно-

сті/викидам СО2, та встановила певні вимоги, покликані забезпечити послі-

довність маркування і його змісту. У маркуванні повинна зазначатися офі-

ційна інформація про споживання пального (у літрах на 100 км) і офіційні 

відомості про питомий обсяг викидів СО2 (в грамах на кілометр) для конкре-

тного режиму експлуатації. У маркуванні також необхідно було згадувати 

про наявність безкоштовного керівництва щодо економії палива, констатува-

ти, що СО2 є основним парниковим газом, що викликає глобальне потеплін-

ня, та інформувати споживача про те, що техніка водіння та інші фактори не-

технічного характеру також впливають на економію палива та обсяг викидів 

СО2. Крім того, в директиві містилася вимога про підготовку та випуск кері-

вництва щодо економії палива, інформаційних плакатів для автосалонів, а 

також зазначення в відповідній рекламній літературі відомостей про спожи-

вання палива і викиди СО2.  
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Тобто, фактично мова йде про обов’язкове інформування споживачів на 

користь прийняття ними свідомого вибору. 

Розглядаючи правове регулювання ЄС в сфері енергоефективності, вар-

то виділити в його рамках ряд етапів, які пов'язані з прийняттям відповідних 

директив: перший етап, з середини 1970-х рр. – Регламентування енергоефе-

ктивного будівництва нових будівель; другий етап, в 1990-х рр. – Встанов-

лення енергоефективних нормативів користування побутовою технікою і 

приладами; третій етап – з 2000 р. – розширений інструментарій ЄС, викори-

стовуваний в енергоефективності, об'єднання її з виробництвом енергії з від-

новлюваних джерел, прийняття документів програмного характеру, з метою 

забезпечення енергетичної безпеки ЄС у тому числі шляхом підвищення ене-

ргоефективності [666, с. 17]. При цьому специфічні, наприклад, будівельні 

стандарти, поступово витісняються нормативними заходами, орієнтованими 

на кінцевий результат, такий як гарантовані показники. У цьому випадку за-

ходи щодо вдосконалення ізоляції, наприклад, складають лише частину зага-

льного поліпшення характеристик, але рішення про те, як саме досягти необ-

хідного рівня, приймає домовласник.  

ЄС застосовує дворівневий підхід в сфері енергоефективності. Існує ра-

мкова директива по енергоефективності та цілий ряд секторальних директив 

щодо запровадження енергоефективності в окремих сферах промисловості: 

електроніка, побутові прилади, лампочки, будівництво і т.д. Структура є в 

принципі подібною в усіх секторах: запровадження маркування, національні 

плани енергоефективності, обмеження на використання не ресурсозберігаю-

чих технологій і матеріалів.  

Серед концептуальних документів ЄС хотілося б вказати на Повідом-

лення Комісії «План з енергоефективності на 2011 рік» [667, с. 15], за яким 

енергоефективність визначена важливою частиною стійкого розвитку та ефе-

ктивної економіки. Документ визначає її як «найбільш привабливий за ціно-

вими показниками метод забезпечення безпеки поставок та зменшення вики-

дів вуглекислого газу та інших шкідливих речовин». Саме тому ЄС встано-
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вив мету досягнення 20% енергозбереження до 2020 р., і тому енергоефекти-

вність та енергозбереження визначені ключовими кроками на шляху до ви-

конання довгострокової енергетичної та кліматичної програм. 

В якості прикладу секторальної енергоефективності в ЄС розглянемо 

сферу будівництва, де зараз діє директива 2010/31/EU щодо енергетичних 

характеристик будівель.  

Вона спрямована на підвищення енергетичних характеристик будівель в 

державах-членах на основі встановлення рамок для використання комплекс-

ної методики вимірювання енергетичних параметрів; застосування мінімаль-

них стандартів в нових будівлях і деяких модернізованих будівлях і їх регу-

лярного оновлення; енергетичної паспортизації нових та існуючих будівель і 

надання консультацій щодо їх енергетики; а також обстеження та оцінки ха-

рактеристик котлоагрегатів і систем теплохолодопостачання. 

Загальна методика розрахунку енергетичних характеристик будівель по-

винна охоплювати щонайменше такі аспекти: теплозахисні характеристики 

будівлі (зовнішніх огороджувальних конструкцій, внутрішніх перегородок і 

т.д.), такі характеристики можуть також включати опір повітропроникності; 

обладнання опалювальне і гарячого водопостачання, в т.ч. його характерис-

тики опору теплопередачі; обладнання для кондиціювання повітря; вентиля-

цію; вбудоване освітлювальне обладнання (головним чином, для нежитлових 

будівель); місце розташування і орієнтацію будівель, в т.ч. природноклімати-

чні фактори; пасивні сонячні системи та захист від сонячної радіації; приро-

дну вентиляцію; мікроклімат приміщень, в т.ч. проектний (Додаток 1) [180, с. 

31]. 

Стаття 4 Директиви 2010/31/EU вимагає, щоб, застосовуючи методику, 

зазначену у статті 3, держави-члени забезпечували мінімальні вимоги до ене-

ргетичних характеристик будівель. Допускається диференціація між новими 

та існуючими будівлями і між різними типами будівель. Також міститься зо-

бов'язання держав-членів переглядати такі вимоги через регулярні інтервали 
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часу (не рідше ніж раз на 5 років) «для відображення досягнутого технічного 

прогресу». 

В рамках цієї директиви передбачено додаткові засоби контролю енер-

гоефективності. Так, відповідно до статті 11, передбачається існування енер-

гетичних паспортів, що потрібні при спорудженні, продажу або оренді буді-

вель, і повинні надаватися власнику або ж власниками потенційному покуп-

цеві або орендареві. Термін дії паспорта не повинен перевищувати 10 років. 

Передбачаються регулярні обстеження котлоагрегатів (номінальною потуж-

ністю в 20-100 кВт) і систем кондиціонування  (номінальною потужністю 

понад 12 кВт) в будинках (ст.ст. 8-9). Крім того, існують «сертифікати енер-

гетичної ефективності», як повинні мати всі будівлі площею від 500 м2 і за-

йняті державними органами. Обов’язковим визнано встановлення незалеж-

них систем контролю сертифікатів (ст. 12).  

В інтересах сприяння виконанню директиви Європейська комісія засну-

вала в рамках програми «Розумна енергія – Європа» «Платформу по будів-

лях». Її мета полягає в підтримці послідовного здійснення в повному обсязі 

директиви по будівлях за рахунок створення механізмів поширення інформа-

ції серед зацікавлених сторін. Ще однією ініціативою Європейської комісії, 

покликаною надати допомогу в реалізації аспектів по енергоефективності 

ДЕХ, є програма «Узгоджені дії», яка має на меті забезпечення обміну інфо-

рмацією та досвідом між державами-членами [668, с. 73-75]. 

Поступово формується окрема міжнародна інституційна форма співробі-

тництва у сфері енергоефективності. Вона ще не структурована, відсутня 

будь-яка організація, що виконує ключові організаційні функції, більшість з 

існуючих організацій не мають спеціальної компетенції. Цілий ряд з них від 

початку були не урядовими об’єднаннями – Партнерство з поновлюваних 

джерел енергії та енергоефективності (RЕЕЕР), Програма співробітництва в 

галузі маркування і стандартизації побутових приладів, неурядові асоціації 

регіональних і місцевих органів влади, такі як Міжнародна рада природоохо-

ронних ініціатив на місцях, Energie-Cites і FEDARENE, надавали допомогу в 
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документуванні найкращої практики в галузі енергоефективності та обміні 

нею між країнами.  

В рамках існуючих неспеціалізованих міжнародних організацій Міжна-

родне енергетичне агентство розробляє рекомендації та міжнародні стандар-

ти для енергоефективності (2008 р.), в рамках СНД координацію робіт у сфе-

рі енергоефективності здійснює Виконавчий комітет СНД і Електроенергети-

чна рада СНД (ст. 10 Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у га-

лузі забезпечення енергоефективності та енергозбереження (2002 р.)). В рам-

ках ЄС з 1991 р. було запроваджено спеціальні програми енергоефективності: 

SAVE (Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency) та SAVE-II, які від 

2003 р. послідовно замінювалися комплексними програмами з ЕОЕн – «Ро-

зумна енергія для Європи» та  «Розумна енергія для Європи ІІ».  

Проте, відчувалася стала потреба у створенні саме міжнародної органі-

зації для координації міжнародної співпраці в сфері енергоефективності. Зо-

крема, одна з включених у План дій ЄС в сфері енергоефективності (2006 р.) 

пропозицій полягала у розбудові нового багатостороннього партнерства з пи-

тань енергоефективності та розробки міжнародної рамкової угоди. Основна 

увага в такій угоді має бути приділена завданням просування енергоефектив-

ності в усьому світі з включенням різних областей співробітництва, таких як 

співробітництво у сфері регулювання; обмін інформацією по стратегіях енер-

гозбереження; методика обліку; взаємодія в галузі наукових досліджень з 

енергоефективних технологій. Мета полягає в тому, щоб така рамкова угода 

охоплювала всі сектори кінцевого споживання, включаючи транспорт, а та-

кож перетворення енергії, де глобальний потенціал особливо великий [668, с. 

166]. 

В підсумку, проміжним рішенням в цій сфері стало ухвалення на саміті 

G8 в Хайлігендаммі в червні 2007 р. рішення про створення міжнародної іні-

ціативи з енергоефективності згідно пропозиції ЄС [669]. Рік по тому, 8 чер-

вня 2008 р., на зустрічі міністрів енергетики в Аоморі країн G8, Китаю, Індії, 

Південної Кореї та Європейського Союзу прийнято рішення про створення 
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Міжнародного партнерства по співпраці в галузі енергоефективності (The 

International Partnership for Energy Efficiency Cooperation (IPEEC)) [670]. Пар-

тнерство підвищує цінність існуючих структур і угод, спрямованих на вирі-

шення енергоефективності, його мета в тому, щоб полегшити ті дії, які дають 

можливість підвищення енергоефективності, хоч і на добровільній основі. 

Партнерство пропонує G8 і іншим зацікавленим країнам гнучкий форум 

для обговорення питань політики високого рівня, регулярне стратегічне спів-

робітництво і обміни, зосереджені виключно на енергоефективності. Воно 

підтримує роботу, проведену країнами-учасницями і відповідними організа-

ціями для підвищення енергоефективності, ставши додатковим інструментом 

до РКЗК ООН. 

Партнерство ґрунтується на добровільних внесках членів IPEEC та ін-

ших осіб. Ці добровільні внески включають фінансові, а також внески в на-

туральній формі. Технічна програма роботи IPEEC налічує кілька секторів. 

Країни-члени беруть участь у спеціальних цільових групах, що розробляють і 

здійснюють програми технічної роботи IPEEC. Секретаріат веде дві додатко-

ві технічні ініціативи. Цільові групи фінансуються безпосередньо їх учасни-

ками. IPEEC керує виконавчій комітет, політичний комітет і Секретаріат. По-

ложення про заснування не визначається їх сторонами в якості міжнародного 

договору, хоч і його підписантами є голови відповідних міністерств енерге-

тики: «Положення є адміністративними за своєю природою, не створюють 

жодних юридичних зобов'язань між або серед її членів» (п. 4.1). Відповідно, 

IPEEC не може вважатися міжнародною організацією – суб’єктом міжнарод-

ного права.  

IPEEC може розробляти програми, які допомагають державним устано-

вам стати більш енергоефективними, надавати керівництво з найкращої 

практики для оцінки ефективності політики у сфері енергоефективності; 

сприяє розвитку РРР в сфері енергоефективності. IPEEC сприяє енергоефек-

тивності у всьому світі шляхом обміну інформацією, пов'язаною з енергое-
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фективністю, розвитку партнерських зв'язків між суб'єктами енергетичної 

ефективності та підтримки енергозберігаючих ініціатив [671].  

IPEEC є ініціативою, яка відкрита для підтримки як країнами, так і при-

ватним сектором. ЄС вже оголосив початковий внесок EUR 400.000 для 

створення структури реалізації Партнерства. Інші партнери, наприклад Япо-

нія, США, також беруть на себе аналогічні зобов'язання [672].  

IPEEC зараз має тісні зв’язки з МЕА. В момент його заснування держа-

ви-засновниці вирішили, що має бути укладений відповідний меморандум 

між двома організаціями. Відповідний Меморандум про розміщення секрета-

ріату – договір IPEEC з МЕА – було укладено 24 травня 2009 р. [673]. Згідно 

нього, секретаріат IPEEC розміщується в МЕА «щоб IPEEC могла повною 

мірою використовувати знання, досвід і потенціал МЕА».  

Крім того, в рамках ЄЕК ООН послідовно функціонували два глобальні 

проекти, присвячені енергоефективності: Енергоефективність-2000, здійс-

нення якого почалося в 1991 р. і Енергоефективність-21 (ЕЕ-21) – розпочата 

2000 р. Ці проекти є загальнорегіональними проектами, спрямованими на ак-

тивізацію торгівлі та співробітництва в галузі ефективного використання 

енергії, екологічно безпечних технологій і методів управління в цілях надан-

ня допомоги в справі скорочення розриву в ефективності використання енер-

гії між нині використовуваними методами та найкращими технологіями, а 

також між країнами ЄЕК, зокрема країнами з ринковою економікою і еконо-

мікою перехідного періоду. Головна увага в рамках діяльності цих проектів 

приділена регіону СНД і іншим країнам з перехідною економікою [674]. 

Проекти проходять трирічні етапи реалізації, і зараз триває Восьмий 

(2012-2015 рр.), завдання якого полягають у наступному:  

• посилення регіонального співробітництва в галузі формування ринку 

енергоефективності та розробки інвестиційних проектів зі зниження викидів 

парникових газів в країнах з перехідною економікою; 
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• прискорення регіональної мережевої координації між національними 

установами та міжнародними партнерами за рахунок більш широкого вико-

ристання Інтернету для передачі цінної інформації про фінансування проек-

тів енергоефективності та навчання, з метою зниження глобальних ризиків 

для енергетичної безпеки; 

• просування на муніципальному рівні проектів, спрямованих на досяг-

нення конкретного підвищення енергоефективності на місцях, а також підт-

римка реформ, навичок і потенціалу, необхідних для здійснення інвестицій-

них проектів, покликаних забезпечити виконання міжнародних природоохо-

ронних зобов'язань за РКЗК ООН та документів ЄЕК ООН; 

• розробка та узгодження регіональної політики і стандартів в інтересах 

проведення економічних, інституційних та нормативних реформ, необхідних 

для підтримки інвестицій в енергоефективність з метою скорочення викидів 

ПГ. 

У рамках Проекту надається підтримка зусиллям країн Центральної та 

Східної Європи і СНД в галузі підвищення енергоефективності та енергобез-

пеки в цілях полегшення тягаря обмеження поставок енергії на перехідну 

економіку. Він сприяє цим країнам у виконанні міжнародних природоохо-

ронних зобов'язань за РКЗК ООН та документами ЄЕК ООН. Практичними 

заходами є інвестиційні проекти щодо скорочення викидів вуглецю за участю 

місцевих партнерів у Білорусі, Болгарії, Казахстані, Російській Федерації та 

Україні. Хоча пропозицій було підготовлено на суму близько 60 млн. дол 

США, на сьогоднішній день інвестиційні проекти профінансовані на 14,9 

млн. дол США.  

Серед регіональних проектів, що реалізуються в рамках ЕЕ-21, можна 

згадати завершений проект «Збільшення енергетичної ефективності з метою 

забезпечення безпеки енергетичних поставок» і проект, що зараз реалізується 
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– «Фінансування інвестицій в галузі енергоефективності для пом'якшення 

зміни клімату» [675]. 

Загальне фінансування ЕЕ-21 довгий час залишалося недостатнім. Тому, 

в рамках ЕЕ-21 в 2008 р. було запроваджено спеціальний фінансовий інстру-

мент підтримки – «Фінансування енергоефективності та ВДЕ з метою боро-

тьби зі зміною клімату». Він передбачає заснування партнерства між держав-

ним і приватним секторами, призначеного для сприяння інвестуванню для 

підвищення енергоефективності, зменшення паливного дефіциту, що вини-

кають в перехідний період, і виконання міжнародних природоохоронних до-

говірних зобов'язань відповідно до РКЗК ООН в державах-членах ЄЕК ООН 

з перехідною економікою. Допомогу йому надають ГЕФ, ФООН, Французь-

кий глобальний екологічний фонд і Європейський діловий конгрес  із затвер-

дженим бюджетом у розмірі 7,750 млн. дол США на цілі надання технічної 

допомоги. Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) є співвико-

навцем спільно з ГЕФ. ЄЕК ООН є виконавчим органом по цьому проекту. 

Фінансування заходів з енергоефективності відбувається також в рамках 

такого спеціального механізму, як «фінансування третіми сторонами». В ра-

мках ПЕЕСЕА передбачено, що держави, зокрема, «заохочуватимуть здійс-

нення нових підходів і методів фінансування інвестицій у підвищення енер-

гетичної ефективності і в пов'язану з енергетикою охорону навколишнього 

середовища, таких як домовленості про спільні підприємства між спожива-

чами енергії і зовнішніми інвесторами» (ст. 6.1). Суть концепції фінансуван-

ня третіми сторонами полягає в тому, що в контракті енергетичної сервісної 

компанії17 обумовлюється досягнення певних показників енергозбереження. 

Методи фінансування третіми сторонами часто поєднують в собі як технічні, 

так і фінансові інструменти, забезпечуючи таким чином фінансову підтримку 

для найбільш прийнятних технічних рішень з метою успішної реалізації про-

ектів [676, с. 5]. 
                                                             

17 Компанія, яка приймає на себе певний ступінь ризику за забезпечення підвищення енерго-
ефективності на об'єкті користувача, і оплата послуг якої грунтується (повністю або щонайменше 
частково) на досягненні таких удосконалень в галузі енергоефективності. 
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В рамках директиви 2012/27/ЕС «Про енергоефективність» держави-

члени «повинні оцінити і при необхідності вжити відповідних заходів для 

усунення нормативних та ненормативних нормативних бар'єрів … з метою 

забезпечення того, щоб окремі державні органи не утримувалися від вкла-

дення інвестицій у підвищення енергоефективності та мінімізації очікуваних 

витрат життєвого циклу і з використанням перфоманс-контрактів енергії  та 

інших механізмів фінансування третьою стороною на довгостроковій догові-

рній основі» (ст. 19.1b) [179]. Цікаво, що ця директива вже не містить визна-

чення «третьої сторони», проте одна з попередніх директив – Директива 

93/76/EEC «По обмеженню викидів вуглекислого газу шляхом підвищення 

енергоефективності (SAVE)» (1993 р.) – містила наступне визначення фінан-

сування третіми сторонами: «загальне надання послуг у сфері аудиту, мон-

тажу, експлуатації, технічного обслуговування та фінансування у зв'язку з 

інвестиціями в підвищення енергоефективності, причому відшкодування вар-

тості даних послуг повністю або частково визначається рівнем економії енер-

гії» (ст. 4) [677, с. 29]. Директива не пропонує державам-членам, як вони по-

винні сприяти застосуванню практики укладання договорів з гарантованими 

енергопоказникам в державному секторі, а навпаки, залишає їм право самим 

визначати, які бар'єри існують і як їх слід усувати. 

Специфічною формою співпраці в сфері енергоефективності є обмін бо-

ргових зобов'язань держав на інвестиції в енергоефективність. Наприклад, у 

Польщі така процедура виглядала так. У 1992 р. польське міністерство фі-

нансів створило незалежну некомерційну організацію EcoFund для розпоря-

дження фінансовими коштами, одержуваними в результаті обміну боргів на 

проведення природоохоронних заходів. Із загальної суми боргу перед США, 

Швейцарією і Францією в 467 млн. дол. США, 10% могло бути переведено в 

інвестиції в екологічні проекти в Польщі за допомогою вигідних кредитів і 

грантів. Серед цих екологічних проектів були присвячені енергозбереженню 

та розвитку відновлювальних джерел енергії.  
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Отже, в цілому можна констатувати поступове формування міжнародно-

правових засад регулювання енергоефективності, хоча поки лише на регіона-

льному і двосторонньому рівні. Як важливий акт у цій сфері можна згадати 

ПЕЕСЕА. В ЄС діє цілий ряд директив з енергозбереження та енергоефекти-

вності в окремих секторах промисловості: енергетика, будівництво, транс-

порт. Запроваджено заходи з енергоаудиту. Самі, по собі заходи з енергоефе-

ктивності вважаються частиною ініціатив у боротьбі зі змінами клімату (зо-

бов’язання, в рамках Кіотського протоколу (1997 р.)) та безпеки постачання. 
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Висновки до розділу 2. 

 

Ключова роль МПНС у формуванні ЕОЕн полягає в тому, що саме воно 

формує принципи, на основі яких функціонує екологічна енергетика. Ці 

принципи не зобов’язані мати статус норм звичаєвого міжнародного права, 

щоб мати юридичну силу. Крім того, вони не повинні бути включені в дого-

вір, а лише мати відношення до його тлумачення або застосування. Вони не 

протирічать основним принципам міжнародного права та відповідають ряду 

принципів МПНС та міжнародного енергетичного права, з якими ЕОЕн має 

спільний предмет правого регулювання. 

Відповідно, принципами МПНС, що знайшли своє застосування в рам-

ках ЕОЕн є: принцип міжнародної відповідальності за шкоду, спричинену за 

межами своєї території; принцип перестороги (обережності); принцип права 

на сприятливе навколишнє середовище; принцип міжнародного природоохо-

ронного співробітництва; принцип «застосування кращих практичних мето-

дів»; принцип «забруднювач платить»; принцип невід'ємного суверенітету 

над природними ресурсами; принцип інформування та допомоги у випадку 

надзвичайних екологічних ситуацій. 

В сучасному міжнародному праві проявляється явна тенденція до його 

екологізації, яка полягає у залученні норм, пов’язаних із захистом навколиш-

нього середовища до регулювання майже всіх сфер міжнародних відносин, у 

тому числі і пов’язаних з енергетикою. Крім того, останнім часом у європей-

ських правових актах роблять акцент на ухвалення екосистемного підходу до 

управління діяльністю людини, яка є пов’язаною з енергетикою. По відно-

шенню до концепції ЕОЕн тут мова йде про такий комплексний підхід до ви-

добутку і експлуатації енергетичних ресурсів, який би не завдавав значної 

шкоди навколишньому природному середовищу та безпеці людей у рамках 

певної екосистеми, роблячи його можливим також у досяжному майбутньо-

му. При його реалізації також треба дотримуватися принципів права навко-

лишнього середовища. По суті своїй, цей підхід є міжпросторовим, не засто-
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совуючись лише до певних територіальних режимів, а ніби пронизуючи те-

риторії із різними правовими режимами, об’єднані спільністю екосистеми. 

Наразі можна вважати, що в рамках РКЗК ООН створено певний міжна-

родно-правовий режим, що регулює проблематику протидії змінам клімату. 

Серед інших сфер, де має здійснюватися регулювання в рамках цього режи-

му, виділяється також і енергетика. Більше того, якщо широко розтлумачити 

норми РКЗК і Кіотського протоколу, їх можна розуміти, як обов’язок держав 

розробити і прийняти національні закони і політики, збільшення частки від-

новлюваних джерел енергії у внутрішньодержавній і міжнародній схемі ене-

ргопостачання. Сам по собі режим має договірну (РКЗК, Кіотський протокол, 

рішення конвенційних органів) і інституційну складові (Конференція і нарада 

сторін РКЗК і Кіотського протоколу, Виконавча рада МЧР, Наглядовий орган 

СЗ, групи експертів, робочі групи, Вповноважений оперативний орган). Цей 

режим має ряд принципів (у першу чергу, «спільної, але диференційованої 

відповідальності»), окремі інституціоналізовані механізми фінансування 

(ГЕФ, Адаптаційний фонд, Зелений фонд, механізми гнучкості (серед яких 

проекти в енергетиці займають чільне місце)), і зараз, перебуваючи у ІІ стадії 

виконання зобов’язань (з 2012 р.), знаходиться в процесі реформування через 

ухвалення нової угоди на заміну Кіотському протоколу. Серед інших важли-

вих змін у цьому документі передбачається розширити ключовий принцип: 

«спільної, але диференційованої відповідальності та відповідних можливос-

тях у світлі різних національних обставин», що на практиці передбачатиме 

ліквідовані преференції для країн, що розвиваються, у вигляді квот і іншого. 

Хоч РКЗК і Кіотський протокол є міждержавними угодами, в процесі їхньої 

реалізації задіяні також і недержавні суб’єкти, в якості дестинаторів міжна-

родного права. 

Міжнародне право на сучасному етапі не сформулювало норми щодо 

обов’язку держав розвивати ВДЕ в якості засобу забезпечення вирішення 

глобальних енергетичних і екологічних проблем. Така норма поки міститься 

лише в ряді двосторонніх і багатосторонніх договорів, хоча і в якості диспо-
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зитивної чи рекомендаційної. Мова йде переважно про підтримку науково-

технічного співробітництва, обмін дослідженнями, досвідом і ноу-хау, які 

часто фіксуються в рамках такої неоднозначної форми вираження міжнарод-

них зобов’язань як «меморандум про взаєморозуміння».  Крім того, відповід-

ний заклик міститься і в рекомендаційних рішеннях універсальних (ООН) і 

регіональних (ОАД, ЄС, Рада Європи) міжнародних організацій. Відповідно, 

її можна вважати такою, що є «звичаєвою нормою в стадії формування», як 

це визначив МС ООН у Справі про континентальний шельф Північного моря. 

Підтвердженням цьому може бути національна практика держав – 120 країн 

мають законодавство, спрямоване на підтримку ВДЕ, як підтвердження фор-

мування відповідного opinio juris.   

Норми щодо міжнародно-правового регулювання ВДЕ в рамках догові-

рного міжнародного права мають досить фрагментований характер. Причин 

цього є декілька. По-перше, використання енергії сонця, вітру, геотермаль-

ної, припливів проходить переважно в рамках суверенної державної терито-

рії. По-друге, використання таких джерел технічно не завдає значного транс-

кордонного впливу на території інших держав. Можна погодитися з думкою, 

що не існує в рамках одного договірного джерела спеціального універсально-

го міжнародно-правового режиму в сфері ВДЕ, але є цілий ряд гармонізова-

них норм у рамках регіональної європейської правової системи – у правопо-

рядку ЄС. В доктрині пропонують проекти спеціальних комплексних міжна-

родно-правових актів у сфері ВДЕ. 

В той же час, найбільш докладним, ґрунтовним і системним в рамках 

міжнародно-правового регулювання використання ВДЕ є секторальне регу-

лювання, а саме, регулювання використання гідроенергетики. У даному ви-

падку гідроенергетика регулюється не як окреме явище, а частіше йде мова 

про частину регулювання використання вод міжнародних водотоків для ці-

лей енергетики в рамках дво- та багатосторонніх угод: регулювання будівни-

цтва греблей, дамб, ієрархія використання вод для різних господарських ці-

лей і т.п. 
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Міжнародне право також закріплює особливий захист для споруд для 

цілей гідроенергетики, як таких, що містять небезпечні сили. Його дія поши-

рюється як на збройні конфлікти міжнародного, так і не міжнародного харак-

теру. Цей захист діє як у сфері дії міжнародного гуманітарного права, так і 

міжнародного права навколишнього середовища.  

Біоенергетика і біопаливо, хоч і вважалися тривалий час екологічною 

панацеєю в енергетиці, наразі змінили відношення до себе. Це вимагає про-

ведення не тільки двосторонніх, а й багатосторонніх переговорів, створення 

органів управління та укладення відповідних угод, які повинні базуватися на 

принципах Декларації Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і принципах належного 

управління. Ключова робота в цій сфері іде навколо вироблення універсаль-

них критеріїв і стандартів сталого виробництва біоенергетики.  

При цьому, мова йде про вироблення т.з. «стандартів сталості». Ці стан-

дарти є за своєю суттю комплексним явищем, що втілює в собі реалізацію 

концепції сталого розвитку по відношенню до біоенергетики і технічні вимо-

ги. Наразі існує цілий ряд різного роду міжнародних не правових, прозеліт-

них норм і технічних стандартів, які виступають провісниками створення мі-

жнародно-правових норм у сфері біоенергетики, створених міжнародними 

неурядовими організаціями.   

Важливих результатів у міжнародно-правовому регулюванні біоенерге-

тики досягли на регіональному рівні. У рамках ЄС послідовно ухвалено дві 

директиви щодо сприяння її впровадженню: 2003/30/ЕС щодо впровадження 

використання біопалива чи інших видів палива з відновлюваних джерел ене-

ргії для транспорту і 2009/28/ЕС про заохочення використання енергії ВДЕ. 

Важливою особливістю встановлених в них критеріїв стійкості є їхнє засто-

сування до всієї продукції, що споживається на європейському ринку, тобто і 

виробленої в третіх країнах. Таким чином, фактично йде мова про екстерито-

ріальну дію норм права ЄС, у ряді випадків санкціоновану через наближення 

національного законодавства в рамках Енергетичного співтовариства, Євро-

пейського економічного простору і угод про асоціацію, а в інших – навіть без 
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здійснення цих дій, вимагаючи від приватних виробників самостійно вжива-

ти відповідних заходів зі стандартизації.  

Проаналізувавши всі існуючі міжнародні акти рекомендаційного харак-

теру і прийняті в рамках НУО щодо стандартів виробництва біоенергії, серед 

них можна визначити наступні критерії стійкості виробництва біопалива (при 

цьому не забуваючи, що між усіма критеріями стійкості існує прямий взає-

мозв’язок): збереження біорізноманіття; скорочення викидів парникових га-

зів; збереження продовольчої безпеки; соціальне використання землі; підт-

римання якості праці; не порушення справедливих принципів міжнародної 

торгівлі. Ці критерії частково базуються на нормах міжнародно-правових ак-

тів, таких як Конвенція про водно-болотні угіддя (1971 р.), Конвенція про 

біологічне різноманіття (1992 р.), Кіотський протокол (1997 р.), конвенції 

МОП. 

В рамках регулювання міжнародної торгівлі у праві СОТ біоенергетика 

не розглядається як єдиний регульований об’єкт. Окремо в рамках Гармоні-

зованої системи опису та кодування товарів регулюються торгівля етанолом і 

біодизелем. Спроба включити їх у процесі переговорів в раунді Доха до 

складу екологічних товарів в Угоді про торгівлю екологічними товарами і 

послугами (2014 р.) була невдалою, проте до їх складу було включено техно-

логії і обладнання для їхнього вироблення (котли, комбіновані системи). Ця 

особливість поводження з етанолом і біодизелем пов’язана з тим, що біль-

шість з них є продуктом сільського господарства, яке є досить часто субси-

дованою і регульованою сферою, і, відповідно, держави дуже не охоче йдуть 

на поступки в цій чутливій сфері на універсальному рівні. Уточнення правил 

СОТ щодо субсидій збільшить визначеність щодо загальної прозорості сек-

тору, який в значній мірі субсидується. Те, яким чином продукти біомаси 

класифікуються, важливо не тільки у зв'язку з тарифами, а і як набір правил 

СОТ щодо застосування внутрішніх субсидій (згідно Угоди про субсидії та 

компенсаційні заходи і Угоди по сільському господарству). Також важливою 

є роль технічних бар’єрів у торгівлі, таких як стандарти і критерії сталості 
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ВДЕ, застосовні в ЄС (відповідність Угоді про технічні бар'єри в торгівлі). 

Угода пропонує чіткі вказівки про те, як вести переговори і скласти угоди 

про технічні регламенти і стандарти.  

На нашу думку, доречними пропозиціями, які треба враховувати при ро-

зробленні універсальних стандартів біопалива, мають бути такі: 1. долучити 

більш широкі кола, включаючи ті, що представляють альтернативні існую-

чим погляди на біопаливо, до участі в міжнародних об'єднаннях, можливо у 

формі трьохсторонньої участі в делегаціях держав (чиновники, підприємці, 

НУО); 2. потрібно зрештою розробити в рамках багатостороннього діалогу 

спільні або краще регіональні стандарти  виробництва біопалива; 3. потрібно 

запровадити певні контрольні механізми в рамках організацій, із завданням 

заслуховувати звіти щодо додержання прийнятих стандартів; 4. зважаючи на 

хитке економічне становище країн, що розвиваються, вони мають отримати 

певні преференції в рамках розвитку виробництва біопалива, причому ці 

преференції мають отримувати не великі, а дрібні виробники, крім того, вони 

не мають суперечити принципам СОТ; 5. має бути функціонуючий фонд ма-

теріально-технічної підтримки розвитку біопалива; 6. проблема продовольчої 

безпеки в зв’язку з біопаливом може бути вирішена через підвищення проду-

ктивності сільського господарства; 7. розвиток біотехнологій в сільському 

господарстві та ставка на наступне покоління біопалива може сприяти змен-

шенню впливу біопалива на проблему голоду у світі.  

У рамках міжнародного права заходи у сфері енергоефективності можна 

поділити на дві групи: заходи із внутрішньодержавного регулювання енерго-

ефективності (ст.ст. 6 і 8 ПЕЕСЕА і ст. ст. 4, 6-7 Угоди СНД в галузі забезпе-

чення енергоефективності (2002 р.)) і міждержавна координація зусиль з ене-

ргоефективності (ст. 9 ПЕЕСЕА, ст.ст. 3-5, 7-8 Угоди СНД в галузі забезпе-

чення енергоефективності (2002 р.)).  

Активна діяльність із гармонізації національного законодавства держав-

членів у сфері енергоефективності проводиться в рамках ЄС, яка формується 

наступним чином. Існує комплексна, рамкова директива, що визначає загаль-
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ні засади діяльності, та цілий ряд галузевих директив: у сфері будівництва, 

електроніки, побутових приладів, лампочок, когенерації і т.д. Їхня структура 

є в принципі подібною в усіх секторах: запровадження маркування, націона-

льні плани енергоефективності, обмеження на використання не ресурсозбері-

гаючих технологій і матеріалів.  

Формування інституційної структури у сфері ефергоефективності поча-

лося зі створення неурядових організацій і завершилося заснуванням в рам-

ках G8 Міжнародного партнерства по співпраці в галузі енергоефективності, 

у формі міжурядового органу (2008 р.). Маючи цілий ряд ознак міжнародної 

організації, Міжнародне партнерство все ж не може бути охарактеризоване, 

як міжнародна міжурядова організація, оскільки не має всіх притаманних 

ознак. Наприклад, функції її секретаріату виконує МЕА, фінансування є доб-

ровільним, а Положення про заснування не визначається їх сторонами в яко-

сті міжнародного договору.  

Специфічними механізмами, створеними для фінансування енергоефек-

тивності є когенерація, фінансування третіми особами, обмін боргових зобо-

в'язань держав на інвестиції в енергоефективність. 
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ІІІ. Міжнародно-правове регулювання екологічно орієнтованої 

енергетики в рамках різних просторів. 

 

3.1. Особливості регулювання екологічно орієнтованої енергетики 

в міжнародному морському праві. 

 

Екологічні ефекти від енергетики для морських просторів мають різний 

характер, але в будь-якому випадку є значними. Вони включають зміни в то-

пографії морського дна, знищення морської флори і фауни та середовища їх 

мешкання, а також пошкодження рівноваги екосистеми. Крім того, нафта в 

наслідок аварій танкерів і великих розливів нафти потрапляє у море, в морях 

захоронюють різного роду енергетичні відходи, від ядерних до СО2, а також 

доволі поширеними є невеликі розливи і навмисні скиди бункерної нафти, які 

відбуваються щодня. Для протидії цим явищам, або принаймні встановлення 

за них відповідальності та відновлення порушеного екологічного стану приз-

начено цілий ряд міжнародно-правових норм. 

Аналізуючи наявний механізм конвенційного регулювання ЕОЕн в різ-

них просторах, Р. Зедаліс відзначає, що хоч і існують договори, що містять 

принципи, що мають відношення до екологічних наслідків використання по-

лярних зон і космосу, але тільки в контексті використання океанів можна 

знайти досить пророблені механізми і значний набір міжнародних угод [98, с. 

XVIII]. 

 

 

3.1.1. Міжнародно-правове регулювання використання морських споруд 

для цілей енергетики. 

 

Дослідження міжнародного морського права має давню історію в докт-

рині міжнародного права, пізніше, частина дослідників зосередилася на дос-
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лідженні деяких питань, пов’язаних з використанням морських просторів в 

цілях отримання енергії – А.В. Овлащенко, О.І. Альхіменко, А. Корн, Д. Росс, 

С.Б. Слевіч і інші. Як зазначають Д. Лірі і М. Естебан, «океан пропонує вели-

ке і сильне джерело відновлюваної енергії, що дотепер не використовувалося 

в достатньому масштабі. Технології океанської енергії охоплюють широкий 

діапазон технічних досягнень, які в змозі одержати енергію з океану, викори-

стовуючи безліч конверсійних механізмів» [678, с. 627]. Як зазначав А.П. 

Мовчан, регулювання різних видів морської діяльності обов’язково має вра-

ховувати екологічний аспект, і його можливі наслідки для морського середо-

вища [679, с. 49].   

В рамках регулювання морських просторів підіймається низка питань, 

пов'язаних з концепцією ЕОЕн: це і будівництво споруд для вироблення ене-

ргії (гідро-, припливні, вітряні станції) і безпечна експлуатація споруд для 

видобутку вуглецевих джерел енергії, транзит через морські простори, пот-

рапляння енергетичних матеріалів чи скидання енергетичних відходів в моря, 

вирощування ресурсів для біомаси, транспортування виробленої електроене-

ргії по підводних кабелях і т.п. Ці питання зараз вже не є теоретичними, а 

отримують практичну технічну реалізацію, а отже і вимагають практичного 

міжнародно-правового забезпечення.  

Логічним в цьому сенсі є те, що міжнародне співробітництво в галузі 

нормотворчої діяльності щодо використання морського середовища для ці-

лей ЕОЕн складається з цілого комплексу різнорідних норм: договірних і 

звичаєвих загальних і спеціальних норм, різного роду стандартів, технічних 

рекомендацій і процедур. Про це яскраво свідчить ст. 197 Конвенції ООН з 

морського права (1982 р.): «держави… через компетентні міжнародні органі-

зації у формуванні та розробці міжнародних норм, стандартів і рекомендова-

них практик і процедур, відповідних цій Конвенції, для захисту і збереження 

морського середовища з урахуванням характерних регіональних особливос-

тей». Норми, стандарти та рекомендації, що містяться в таких документах, з 

одного боку, є взаємно узгодженими міжнародними правилами, а з іншого – 
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сприяють розвитку і гармонізації національного законодавства. Так, вони на-

дали визначення цілому ряду термінів, напряму пов’язаних з ЕОЕн: «забруд-

нення», «нафта», «скидання», «шкода від забруднення», «інцидент», «попе-

реджувальні заходи» і т.п. 

Конвенція ООН з морського права (1982 р.) [680] загалом стала одним з 

перших міжнародно-правових актів, що стосувався міжнародно-правого ре-

гулювання використання, наприклад, ВДЕ. Зокрема, в ній було прямо пе-

редбачено право прибережної держави на створення споруд і установок для 

розробки природних ресурсів з метою видобутку енергії з використанням 

води, течій і вітру у виключній економічній зоні і на континентальному ше-

льфі (ст.ст. 56, 60, 80). Вона ж регулює і цілу низку питань, пов’язаних з про-

тидією забруднення морів з різними, в тому числі, і «енергетичними», вида-

ми скидів, а також екологічно безпечне використання нафто- та газовидобув-

них платформ в різних районах Світового океану. Її  вже визнано в якості 

частини звичаєвого права (Рішення МС ООН у справі Лівія проти Мальти 

(1985 р.) [681, с. 29-30]). Питання, пов’язані з міжнародно-правовим регу-

люванням сфери ЕОЕн в морських просторах, знаходять також своє регу-

лювання в рамках подекуди чинних Женевських морських конвенцій (1958 

р.), конвенцій з протидії скиданню нафти і захороненню відходів в морях, 

цілого ряду регіональних конвенцій, рішень ІМО та іноді нормах  націона-

льного законодавства (наприклад, різного роду екологічні стандарти).  

Конвенція 1982 р. доволі чітко встановила просторову делімітацію мор-

ських просторів, що тягне за собою відповідно різний правовий режим їх-

нього використання. Відмінності в правовому режимі тягнуть за собою і різ-

ницю в правовому регулюванні діяльності в цих просторах для цілей ЕОЕн. 

Хотілося б відзначити, що Конвенція 1982 р. встановлює загальні вимоги, а 

безпосередні і конкретні норми щодо регулювання, наприклад, будівництва 

та експлуатації морських установок і споруд в основному встановлюються в 

рамках національного законодавства, яке координує також двосторонні дого-

вори, які стосуються нафтопроводів. В той же час, в зв’язку з тим, що сама 
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ідея делімітації морських просторів пов’язана з державним суверенітетом 

(завжди використовується термін «прибережна держава»), то щодо територій 

з міжнародним режимом (Антарктида), було застосовано інший принцип – 

окреслено географічні рамки (район південніше 60 паралелі південної широ-

ти – cт. VI Договору про Антарктику (1959 р.)). Отже, з т.з. Конвенції 1982 р. 

всі ці території є відкритим морем з відповідним правовим режимом.  

Територіально ближчими до берега є внутрішні води. Вони є найбільш 

насиченими спорудами для видобутку енергії з відновлюваних джерел, на-

приклад, припливними ГЕС. Тому, використання внутрішніх вод для будь-

яких цілей, в тому числі і з цілями виробництва енергії, відноситься згідно 

Конвенції 1982 р. до компетенції національного законодавства прибережної 

держави, яка здійснює тут повний суверенітет і юрисдикцію. Зокрема, шля-

хом видання відповідних ліцензій і дозволів. В той же час, відсутність юри-

дичної системи щодо такої видачі може створювати ситуацію, яка була в Ір-

ландії до ухвалення в 2000 р. відповідного закону, оскільки не було жодних 

юридичних підстав для отримання дозволу, щоб побудувати структури, такі 

як офшорні вітрові електростанції або газові / нафтові установки у береговій 

смузі [682, с. 91]. Хоч доступ до внутрішніх вод вимагає дозволу прибереж-

ної держави, але є деякі винятки, пов’язані з правом мирного проходу, яке 

вже існувало в водах, що стали внутрішніми (ст. 8.2 Конвенції 1982 р. та Рі-

шення МС ООН у справі Frontier (1992 р.) (п. 351) [683, с. 593]). Стосовно 

внутрішніх вод, в рамках ЕОЕн і міжнародного права цікавою була спроба 

СРСР і Росії проголосити частину території Арктики (Карське, Лаптєвих, 

Східносибірське і Чукотське моря) своїми історичними водами. Цей факт міг 

змінити правовий режим всіх цих просторів і надав би дуже широкі права з 

регулювання режиму видобутку ресурсів в цих морях Росії. Проте, щоб 

отримати цей статус, він має тривалий час визнаватися іншими державами, 

чого власне і не спостерігалася, тому відповідна спроба закінчилася невда-

чею [684, с. 121]. В той же час, суверенітет Норвегії в районі Шпіцбергену і 

його територіальних вод згідно Договору про Шпіцберген (1920 р.) обмежено 
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правом всіх інших учасників договору рівного права на експлуатацію приро-

дних ресурсів шляхом створення «морських, промислових і гірничодобувних 

підприємств» (ст. 3) [685, с. 56]. Відповідно, Норвегія не має, ані у внутріш-

ньому, ані у територіальному морях виключного права на проведення бурін-

ня як для видобутку вуглеводнів, так і ВДЕ – геотермальної, створення стан-

цій для виробництва електричної енергії від хвиль, вітру або течій.  

Правовий режим, а відповідно і можливість будівництва споруд для ці-

лей ЕОЕн, в територіальних водах регулюється згідно Конвенції 1982 р. на 

основі актів національного законодавства прибережної держави. Конвенція 

передбачає, що держава здійснює тут свій суверенітет, який поширюється 

також на повітряний простір над водами, а також дна і його надр під водою 

(ст. 2.2). В той же час, зазначено, що суверенітет прибережної держави в ра-

мках територіального моря здійснюється з дотриманням також норм міжна-

родного права (ст. 2.3), головний зміст яких полягає в гарантуванні права ми-

рного проходу, викладеного в ст. 19 Конвенції. В рамках обов’язків прибере-

жної держави щодо мирного проходу, вона має відповідним чином повідоми-

ти «про будь-яку відому їй небезпеку для судноплавства, в межах свого тери-

торіального моря» (ст. 24.2). Отже, фактично будівництво споруд в територі-

альному морі (в нашому випадку – гідроспоруди для виробництва ВДЕ чи 

видобутку вуглеводнів) здійснюється на основі законодавства прибережної 

держави, яка має при цьому сповіщати судна про наявність таких споруд, 

оскільки вони заважають праву мирного проходу. Крім того, в рамках доде-

ржання режиму мирного проходу прибережна держава має право приймати 

закони і правила, які присвячені захисту навколишнього середовища і запобі-

ганню його забруднення (ст. 21.1 f). Вони можуть включати в себе, напри-

клад, стандарти конструкції судна (танкера) або його будівництва з метою 

збереження навколишнього середовища. Крім того, деякі судна (танкери, з 

ядерними двигунами і т.п.) мають проходити спеціально визначеними марш-

рутами (ст. 22). 
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Щодо виключної економічної зони (ВЕЗ), то згідно Конвенції 1982 р. її 

ширину  встановлено до 200 мор. миль від висхідних ліній (ст. 57), що й було 

зроблено більшістю держав, в т.ч. і не сторонами Конвенції. Тільки Великоб-

ританія довгий час стверджувала, що ВЕЗ поєднана з правами континенталь-

ного шельфу, і відповідно вона має достатньо прав та повноважень, як-то 

права відносно морських установок і споруд, які були реалізовані за Конвен-

цією про континентальний шельф (1958 р.). Однак, як тільки Великобританія 

вирішила надавати ліцензії на будівництво офшорних вітрових електростан-

цій на своєму континентальному шельфі, виявилося, що її права, передбачені 

щодо ВЕЗ і континентального шельфу, не є тотожними і не дають їй повно-

важень для цього. Великобританія відтоді затребувала і зареєструвала свою 

ВЕЗ [686, с. 430]. В цьому сенсі також важливим є висновок МС ООН у спра-

ві Лівія проти Мальти (1985 р.), що континентальний шельф, як міжнародно-

правова категорія, може існувати окремо, проте ВЕЗ існує лише тоді, коли 

визначено шельф. За прибережною державою у ВЕЗ закріплене суверенне 

право на створення штучних островів, споруд та установок з метою виробни-

цтва енергії шляхом використання води, течій і вітру (ст. 56). Правовий ре-

жим такого роду об'єктів встановлено в ст. 60 Конвенції 1982 р. Зокрема, 

прибережна держава має виключне право споруджувати, а також дозволяти і 

регулювати створення, експлуатацію та використання установок і споруд для 

цілей, зазначених в ст. 56. Прибережна держава має виключну юрисдикцію 

над такими штучними островами, установками та спорудами, в тому числі 

юрисдикцію щодо митних, фіскальних, санітарних та імміграційних законів і 

правил, а також законів і правил, що стосуються безпеки (ст. 60.2). Крім того, 

прибережна держава має суверенні права з розвідки, розробки і збереження 

природних ресурсів ВЕЗ у надрах і водах, як живих так і неживих (ст. 56.1а), 

останні з яких включають в себе в рамках ЕОЕн наприклад, енергію хвиль і 

енергію, що виробляється через різницю тиску і температур води на різних 

глибинах. Також, морські наукові дослідження у ВЕЗ і на континентальному 

шельфі (до 200 мор. миль) можуть виконуватися тільки за згоди прибережної 
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держави (ст. 246.2), але на відміну від територіального моря, прибережна 

держава не володіє винятковим правом на проведення наукових досліджень у 

ВЕЗ і континентальному шельфі, але має право не давати згоди на розвідку 

іншим державам (ст. 246.5). Сам факт таких досліджень не створює правово-

го підґрунтя для прав на ресурси (ст. 241). Нажаль, Конвенція 1982 р. не дала 

визначення терміну «морські наукові дослідження», але можна зрозуміти, що 

вони можуть бути пов’язані не лише з гідрографічними дослідженням (не ре-

сурсні), але й перспективами видобутку і використанням як ВДЕ, так і тради-

ційних джерел енергії (ресурсні дослідження) [687, с. 183]. При цьому, права 

прибережної держави щодо морського дна і його надр в рамках діяльності в 

ВЕЗ реалізуються відповідно до вимог діяльності на континентальному ше-

льфі (ст. 56.3).    

З 1991 р. практичною реалізацією цієї норми є побудова кількох офшор-

них (за межами узбережжя) парків вітростанцій в Швеції, Данії, Ірландії, Ні-

дерландах та Великобританії, сумарна потужність, яких в 2007 р. збільшила-

ся до 770 МВт [688]. Розроблено гармонізаційний акт, спрямований на узго-

дження вимог до вітрових турбін, що стосується також офшорних парків – 

міжнародний стандарт IEC 61400, створений вперше у 2001 р. Міжнародною 

електротехнічною комісією [689], імплементований в національне законодав-

ство багатьох країн. В 2004 р. Комісія OSPAR опублікувала доповідь з ви-

кладенням проблем та переваг, пов'язаних із розвитком офшорних вітрових 

електростанцій. Окрім виявлення прогалин у знаннях і майбутньої потреби в 

галузі досліджень, в доповіді наводиться значний обсяг інформації про фак-

тори, які повинні бути прийняті до уваги національними адміністраціями при 

розробці загального підходу до роботи з додатками, що відносяться до розви-

тку офшорної вітроенергетики. В рамках доповіді, при розгляді технічних 

аспектів існування офшорних вітрових станцій зроблено висновок про термін 

служби їхніх основ до 50 років [690]. Комісія OSPAR також веде базу даних 

за факторами навколишнього середовища, які важливі в процесі прийняття 

рішень щодо розвитку офшорної вітроенергетики. Комісія OSPAR прийняла 
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кілька керівних документів, що стосуються будівництва та ОВНС вітроенер-

гетичних морських розробок [691]. 

Щодо створення таких штучних островів, установок або споруд має бути 

надано належне сповіщення, а постійні засоби попередження про їх наявність 

повинні триматися в належному стані (ст. 60.3 Конвенції 1982 р.). Прибереж-

на держава може там, де це необхідно, встановлювати навколо таких штуч-

них островів, установок і споруд розумні зони безпеки, в яких вона може 

вживати належних заходів для забезпечення безпеки як судноплавства, так і 

штучних островів, установок і споруд (ст. 60.4). Конкретизація цих вимог по 

зонам безпеки здійснена у відповідних рекомендаціях ІМО [692]. Своєю чер-

гою, на захист суден від зіткнень з установками і спорудами у морі направ-

лена Конвенція про міжнародні правила попередження зіткнень суден у морі 

(МППСС) (1972/2007 рр.). Цей документ має майже універсальну юрисдик-

цію, оскільки «поширюється на всі судна у відкритих морях і з'єднаних із 

ними водах», причому, відповідні влади прибережної держави мають право 

встановлювати особливі правила плавання у внутрішніх водах, але вони по-

винні бути наближені до МППСС наскільки це можливо. Згідно цього доку-

менту, з метою сприяння безпечному плаванню, установки і споруди повинні 

бути відзначені системою плавучого огородження, радіолокаційними відби-

вачами і спеціальним обладнанням для надання допомоги навігації (рекомен-

дована, як Автоматична інформаційна система) [693]. 

Будь-які покинуті або більше невикористовуванні установки або спору-

ди повинні бути прибрані з метою забезпечення безпеки судноплавства з 

урахуванням будь-яких загальноприйнятих міжнародних стандартів, встано-

влених в цьому зв'язку компетентною міжнародною організацією. При вида-

ленні таких установок чи споруд належним чином враховуються також інте-

реси рибальства, захисту морського середовища, права та обов'язки інших 

держав. Про глибину, місцезнаходження і розміри будь-яких установок або 

споруд, які зібрано в повному обсязі, дається належне оповіщення (ст. 60.3 

Конвенції 1982 р.).  
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В той же час важко погодитися з твердженням, що Конвенція 1982 р., 

віддає пріоритет судноплавству як виду використання морських просторів 

[694, с. 172], перед їхнім використанням для потреб енергетики. В Конвенції 

йде мова лише про обмеження права на створення установок і споруд та зон 

безпеки навколо них, у випадку, якщо це може створити перешкоди для ви-

користання визнаних морських шляхів, які мають істотне значення для між-

народного судноплавства (ст. 60.7). Тобто у даному випадку мова йде лише 

про обмеження на створення зон безпеки та споруд і установок, у випадку 

створення ними перешкод не судноплавству взагалі, а лише міжнародному та 

такому, що здійснюється на морських шляхах, які мають істотне значення. 

Отже, казати про пріоритет судноплавства над побудовою штучних споруд і 

споруд і установок для енергетичних потреб взагалі в міжнародному морсь-

кому праві видається не коректним. 

На континентальному шельфі прибережна держава здійснює суверенні 

права щодо його розвідки і розробки його природних ресурсів (ст. 77.1 Кон-

венції 1982 р.), які складаються в тому числі з мінеральних і інших неживих 

ресурсів морського дна і його надр (ст. 77.4). Саме по собі виникнення пра-

вового явища і терміну «континентальний шельф» стало, як влучно відзначив 

Д. Кроуфорд, наслідком бажання прибережних держав, з одного боку закрі-

пити за собою право розпоряджатися прибережними покладами нафти і газу, 

а з іншого – не застосовувати для цього сумнівне право окупації певних те-

риторій [695, с. 48]. Проте, фактично, як випливає з вищенаведеного визна-

чення, це означає і включення до природних ресурсів не лише нафти і газу, 

але і геотермальної енергії дна Океану, а отже і поширення на неї суверенних 

прав прибережної держави18. Це говорить про те, що атрибути суверенітету 

можуть здійснюватися прибережними державами лише щодо діяльності, по-

в'язаної з освоєнням шельфу або експлуатацією його природних ресурсів. 

                                                             
18 Цю думку підтримує і внесення відповідних змін до американського законодавства щодо 

континентального шельфу після ухвалення Конвенції 1958 р., де вперше використане таке форму-
лювання, згідно яких прибережні штати почали стверджувати владу над деякими форми морської 
геотермальної енергії [696]. 
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Крім того, Конвенція не визнає державної влади прибережних держав [98, с. 

20]. В той же час, під визначення тих ресурсів, які підлягають експлуатації, 

не підпадає енергія хвиль та різниці температур води на глибинах, які є час-

тиною ресурсів або ВЕЗ, або відкритого моря, а отже, мають відповідний 

правовий режим. Причому, згідно Конвенції 1982 р., не розробка таких ресу-

рсів прибережною державою не надає права іншим державам без її явно ви-

словленої згоди на розробку таких ресурсів (ст. 77.2-3). Така відсилка може 

торкатися того, що наразі геотермальна енергія Океану в комерційних цілях 

майже не використовується, але це не впливає на права прибережних держав 

на її перспективне використання. Правовий режим установок та споруд, шту-

чно створених на континентальному шельфі, є аналогічним створеним у ви-

ключній економічній зоні (ст. 80).  

Важливо відзначити, що захист споруд на континентальному шельфі від 

захоплень здійснюється в рамках окремого Протоколу про боротьбу з неза-

конними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, роз-

ташованих на континентальному шельфі (1988 р.) [697, с. 45]. Цей документ 

має свої особливості, вводячи нову правову категорію «стаціонарна платфо-

рма», яка об’єднує в собі окремі правові категорії, виходячи з місця їхнього 

розташування – на континентальному шельфі, передбачені в рамках Конвен-

ції 1982 р. – «штучний острів, установка або споруда, постійно закріплені на 

морському дні для розвідки або розробки ресурсів чи для інших економічних 

цілей» (ст. 1). Головною ідеєю Протоколу стало закріплення невідворотності 

покарання за злочини з захоплення, руйнування таких споруд або людей на 

них, або спроба здійснити такі дії (фактично – для боротьби з терористични-

ми нападами на установки [698, с. 408]), шляхом поширення на них криміна-

льної юрисдикції держав-учасниць (ст. 3). Протокол не дозволяє висадки на 

борт із судна під прапором третьої держави (ст. 3). Це може створити ситуа-

цію, в якій терористи можуть атакувати установку прибережної держави з 

судна під прапором іншої держави, знищити установку, відступити трохи бі-

льше 500 метрів від установки, і, можливо, бути вільним від арешту прибе-
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режною державою. Нажаль, жодних покарань за злочини проти навколиш-

нього середовища в наслідок таких захоплень Протокол не встановив. Лише 

зміни до Протоколу 2005 р., розширивши категорію злочину, встановили, що 

ним є також використання вибухового або радіоактивного матеріалу, що при-

зводить до пошкодження установки, смерті або серйозних травм або розливів 

нафти або газу з установки таким чином, щоб розраховувати на смерть, сер-

йозне каліцтво або пошкодження (ст. 2bis) [699]. Можна стверджувати, що 

прибережна держава, перед загрозою екологічної катастрофи від нападу на 

стаціонарну платформу повинна бути в змозі вжити деякі примусові заходи 

щодо осіб, які вчинили ці дії, поки вони залишаються в зоні, де держава во-

лодіє юрисдикцією щодо захисту навколишнього середовища.  

Тут в принципі є в нагоді широке визначення «морської аварії» у статті 

221.2 Конвенції 1982 р., щоб мати справу з екологічною шкодою поза тери-

торіальними водами, що випливає з морських аварій, а це дає змогу застосо-

вувати дії проти осіб, що здійснюють терористичну акцію з відповідними 

екологічними наслідками. Можливим є також застосування доктрини «стану 

необхідності» для захисту суттєвого інтересу держави, яким може бути така 

екологічна шкода в наслідок терористичної акції на стаціонарній платформі. 

Ця доктрина дозволяє державі діяти поза своїм міжнародним обов’язком, 

проте не нести за це відповідальності. Своє закріплення вона знайшла в Про-

екті статей про відповідальність держав (2001 р.) (ст.ст. 25 і 33), Справі МС 

ООН Габчіково-Надьмарош (1997 р.) (п. 5) [51, с. 40-41] і в справі Міжнарод-

ного трибуналу з морського права M/V Saiga (№ 1) (п. 153-159) [700]. «Необ-

хідність» вже використовувалася державами як виправдання дій щодо захис-

ту їх середовища, який би не суперечив нормам міжнародного права (зни-

щення після аварії танкеру Torrey Canyon у 1967 р. у відкритому морі [701]) і 

не викликала заперечення з боку інших держав. 

Крім того, відповідно до ст. 81 Конвенції 1982 р., прибережна держава 

має виключне право дозволяти і регулювати бурові роботи на континенталь-

ному шельфі для будь-яких цілей, і жодна інша держава не має права здійс-
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нювати таку діяльність без згоди прибережної держави. А відповідно до ст. 

77.3, ці права не залежать від окупації, ефективної чи фіктивної або прямої 

про це заяви, на відміну від ВЕЗ. Важливим також є той факт, що, розшири-

вши межі свого континентального шельфу далі 200 миль, держава має спла-

чувати своєрідний «екологічний роялті» [702] на користь Міжнародного ор-

гану по морському дну за ресурси, що там будуть видобуті (ст. 82 Конвенції 

1982 р.). 

Серед свобод відкритого моря, встановлених в Конвенції 1982 р., є дві 

нові, що власне і відносяться до ЕОЕн – права на побудову штучних островів 

і споруд та прокладання підводних кабелів і трубопроводів (ст. 87.1). Отже, 

згадані споруди можуть використовуватися з цілями, аналогічними передба-

ченим у виключній економічній зоні і на континентальному шельфі – з ме-

тою виробництва енергії шляхом використання води, течій і вітру. Прямо про 

це в Конвенції 1982 р. не зазначено, але ми можемо це припустити, базую-

чись на загальному принципі права «що не заборонено – є дозволеним». Вла-

сне такої ж думки тримаються і інші представники доктрини міжнародного 

права [694, с. 175-176; 703, с. 61]. В той же час варто відзначити, що всі сво-

боди, в тому числі і свобода будівництва споруд у відкритому морі, не є аб-

солютними. Як вказано в ст. 87.2 реалізація свобод має відповідним чином 

враховувати зацікавленість інших держав. Крім того, держава, що будує, зо-

бов'язана не створювати необґрунтованих перешкод в рибальстві (ст. 116) і 

збереженні живих ресурсів (ст. 117). Представники доктрини додають серед 

обмежень на будівництво морських електрогенеруючих станцій – заборону в 

ряді прибережних районів, щоб забезпечити безпеку судноплавства [682, с. 

509].  

Враховуючи все вказане, треба зазначити, що, там, де в результаті ство-

рення морських споруд було заподіяно шкоду правам чи інтересам іншої 

держави, будуть застосовуватися норми про відповідальність держав [82, с. 

89]. Дослідники, аналізуючи зміст норм ст.ст. 87 і 88 Конвенції 1982 р., роб-

лять висновок, що будь-яка мирна діяльність, пов'язана з ресурсами, здійс-
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нювана у відкритому морі, буде законною, незважаючи на те, чи прямо вона 

передбачається в самій Конвенції (ст. 87). Відповідно, експлуатація енерго-

ресурсів відкритого моря, яка по суті є мирною, також є дозволеною, хоч 

прямо в переліку свобод відкритого моря і не передбачена [98, с. 114]. Пев-

ний сенс в такому зауваженні є, зважаючи саме на діяльність, наприклад, з 

вироблення енергії з різниць температур океану, або енергії хвиль чи виро-

щування водоростей для виробництва біопалива. Така думка також знаходить 

підтвердження при зверненні до англомовного тексту Конвенції 1982 р., де 

стосовно переліку свобод відкритого моря у ст. 87 вказано термін "inter alia" 

– "серед іншого" [704], тобто цей перелік не є виключним і обмеженим пере-

рахованими прямо свободами. При цьому мова не йде про видобуток геотер-

мальної енергії, оскільки тут буде йти мова про діяльність на Районі морсь-

кого дна або континентальному шельфі, що має інше правове регулювання.   

При встановленні міжнародно-правового регулювання Міжнародного 

району морського дна, проблематика, пов’язана, наприклад, з ВДЕ, не виді-

лена окремо. Встановлено загальне визначення розподілу на ресурси і корис-

ні копалини. У першому випадку мова йде про тверді, рідкі та газоподібні 

мінеральні ресурси на дні або в надрах Району. У другому – про ті ж ресурси 

після їхнього видобутку (ст. 133). Відповідно, нафта і газ потрапляють до 

складу мінеральних ресурсів, знаходячись в надрах, а після свого видобутку 

стають корисними копалинами. Стосовно ж ВДЕ тут виникають певні питан-

ня: чи може, наприклад, геотермальна енергія Океану вважатися саме «міне-

ральним ресурсом», оскільки фактично це є гаряча вода? Якщо розглядати її 

лише як гарячу воду, то вона юридично не підпадає під визначення «ресур-

сів» Району. Проте, для цілей її видобутку треба проводити певні розвідува-

льні і бурильні роботи, відповідно, все одно фактично треба застосовувати 

норми Частини ХІ Конвенції (ст. 147 і Додаток III). Більше того, концепція 

«спільної спадщини людства» поширює свою дію не лише на ресурси, а і на 

всю площу Району (ст. 136), а отже тут і неможлива реалізація концепції су-

веренітету над ресурсами, в т.ч. і геотермальними, і їхнього привласнення. 
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Відповідно, будь-яке зведення установок для експлуатації рідких або газопо-

дібних мінералів буде правомірним за умови дотримання норм і правил Ор-

гану з морського дна. Більше того, згідно Угоди з імплементації Конвенції 

1982 р. (1994 р.), передбачено обов’язкове застосування аналогу процедури 

ОВНС при діяльності в рамках Району: будь-яка заявка від контрактора по-

винна супроводжуватися оцінкою потенційного екологічного впливу запро-

понованої діяльності (ст. 7.1) [705, с. 254].  

В той же час США, наприклад, загалом не є стороною Конвенції 1982 р., 

і при визначенні меж континентального шельфу керуються критерієм «екс-

плуатабельності» його ресурсів, який випливає з Конвенції про континента-

льний шельф 1958 р. (ст. 1) [706], що фактично робить його межи безкрайні-

ми, оскільки технології весь час змінюються, роблячи можливим його все 

глибше освоєння, а відповідно, і віднесення його межі. Цей же факт підтвер-

джує і законодавство США: в рамках Закону про тверді корисні копалини 

глибоководних районів морського дна (1980 р.) були підтверджені попередні 

формулювання, що стосуються необмеженості континентального шельфу 

США [707]. Цікаво, що в принципі цей факт є по суті правомірним, оскільки 

принцип «спільної спадщини людства» поки що не отримав силу jus cogens в 

міжнародному праві [708, с. 25]. 

Видається неправомірним в даний час розділення джерел відновлюваної 

енергії на «природні ресурси» і «природні блага», виходячи з категорії їхньої 

«експлуатабельності», приводячи, як такий приклад, геотермальні джерела 

дна світового океану на великій глибині, що зараз не розробляються, але є 

перспективним джерелом енергії [170, с. 26-27]. Конвенція 1982 р. в принци-

пі не містить такого поділу ресурсів на ті, що вже використовуються і ті що 

можуть перспективно використовуватися. Всі вони в принципі до свого ви-

добутку відносяться до однієї з категорій природних ресурсів (жи-

ві/неживі(мінеральні)), а після свого видобутку з Району морського дна (про 

якій власне і йде мова), стають корисними копалинами (ст. 133). З подібного 

ж поділу виходить і Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ) (1994 р.), де вказа-
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но на «енергетичні матеріали і продукти», перераховані в Додатку ЕМ (ст. 1), 

діяльністю з якими, як товаром і об’єктом інвестування, власне, і присвячено 

ДЕХ та «енергетичні ресурси», щодо яких держави мають відповідний суве-

ренітет (ст. 18), тобто ресурси in situ (т.т. до їхнього видобутку). В той же час 

суттєвою прогалиною в правовому регулюванні ДЕХ є його не застосування 

до морських транспортів, і до такого важливого їх елементу, як LNG-танкери 

[709, с. 20]. 

Щодо будівництва споруд в Районі, то «споруди, використовувані для 

здійснення діяльності в Районі, повинні бути встановлені, закладені і видале-

ні виключно відповідно до Частини XI і відповідно до норм, правил і проце-

дур Органу» (ст. 147.2). Це пов’язано з характером району, як спільної спад-

щини людства, проголошеної в Конвенції. Оскільки норми і правила Частини 

XI мають відношення тільки до розвідки і розробки твердих природних ресу-

рсів морського дна, будь-які штучні острови і споруди для всіх інших цілей 

підлягають режиму, що регулює діяльність у  відкритому морі. Конвенція 

1982 р. також передбачає обмеження щодо видів діяльності, не пов'язаних з 

розвідкою та експлуатацією природних ресурсів морського дна. Відповідно 

до ст. 147.3, всі види діяльності в морському середовищі, не пов'язані з розві-

дкою та експлуатацією природних ресурсів морського дна, повинні проводи-

тися з розумним урахуванням діяльності в Районі. Таким чином, Орган пови-

нен також мати право санкціонувати проведення будь-яких видів діяльності, 

у тому числі зведення споруд або штучних островів, не пов'язаних із розвід-

кою або розробкою природних ресурсів морського дна, яке може впливати на 

розвідку і розробку природних ресурсів. Це питання було поставлено на мор-

ському Комітеті ООН Бельгією, але було відкинуто, оскільки будь-які інші 

споруди або штучні острови, побудовані для цілей, відмінних від експлуата-

ції природних ресурсів, підлягають свободам відкритого моря [82, с. 90]. 

Особливим є правовий режим у морі морських нафтовидобувних плат-

форм. Проблема полягає в тому, як їх варто класифікувати: як судна чи як 

споруди? В цілому ряді конвенцій, пов’язаних із забрудненням морів наф-
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тою, вони входять до складу категорії «судна», в рамках інших конвенцій во-

ни не включаються до цієї категорії (наприклад, Намібійська конвенція про 

видалення затонулих суден (2007 р.)). Своєю чергою, в рамках Конвенції 

1982 р. їх можна розуміти і як морські штучні споруди (ст.ст. 60 і 80). Через 

таке двозначне розуміння ухвалювали спеціальний міжнародно-правовий акт, 

присвячений платформам – Протокол про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на кон-

тинентальному шельфі (1988 р.)). З цією проблемою зіткнувся і МС ООН у 

Справі про Прохід через Великий Бельт (Фінляндія проти Данії) (1991 р.) 

[710]: чи є певні типи нафтових платформ – бурові судна і нафтові вежі – 

«судами», і чи можуть вони через це розраховувати на право мирного прохо-

ду? Але тлумачення так і не було отримано, оскільки сторони вирішили про-

блему в позасудовому порядку, хоча і встановили в принципі поширення 

права на прохід через протоку і на ці платформи. 

Проте, реальна практика держав у певних ситуаціях, наприклад, реєстр і 

надання права мирного проходу, показує, що мобільні бурові нафтові уста-

новки розглядаються як судна для юридичних цілей [711, с. 80]. В рамках ЄС 

було встановлено, що під час руху морські пересувні бурові установки по-

винні розглядатися як судна, і вони підлягають дії міжнародних морських 

конвенцій, а коли вони розміщені в офшорних водах для буріння, видобутку 

або інших заходів, пов'язаних із морськими нафтовими і газовими операція-

ми на них поширюється дія спеціального законодавства ЄС, щодо безпеки 

нафтогазового видобутку (п. 32) [190].  

Щодо виділення таких платформ, як власне і інших споруд, що не вико-

ристовуються (наприклад офшорних вітрових установок), то воно регулюєть-

ся нормами ст. 60 Конвенції 1982 р., яка передбачає, що будь-які установки 

або споруди, які більше не використовувані, повинні бути видалені, щоб за-

безпечити безпеку судноплавства, з урахуванням будь-яких загальноприйня-

тих міжнародних стандартів, встановлених у цьому зв'язку компетентною 

міжнародною організацією. Таке видалення має також приділяти належну 
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увагу риболовлі, охороні морського середовища та правам і обов'язкам інших 

держав. Належне оповіщення має приділятися глибині, місцезнаходженню і 

розмірам будь-яких установок або споруд, які прибрані не повністю. Ця нор-

ма відрізняється від попередньої норми ст. 5.5 Женевської конвенції про кон-

тинентальний шельф (1958 р.), яка передбачала, що виведені з експлуатації 

установки повинні бути абсолютно видалені за будь-яких умов. В рамках ро-

зроблених ІМО на виконання ст. 60 Конвенції 1982 р. Керівних принципів і 

стандартів для видалення морських установок і споруд на континентальному 

шельфі та у виключній економічній зоні (1989 р.) [712] було відновлено дію 

принципу Конвенції 1958 р., що всі кинуті або такі, що вийшли з ужитку 

морські установки чи структури на континентальному шельфі та у виключній 

економічній зоні повинні бути видалені з метою забезпечення судноплавства, 

а також захисту морського середовища. Принципи покладають цей обов’язок 

на державу «за винятком випадків, коли не видалення або часткове видален-

ня узгоджується з детально викладеними технічними характеристиками» (п. 

1.1). Остаточне рішення залишається за прибережною державою щодо того, 

які умови демонтажу повинні бути вжиті: повний або частковий (ст. 2.1).  

Керівні принципи вимагають, щоб всі структури, створені до 1 січня 

1998 р., які, стоять в менш ніж 75 м над водою і вагою менше 4000 тонн (за 

винятком палуб і надбудов), повинні бути повністю прибрані (ст. 3.2). Існує 

виняток, якщо видалення технічно неможливе або здійснюється шляхом екс-

тремальних витрат або неприйнятного ризику для персоналу або морського 

середовища. Окрім цього, після чергового зіткнення танкеру з платформою, 

Комісія Конвенції ОСПАР розробила спеціальне рішення 98/3, що передба-

чає обов’язкове проведення загальної оцінки впливу на навколишнє середо-

вище в рамках виконання детальних критеріїв видалення або часткового ви-

далення морських установок [713]. Додаткове не обов’язкове Керівництво 

Комісії Конвенції ОСПАР (2004 р.) було прийняте для виведення з експлуа-

тації морських енергетичних вітрових установок. Воно також базується на 

двох основних принципах – 1. слід застосовувати для їх видалення методи, 
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які мінімізують вплив на навколишнє середовище, в тому числі, ресуспензію 

осаду; 2. при виведенні з експлуатації вітрових енергетичних установок (за-

кінчення операційного користування або дострокове припинення проекту), 

вітрові енергетичні установки (в тому числі їх опори) і кабелі повинні бути 

повністю видалені і утилізовані на суші [714, с. 12].  

Згідно Лондонського протоколу (1996 р.), захоронення нафтових плат-

форм (по суті – залишення виведених з експлуатації) заборонено, але за ная-

вності дозволу прибережної держави – можливе (Додаток 1, ст. 2). Нажаль, 

довгий час в праві все ще залишалася прогалина щодо поховань нафтових 

платформ у відкритому морі. Показовою в цьому сенсі стала спроба компанії 

«Royal Dutch/Shell» у 1995 р. у 240 км від узбережжя Великобританії утилі-

зувати нафтову платформу «Brent Spar». Тодішнє міжнародне право вимага-

ло, щоб згода на захоронення такої платформи за межами територіального 

моря надходила лише від прибережної держави (ст. 210.5 Конвенції 1982 р.; 

Лондонська конвенція про захоронення). На практиці лише дії природоохо-

ронних організацій і бойкот заправок компанії споживачами змогли зупинити 

процес цього захоронення [715, с. 12].  

Навіть ухвалена за активної участі ЄС Конвенція ОСПАР (1992 р.) не 

встановила заборони на такі захоронення. Лише з ухваленням згаданого вище 

рішення 98/3 Комісії ОСПАР було заборонене скидання і залишення повніс-

тю або частково непрацюючих установок в морі. Відповідно до умов рішен-

ня, верхні будови усіх таких установок повинні бути повернуті на берег, а 

опори частково залишені на місці. Якщо буде вирішено, що конкретну уста-

новку або опору установки слід залишити на місці, щодо стану цих залишків 

має проводитися моніторинг відповідно до Додатку А рішення ОСПАР, після 

чого складається звіт для компетентних органів, щодо перешкод судноплавс-

тву та навколишньому середовищу (п. 10).  

Нажаль це рішення має ряд хиб: хоч воно і є обов’язковим для виконан-

ня, але не є загальною нормою міжнародного права, діючи лише в певному 

регіоні; воно не поширюється на трубопроводи і загалом немає інших міжна-
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родних керівних принципів з виведення з експлуатації невикористовуваних 

трубопроводів, хоча Конвенція 1982 р., виділяє для них специфічний право-

вий режим, що є відмінним, наприклад, від режиму підводних кабелів (для 

визначення траси лише трубопроводів на шельфі необхідна згода прибереж-

ної держави (ст. 79). При цьому, як зазначав А.Л. Колодкін «важливо підкре-

слити, що така згода потрібна не для здійснення самого права прокладки, а 

тільки для визначення траси» [716, с. 22].  

 

3.1.2. Міжнародно-правове регулювання протидії забрудненню мор-

ського середовища, пов’язаному з енергетичними матеріалами. 

 

Щодо протидії забрудненню морського середовища, пов’язаного з енер-

гетичними матеріалами, то варто зазначити таке. Вже в рекомендації Стокго-

льмської конференції ООН з оточуючого людину середовища (1972 р.) існу-

вала рекомендація 86, яка закликала держави забезпечити контроль за захо-

роненням відходів, здійснюваний їх громадянами або в районах, що знахо-

дяться під їх юрисдикцією [717, с. 28]. В рамках позитивного права Конвен-

ція ООН 1982 р. дала таке визначення для «забруднення морського середо-

вища», яке прямо підкреслює, значення в цьому сенсі концепції ЕОЕн: «при-

внесення людиною, прямо чи опосередковано, речовин або енергії в морське 

середовище» (ст. 1.1.4). Тобто, тут підкреслено два моменти: антропогенність 

такої діяльності (тобто, не ті зміни, які можуть бути викликані і протікають в 

морському середовищі природними процесами), охоплення визначенням 

будь-яких дії, що ведуть до шкідливих наслідків: умисні, вчинені з недбалос-

ті або необережності, що є результатом інцидентів чи різних видів морської 

діяльності, здійснюваної під юрисдикцією або контролем держави [679, с. 23-

24]. Окремим важливим моментом стало виділення в рамках забруднення 

морського середовища елементу «енергії». Це пов'язано з тими жахливими 
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наслідками, що завдавалися і завдаються аваріями, пов'язаними з енергети-

кою: розливи нафти з танкерів та нафтовидобувних споруд, прориви трубоп-

роводів, захоронення радіоактивних речовин і відходів в морях [711, с. 234]. 

Відповідно, універсальна конвенція не могла пройти осторонь таких важли-

вих питань впливу енергетики на довкілля.  

Варто визначити два головні елементи правого регулювання питань ЕО-

Ен в морському середовищі в рамках використання традиційних джерел ене-

ргії: захоронення відходів та забруднення вод, переважно нафтопродуктами. 

В рамках останнього можна виділити забруднення в процесі видобутку і за-

бруднення в процесі перевезення. Міжнародна спільнота відреагувала на збі-

льшення забруднення морського середовища шляхом ратифікації цілих 85 

міжнародних конвенцій щодо забруднення навколишнього середовища та 

відповідальності і компенсації на очищення морського середовища. Тим не 

менше, немає жодної міжнародної угоди, яка б всебічно охоплювала забруд-

нення від нафти. В той же час інші дослідники пропонують виділяти дві інші 

групи екологічних стандартів, які стосуються енергії і океанів: ті, що стосу-

ються забруднення морського середовища з суден; і ті, які регулюють питан-

ня наземного забруднення океанів [98, с. 261-262]. Такий підхід можливо і є 

правильним, але нам видається таким, що неповністю відображає ситуацію: 

існує цілий ряд конвенцій, що регулюють забруднення світового океану од-

ночасно і з морських суден, і з суходолу (Конвенція ООН з морського права, 

Конвенція OSPAR і інші), і відповідно, ці конвенції будуть в обох групах. 

Тому наш підхід видається нам більш обґрунтованим.  

Існує ряд конвенцій, спрямованих на захист морських просторів від ви-

користання традиційних енергоресурсів. Зокрема, існує універсальна Міжна-

родна конвенція по забезпеченню готовності на випадок забруднення наф-

тою, боротьбі з ним та співробітництва (1990 р.), Міжнародна конвенція що-

до втручання у відкритому морі у випадках аварій, що призводять до забруд-

нення нафтою (1969 р.), Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення 

з судів 1973/1978 р. з поправками (МАРПОЛ), Конвенція по захисту морсь-
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кого середовища Північно-Східної Атлантики (ОСПАР) (1992 р.), Міжнарод-

на конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення наф-

тою (1992 р.), Міжнародна конвенція про створення Міжнародного фонду 

для компенсації збитків від забруднення нафтою (1992 р.), Міжнародна кон-

венція про цивільну відповідальність за збиток від забруднення бункерним 

паливом (2001 р.), та Протокол про Додатковий компенсаційний фонд за за-

бруднення нафтою (2003 р.).   

Безпосередньо, правовий механізм протидії забрудненню закладено в 

положеннях ч. XII Конвенції 1982 р.: ст.ст. 192 і 194, що передбачають обо-

в'язок держав захищати і зберігати морське середовище і приймати всі необ-

хідні заходи щодо запобігання, скорочення і збереження під контролем її за-

бруднення з будь-якого джерела, ст.ст. 207-212 – «Міжнародні норми і наці-

ональне законодавство щодо запобігання, скорочення і збереження під конт-

ролем забруднення морського середовища» і ст.ст. 213-222 Конвенції 1982 р. 

– «Забезпечення виконання». При цьому, підхід, обраний в Конвенції, перес-

лідує, на думку А. Бойля, три головні мети: 1. закріплення загального зобо-

в'язання держав регулювати всі джерела забруднення, 2. перерозподіл і пере-

гляд балансу прав і обов'язків між прибережними державами та державами 

прапора, 3. Конвенція не тільки визначає, хто може і повинен регулювати за-

бруднення, але і вперше намагається поставити під контроль зміст такого ре-

гулювання, віддаючи перевагу в більшості випадків міжнародним нормам 

[718, с. 352]. Ще одним важливим аспектом є комплексний підхід Конвенції 

1982 р. до проблеми забруднення, що поширюється на всі джерела забруд-

нення (ст. 194.1), в т.ч. і енергетичні, як безпосередньо з моря, так і з суходо-

лу. Крім того, на додаток до загальних зобов'язань, встановлених у статтях 

192 і 194 Конвенція 1982 р. містяться певні обов'язки, необхідні для виконан-

ня зобов'язань щодо запобігання або зменшення збитків, завданих внаслідок 

забруднення морського середовища, в тому числі конкретні зобов'язання, за 

якими держави можуть нести відповідальність (ст.ст. 204, 206, 207, 212 і 

235.2). При виконанні цієї вимоги, держави повинні брати до уваги не тільки 
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узгоджені правила і стандарти, а й «рекомендовану практику і процедури» 

(ст. 207.1) – тобто акти м’якого права, наприклад, Монреальське Керівництво 

(Guidelines) по захисту морського середовища від забруднення з наземних 

джерел (1985 р.). Але саме по собі державне законодавство в сфері забруд-

нення морів має реалізовувати міжнародні норми та «стандарти, прийняті 

через компетентні міжнародні організації чи конференції» (ст. 213). Тобто, 

мова йде про інший аспект м’якого права – резолюції міжнародних організа-

цій.  

Питання забруднення відкритого моря та Району морського дна за зага-

льним правилом  врегульовані в рамках ст.ст. 145 і 209-211 Конвенції 1982 р. 

Вони зобов'язують Міжнародний орган з морського дна до створення відпо-

відних міжнародних правил. Крім того, вони вимагають, щоб держави при-

йняли правила і норми, спрямовані на мінімізацію забруднення від діяльності 

в Районі якою займаються судна, установки споруд та інших пристроїв, що 

знаходяться під їх прапором. 

Хотілося б зазначити, що в практиці охорони вод Світового океану від 

забруднення, в тому числі різними енергетичними матеріалами, вперше 

знайшла своє відображення практика укладання «парасолькових угод», коли 

цілий комплекс елементів правової охорони моря від забруднення об'єдну-

ється в одну загальну конвенцію, а конкретизуються ці елементи в додатках, 

які є невід'ємною частиною самої конвенції [679, с. 69]. Цей механізм засто-

совувався в Балтійському, Північному, Середземному морях, Північній Ат-

лантиці. Щодо цього, представник Франції під час конференції з морського 

права, підтримуючи такий «регіоналістьский» підхід, наголосив, що «абсо-

лютно ясно, що регіональне співробітництво дозволяє вживати найбільш 

ефективні дії відносно цього виду [скидання з літаків і суден] забруднен-

ня…», вони також служать «вельми ефективним способом боротьби з забру-

дненням, що є результатом розробки частини морського дна, що знаходиться 

під національною юрисдикцією» [719, с. 504]. При цьому однією з ключових 

проблем якій приділялася неодмінна увага в усіх цих конвенціях, була про-
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блема енергетичних матеріалів – забруднення нафтою з суден і літаків в разі 

аварій або скидань, розробки ресурсів морського дна (видобуток нафти і га-

зу) чи з наземних джерел.  

Аналізуючи норми, що містяться в різноманітних актах, Г. Тімагеніс ви-

діляє чотири види норм, спрямованих на запобігання забруднення морського 

середовища:  1) основні норми, що включають заборону скидань або встано-

влюють стандарти проектування, конструкції, обладнання та комплектування 

екіпажу суден, морських платформ, підприємств і т.д.; 2) норми для забезпе-

чення виконання, що передбачають санкції за порушення основних норм, або 

в більш широкому значенні, їх ефективне застосування; 3) норми, що стосу-

ються майнової відповідальності за шкоду від забруднення; 4) норми, що ре-

гулюють усунення наслідків забруднення, які включають планування на ви-

падок надзвичайних ситуацій, координацію зусиль держав, а також втручан-

ня у відкритому морі [720, с. 19-20]. 

Своєю чергою, нам видається більш правильним всі існуючі конвенції з 

питань реалізації ЕОЕн в морських просторах поділити на такі групи: Між-

народні угоди про попередження подій і безпеку (МАРПОЛ); вжиття заходів 

при розливі нафтопродуктів (Міжнародна конвенція по забезпеченню готов-

ності на випадок забруднення нафтою, боротьбі з ним та співробітництва 

(1990 р.); про компенсацію (Міжнародна конвенція про цивільну відповіда-

льність за шкоду від забруднення нафтою (1992 р.), Міжнародна конвенція 

про створення Міжнародного фонду для компенсації збитків від забруднення 

нафтою (1992 р.), Протокол від (2003 р.) і т.п.). 

Крім того, на розвиток їхніх норм було ухвалено спеціальну регіональну 

конвенцію – Угоду про співпрацю у сфері готовності та реагування на забру-

днення моря нафтою в Арктиці (2013 р.) [721]. Документ було підготовано в 

рамках Арктичної ради спеціальною цільовою групою у 2011-13 рр. Цей до-

кумент було ухвалено для захисту регіону з крихкою екологічною системою 

– Арктики. Він передбачає додаткові регіональні заходи в галузі співробітни-

цтва в проведенні операцій по боротьбі з морськими нафторазливами, підго-
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товки до них, аналізу їх результатів. Угода дала визначення для «нафти» і 

«інциденту, що викликає забруднення нафтою» в її рамках (ст. 2). Отже наф-

та – це нафта в будь-якій формі, включаючи сиру нафту, рідке паливо, відс-

тій, нафтові залишки і очищені продукти, а інцидент з нафтою – це пригода 

або ряд подій одного й того ж походження, які призводять або можуть приз-

вести до скидання нафти, становлять або можуть становити загрозу морсько-

му середовищу або берегової лінії або до неї мають інтерес одна або декілька 

держав і вимагають надзвичайних заходів або інших негайних дій. Відповід-

но під її дію потрапляють інциденти, пов’язані і з видобутком, і з транспор-

туванням нафти та нафтопродуктів, як джерел енергії. В рамках Угоди пе-

редбачено створення спеціального Механізму координації міжнародних про-

позицій про сприяння сторонам, що зіткнулися з надзвичайною ситуацією, 

пов'язаною з крупним розливом нафти. Він може передбачати створення од-

нієї або більше робочих груп, відповідальних за координацію прийому, розг-

ляду, оцінки та можливого прийняття пропозицій про сприяння з боку інших 

держав і міжнародних організацій. Такі робочі групи, крім інших можливих 

обов'язків, можуть: здійснювати передачу й обмін інформацією самими ефек-

тивними засобами і надавати допомогу у визначенні конкретних компонентів 

пропозицій про сприяння та зіставленні цих пропозиції з потребами операти-

вного характеру, певними службами, безпосередньо задіяними в операціях з 

реагування. Додатково діють такі регіональні угоди, як Конвенція по захисту 

морського середовища району Балтійського моря (Гельсінська конвенція) 

(1992 р.) [722], Угода про взаємодопомогу між Фінляндією, Норвегією, Дані-

єю, Швецією і Ісландією (Копенгагенська угода) (1971/93 рр.), яка регламен-

тує питання захисту морського середовища. Відповідно до положень даної 

угоди, скандинавські країни будуть приймати спільні заходи у випадку ава-

рійного розливу шкідливих речовин у морському середовищі. 

Найбільш цікавою серед них є Гельсінкська конвенція. Її сторони в ін-

дивідуальному порядку і спільно підтримують на належному рівні здатність 

реагування на випадки забруднення. Кожна зі Сторін, коли випадок забруд-
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нення відбувається в підвідомчому їй районі, проводить необхідні заходи з 

оцінки ситуації та вживає відповідних заходів реагування. Коли нафтова 

пляма зноситься течією в бік району, підвідомчого іншій Договірній Стороні, 

названа Сторона повинна бути без зволікання проінформована про ситуацію і 

про вжиті заходи. В ході проведення заходів по боротьбі з наслідками забру-

днення моря Договірна Сторона має право звернутися за допомогою до ін-

ших Договірних Сторін, і вони докладають усіх зусиль для надання такої до-

помоги. На основі Гельсінської конвенції було створено спеціальний комітет 

(ХЕЛКОМ), що розробляє рекомендації задля імплементації її положень в 

національне право держав-учасниць. Зокрема, серед них ключове значення 

має Рекомендація ХЕЛКОМ 31/1 від 4 березня 2010 р. «Створення на націо-

нальному рівні потенціалу для реагування на розливи нафти та інших небез-

печних речовин». Серед іншого, вона передбачає наступне:  

а. Займатися випадками розливу нафти та інших шкідливих речовин у 

море таким чином, щоб дозволити їм (державам-учасницям): підтримувати 

готовність, яка б забезпечувала початок відповідних робіт підрозділом опера-

тивного реагування протягом двох годин з моменту отримання ним сигналу 

тривоги; дістатися протягом шести годин з моменту початку робіт до будь-

якого місця розливу, яке може відбутися в підвідомчому регіоні відповідної 

країни; забезпечити злагоджене здійснення достатніх і повноцінних заходів 

реагування на місці події в максимально короткий термін, який зазвичай не 

повинен перевищувати 12 годин.  

b . Вживати заходів щодо випадків великого розливу нафти: при викори-

станні диспергенту в період здійснення заходів по боротьбі із забрудненням 

моря і механічного збирання шкідливих речовин, який зазвичай не переви-

щує двох днів, застосовується Рекомендація ХЕЛКОМ 22/2, а також врахову-

ється граничний термін ефективного використання диспергенту; забезпечити 

наявність достатньої за своєю місткістю і відповідного за іншими характери-

стикам резервуара для розміщення зібраної або полегшеної нафти протягом 
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24 годин після отримання точних відомостей про масштаби витоку». У випа-

дку розливу нафти у відкритому морі, доповідь про подію направляється в 

Морський координаційно-рятувальний центр (МКСЦ ТУРКУ в зоні Егейсь-

кого моря) або Морський рятувальний допоміжний центр (МССЦ Гельсінкі в 

зоні Фінської затоки). Після одержання доповіді Служба берегової охорони в 

максимально стислі терміни оцінить характер і масштаб розливу нафти і про-

інформує про це SYKE , а в деяких випадках і місцеві органи влади. Держав-

ні та місцеві органи влади, що займаються організацією заходів по боротьбі 

із забрудненням нафтою, а також органи влади, які надають їм сприяння (на-

віть з власної ініціативи), несуть відповідальність, відповідно до закону і з 

відповідними чинними планами дій у надзвичайних ситуаціях, за початок 

доцільних заходів протидії нафтовому забрудненню. Перші заходи, а також 

подальші заходи, які потребують спеціалізованої підготовки, такі як збір на-

фти на великій території, відкачка нафти з постраждалого судна і навіть дов-

гострокові заходи з боротьби з наслідками розливу нафти, що вживаються в 

морі і на пляжах, здійснюватимуться спільно представниками різних органів 

влади. Названі дії будуть прийматися, забезпечуватися і контролюватися 

SYKE. 

Також є ряд двосторонніх угод – Угода Фінляндії та Естонії про спів-

працю в області боротьби з випадками забруднення моря, Угода КАНДАН 

(1983 р.), метою якої є розвиток двостороннього співробітництва по захисту 

вод, що знаходяться між Канадою і Гренландією. Зокрема це стосується пи-

тання підготовки заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків забруднення 

внаслідок проведення пошукових робіт щодо нафти і газу в морі, а також 

внаслідок транспортувальних операцій. Ці двосторонні угоди і Копенгаген-

ська угода відповідають положенням Гельсінкської конвенції і доповнюють 

їх. Вони є майданчиками для вирішення питань регіонального значення, що 

стосуються заходів реагування на випадки забруднення морського середови-

ща нафтою і іншими шкідливими речовинами. 
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В рамках міжнародного права було послідовно прийнято три універса-

льні конвенції щодо забруднення Світового океану нафтою – (Міжнародна 

угода по запобіганню забруднення моря нафтою (OILPOL) 1954 р. зі змінами 

1962 і 1969 р. [723]) і 1973 рр. (Міжнародна конвенція по запобіганню забру-

днення моря з суден (МАРПОЛ 1973/78)) [188], що спочатку встановлювали 

обмеження на скидання нафтоміських вод з танкерів, а потім майже повністю 

їх заборонили в конвенції МАРПОЛ 1973/78 (в межах 50 миль від узбереж-

жя). Було встановлено  «особливі райони», де «забезпечено більш високий 

рівень захисту, ніж в інших районах моря» (Середземне, Балтійське, Чорне, 

Червоні моря, Північний захід європейських вод, Оманська область Аравій-

ського моря і т.п. (Додатки І, ІІ, IV, V, VI до МАРПОЛ 1973/78)) [724, 161-

181] сенс яких полягає в фактичній забороні скидання в них нафти, «особли-

во вразливі морські райони» (наприклад, Західноєвропейський особливо вра-

зливий морський район в Північному морі, на основі керівництв ІМО 1991, 

1999, 2001 рр. в формі угоди, укладеної на виконання ст. 237 Конвенції 1982 

р.) [725], що складають внутрішні морські води і виключні економічні зони, 

де заборонено плавання певних видів танкерів без попередження за 48 годин 

прибережних держав та «морські охоронювані райони» (ст. 211 Конвенції 

1982 р.), що встановлюються у виключній економічній зоні.  

Нині чинна МАРПОЛ 1973/78 поширює свою дію не лише на всі типи 

суден, але й на «стаціонарні і плавучі платформи» (ст. 2.4). Відповідно до 

Додатка 1 до Конвенції «стаціонарні та плавучі платформи, коли вони вико-

ристовуються для розвідки, розробки і пов'язаних з ними процесів обробки в 

морі мінеральних ресурсів морського дна, а також інші платформи» повинні, 

за деякими винятками, задовольняти пропонованим щодо скидання нафти 

вимогам. МАРПОЛ, однак, не обмежується тільки нафтовим забрудненням, 

але також регулює інші види корабельного забруднення і, таким чином, пе-

редбачає узгоджені на міжнародному рівні стандарти екологічно обґрунтова-

ного регулювання для перевезення хімічних речовин і небезпечних відходів. 

В той же час термін «скидання» за Конвенцією МАРПОЛ не є досконалим, 
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він не включає в себе викиди шкідливих речовин, що відбуваються безпосе-

редньо внаслідок розвідки, розробки і пов'язаних з ними процесів обробки в 

морі мінеральних ресурсів морського дна (ст. 2.3в). В той же час, оскільки 

геотермальна енергія, як теплова енергія з дна, не є мінеральним ресурсом, то 

її розвідка в принципі має регулюватися даною конвенцією [98, с. 271]. Важ-

ливою стала також запроваджена в рамках МАРПОЛ 1978 у Додатку I вимога 

для нових та існуючих нафтових танкерів так званих «подвійних корпусів» 

для плавання в охоронюваних зонах океану (ст. 13F і 13G). Ця норма є кри-

тично важливою для запобігання аварій нафтових танкерів в таких критично 

значущих зонах, як Антарктика. Загалом, більше 85 % валового зареєстрова-

но тоннажу світового торговельного флоту належать державам-учасницям 

МАРПОЛ, і таким чином, її варто включити в «загальноприйняті міжнародні 

норми і стандарти», передбачені статтею 211 Конвенції ООН 1982 р. В той 

же час МАРПОЛ регулює питання забруднення зі споруд на континенталь-

ному шельфі, не встановивши єдиних стандартів для будівництва та експлуа-

тації морських установок у всіх морських просторах. 

Окремо можна розглянути режим протидії забрудненню морів в наслі-

док аварій. Його встановлено цілим рядом конвенцій. Так, Конвенція ООН 

1982 р. передбачає, що повинні бути вжиті заходи, щоб мінімізувати забруд-

нення від установок і пристроїв, що використовуються при розвідці та екс-

плуатації природних ресурсів морського дна і його надр, зокрема заходи що-

до запобігання аварій і ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення без-

пеки роботи в морі та по регламентації проектування, будівництва, устатку-

вання і експлуатації і комплектування таких установок (ст. 194). В рамках 

Нью-Йоркської угоди про реалізацію частини XI Конвенції (1994 р.), плани 

робіт на міжнародному районі морського дна повинні «супроводжуватися 

оцінкою потенційного екологічного впливу запропонованої діяльності та 

описом програми океанографічних і фонових екологічних досліджень відпо-

відно до норм, правил і процедур, прийнятих Органом» (Додаток, сек. 2). 
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Тобто, тут йде мова про застосування процедур міжнародного екологічного 

права – ОВНС.  

Своєю чергою, спеціалізована Міжнародна конвенція по забезпеченню 

готовності на випадок забруднення нафтою, боротьбі з ним та співробітницт-

ва (1990 р.) (Конвенція БЗНС) [726] передбачила обов’язкову наявність на 

судні або нафтовій платформі і в їхнього оператора плану надзвичайних за-

ходів по боротьбі із забрудненням нафтою (ст. 3). При цьому встановлено 

вимогу повідомлення про розлив нафти як з боку осіб, пов’язаних безпосере-

дньо з процесом її перевезення та видобування (оператор, капітан судна і 

т.п.), а також і від третіх осіб (капітанів суден і літальних апаратів, що поба-

чили сам факт забруднення) (ст. 4). Своєю чергою, держави повинні мати ві-

дповідні національні системи термінової та ефективної боротьби з інциден-

тами, що викликають забруднення нафтою (включаючи наявність національ-

ного плану реагування, відповідальної особи, оперативних пунктів зв’язку і 

т.п.) (ст. 6) [727, с. 221]. Конвенція також передбачає дії, що вживаються 

державою-учасницею після отримання повідомлення і обов'язок створити 

національні та регіональні системи для забезпечення готовності і реагування. 

Відповідно, основна відповідальність за ефективне реагування покладається 

в більшості випадків на прибережну державу, однак, держави прапора також 

несуть відповідальність за забезпечення того, щоб їх судна були належним 

чином підготовлені до аварій. Конвенція БЗНС багато в чому схожа на Кон-

венцію МАРПОЛ, щодо того, що вона має справу з питанням нафтового за-

бруднення, яке впливає на морське середовище. Але замість того, щоб сприя-

ти прийняттю правил, спрямованих на запобігання навмисним скиданням або 

звести до мінімуму ймовірність випадкового або ненавмисного витікання, 

Конвенція БЗНС спрямована на боротьбу з ними через систему аварійних 

планів, процедур звітності, національної і регіональної готовності та заходів 

реагування, міжнародного співробітництва та обміну технологіями. Хоч Кон-

венція БЗНС і пов’язана лише з інцидентами щодо забруднення нафтою, на 

практиці її сфера дії є доволі широкою і торкається всіх суден на морі, в т.ч. і 
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тих, що займаються діяльністю, пов’язаною з виробленням ВДЕ, але викори-

стовують нафту (ст. 2.3); однак не поширюється на офшорні вітрові парки, 

які також певним чином використовують нафту, але не можуть вважатися 

«суднами» за змістом конвенції.  

Специфічний інституційний компонент щодо співробітництва в боротьбі 

з розливами нафти в цьому регіоні створено в рамках Арктичної ради – Робо-

ча група з обміну інформацією про кращу практику попередження розливів 

нафти. Її робота орієнтована в основному на реагування у разі розливу при 

транспортуванні нафти і газу та їх видобутку та на радіологічні та інші ризи-

ки. Розширене використання природних ресурсів вимагає нових зусиль по 

зміцненню безпеки морського транспорту та запобіганню надзвичайних си-

туацій або ефективної на них відповіді, яка включає в себе допомогу транс-

кордонному співробітництву. Робоча група розробила ряд інструментів, 

включаючи аналіз ризиків для навколишнього середовища Арктики від дія-

льності, Приполярної Карти ресурсів що створюють небезпеку від розливів 

нафти в Арктиці і підходи до управління такими об'єктами [728, с. 274].  

Гарантією для прибережних держав у справі захисту себе від ризиків, 

пов'язаних з нафтовими танкерами і іншими судами, що перевозять токсичні 

речовини поблизу їх узбереж, залишається право прибережних держав втру-

титися у відкритому морі у випадках морських аварій за участю іноземних 

суден, як це передбачено Міжнародною конвенцією щодо втручання у відк-

ритому морі у випадках аварій, що викликають забруднення нафтою (1969 р.) 

[729] і Протоколом до неї (1973 р.). Конвенція 1969 р. дозволяє державам 

вжити такі заходи у відкритому морі, які можуть знадобитися для запобіган-

ня, пом'якшення або усунення серйозної і безпосередньої загрози для їх узбе-

режжя або пов'язаних з ним інтересів від забруднення або загрози забруднен-

ня моря нафтою, в результаті морської аварії або дій, пов'язаних з нещасними 

випадками, які можуть розумно очікувати, і можуть призвести до серйозних 

шкідливих наслідків (ст. 1.1). Характерно, що це визначення не поширюється 

на оперативне забруднення, однак лише на серйозне або скидання в море. 
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Причому судна, щодо яких дозволяється втручання, можуть бути будь-якого 

типу (ст. ІІ.2), включаючи і танкери, і судна для вироблення ВДЕ. Крім того, 

щоб уникнути небезпеки дій прибережними державами, що викликають не-

обґрунтоване втручання в транспортування за межами територіального моря, 

посилання на «серйозну і реальну загрозу їх узбережжю або пов'язаним з ним 

інтересам» повинно бути вставлене [33, с. 235]. Неврегульованими згідно 

Конвенції 1969 р. залишаються випадки аварій, пов’язаних з «установками 

або пристроями, що займаються розвідкою ресурсів морського дна і його 

надр» (ст. II.2b), які виходять за визначення терміну «судна» за Конвенцією. 

Так само, як і аварії на нафтових бурових платформах у відкритому морі, 

пристрої для отримання геотермальної енергії з морського дна та офшорні 

пристрої для вироблення енергії з сили вітру не можуть призвести до втру-

чання згідно Конвенції з тих причин, що вони також не можуть вважатися 

«суднами». 

Своєю чергою, захоронення відходів енергетики в морях регулюється 

переважно Лондонською Конвенцією по запобіганню забруднення моря ски-

дами відходів та інших матеріалів (1972 р.) [184]. Конвенція дала визначення 

явищу «захоронення», яке розуміється, в міжнародному праві як «скидання» 

– будь-яке навмисне видалення в море відходів або інших матеріалів із суден, 

літаків, платформ чи інших штучно споруджених в морі конструкцій, а також 

будь-яке навмисне поховання в морі суден, літаків, платформ чи інших шту-

чно споруджених у морі конструкцій (ст. 3.1а). Конвенція передбачає забо-

рону на будь-яке затоплення суден, літаків, платформ або інших штучних 

споруд, що знаходяться в морі, навмисне скидання в морське середовище 

особливо небезпечних відходів, що містять, зокрема, радіоактивні речовини, 

органогалогенні компоненти, ртуть, кадмій, нафту і нафтопродукти, стійкі 

пластики та інші синтетичні матеріали (окрім випадку, що це єдиний спосіб 

врятувати людське життя або для інших цілей ніж захоронення відходів, на-

приклад, створення штучного рифу) [730, с. 211].  
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В 1996 р. до конвенції було ухвалено Лондонський протокол (чинний від 

2006 р.) [185], який передбачив заборону всіх видів захоронення, але сторони 

можуть видавати дозволи, щоб дозволити захоронення наступних матеріалів, 

при дотриманні певних умов: вийнятого ґрунту; осаду стічних вод; рибних 

відходів; суден і платформ (в т.ч. нафтових); інертних неорганічних геологі-

чних матеріалів (наприклад, відходи гірничорудної промисловості); органіч-

них речовин природного походження; громіздких предметів, в першу чергу 

тих що містять залізо, сталь і бетон; потоків вуглекислого газу з процесів 

уловлювання і зберігання діоксиду вуглецю (CCS) (Додаток 1). Крім того, 

протокол передбачив застосування принципу перестороги до всіх видів робіт, 

пов’язаних із захороненням в морі. Отже, згідно нової редакції Конвенції, 

встановлено презумпцію заборони захоронення відходів. При цьому встанов-

лено можливі виключення для діяльності з екологічним спрямуванням – збе-

рігання викидів СО2 на дні в геологічних формаціях. 

Загалом, захоронення СО2 є одним з напрямів зменшення впливу люди-

ни на зміни клімату. А в зв’язку з тим, що найбільшими виробниками СО2 є 

енергетична промисловість та транспорт, поводження з ним напряму відно-

ситься до ЕОЕн. Існує дві головні фізичні можливості зберігання СО2 – в по-

родах та у водах. В якості практично існуючих проектів CCS можна згадати 

запроваджену Міністерством енергетики США програму «FutureGen 2.0», яка 

є державно-приватною ініціативою із завданням захопити 1,3 млн. тонн СО2 

на рік, що становить 90% від викидів електростанцій [731].  

Важливим, щодо викидів і змін клімату є те, що згідно Кіотського про-

токолу ІМО, має бути координаційним механізмом для вирішення цієї про-

блеми в рамках морських перевезень (ст. 2.2), проте, досі жодного дієвого 

акту в цьому напрямі ІМО не розроблено [732]. ІМО розробляє і попередньо 

погодила лише керівництво по «Проектному індексу енергетичної ефектив-

ності судна» і «Експлуатаційний індекс енергетичної ефективності судна», 

обов'язкове впровадження яких, поза всяким сумнівом, приведе до появи но-

вого покоління суден, більш ефективних, що працюють з мінімальними ви-
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кидами парникових газів. Проблемою, навколо якої не вдалося досягти згоди 

в ІМО, є застосування ключового принципу РКЗК ООН – спільної, але дифе-

ренційованої відповідальності. В рамках органів ІМО просувають інший під-

хід: «глобальний характер судноплавства виправдовує і вимагає глобального 

регулювання, яке застосовується універсально для всіх судів» [733]. Тобто, 

про жодну диференціацію в залежності від соціального розвитку країни мова 

не йде.  

Повертаючись до регулювання CCS в рамках системи РКЗК ООН, треба 

зазначити, що в РКЗК ООН існують окремі терміни: «нагромаджувач» – ком-

понент або компоненти кліматичної системи, в яких відбувається нагрома-

дження парникового газу або прекурсора парникового газу (ст. 1.7) і «погли-

нач» – будь-який процес, вид діяльності або механізм, який адсорбує парни-

ковий газ, аерозоль або прекурсор парникового газу із атмосфери (ст. 1.8). 

Вони обидва мають пряме відношення до процесу CCS. В першому випадку 

мова йде про природне накопичення СО2 (ліси, океани, а також інші наземні, 

прибережні і морські екосистеми (ст. 4.1(d)), а в другому – саме про антропо-

генний процес CCS. При цьому Договірні Сторони зобов'язалися розробляти, 

здійснювати і публікувати національні та регіональні програми, спрямовані 

на пом'якшення наслідків зміни клімату (ст. 4.1(b)), сприяти передачі техно-

логії (ст. 4.1(c)) і сприяти раціональному використанню поглиначів і накопи-

чувачів усіх парникових газів (ст. 4.1(d)). Крім того, для розвинених країн 

встановлено обов’язок вживати «заходи з пом'якшення наслідків зміни клі-

мату шляхом обмеження своїх антропогенних викидів парникових газів і за-

хисту та підвищення якості своїх поглиначів і накопичувачів парникових га-

зів» (ст. 4.2).  

Але в узгодженні технології CCS і термінології РКЗК виникають також 

певні проблеми. Зокрема, самі «викиди» за Конвенцією це – «емісія парнико-

вих газів і/або їх прекурсорів в атмосферу над конкретним районом і за конк-

ретний період часу» (ст. 1.4), але ж при технології захоплення вуглецю він не 

потрапляє з труб до атмосфери, а одразу захоплюється і передається в схо-
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вище, отже фактично дефініція викидів з РКЗК не відповідає технології CCS. 

Цю проблему в принципі вирішив Кіотський протокол, за яким розвинені 

країни (з Додатку 1) мають відповідно до своїх національних умов з метою 

сприяти сталому розвитку розробляти національні політики, спрямовані се-

ред іншого на розроблення «технологій поглинання двоокису вуглецю» (ст. 

2.1 (a) (iv)), у всіх секторах, включаючи також енергетику (ст. 4.1(c) РКЗК 

ООН). Тому, СО2, що буде захоплений до того, як потрапить до атмосфери, 

також має враховуватися як один із заходів зі скорочення викидів для цілей 

одиниць скорочення викидів або сертифікованих скорочень викидів країн з 

Додатку 1. Проте, до складу механізмів чистого розвитку (МЧР) за Кіотським 

протоколом технології CCS не включені, але також і не виключені. Зокрема, 

в рамках Марракешської угоди [504] передбачені межі діяльності за проекта-

ми МЧР: Розвинені країни «утримуються» від використання кредитів на яде-

рних об'єктах та обмеження щодо змін у землекористуванні та лісовому гос-

подарстві у частині лісонасадження і лісовідновлення.  

В зв’язку з тим, що СО2 по суті своїй є відходами, їхнє зберігання у во-

дах заборонене міжнародним правом, проте, як згадано вище, під водою, в 

надрах, зокрема, вичерпаних шельфових родовищах – дозволене. Окрім Лон-

донського протоколу, пов’язаною з CCS є Конвенція про захист морського 

середовища Північно-Східної Атлантики (Конвенція ОСПАР (1992 р.) [186]. 

В ній від початку не було відмінності між зберіганням в товщі води і донним 

геологічним зберіганням. Вона встановила заборону на деякі види CCS, пе-

редбачила дослідження впливу на моря технологій CCS і СО2. В 2007 р. на 

Комісії ОСПАР до Конвенції 1992 р. було прийнято поправки, спрямовані на 

зниження негативних наслідків зміни клімату, що серед іншого скасовують 

заборону на деякі конфігурації CCS – дозволяють зберігання діоксиду вугле-

цю (СО2) в геологічних формаціях під морським дном при цьому мають за-

стосуватися спеціальні керівні принципи оцінки ризиків і управління цією 

діяльністю («Система фінансової звітності та контролю») [734, с. 41]. Тоді ж 

було прийняте рішення щодо забезпечення екологічно безпечного зберігання 
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потоків CO2 в геологічних формаціях [735] і Керівництво ОСПАР з оцінки 

ризиків і регулювання діяльності [736]. Тоді ж було прийнято рішення про 

заборону розміщення СО2 у водної товщі і на морському дні, через можливі 

негативні наслідки. Сторони також зобов'язалися розробити керівництво з 

транспортування і зберігання CО2, а також по відношенню до моніторингу 

зберігання [737, с. 158]. 

Крім того, в 2006 р. в рамках ІМО до Лондонського протоколу (1996 р.) 

було внесено поправки, що дозволяють регулювати зберігання потоків CO2 в 

геологічних формаціях під морським дном. Згідно них дано визначення для 

тих технологій CCS, що регулюються Лондонським протоколом: «Потоки 

CО2 можуть зберігатися тільки при дотриманні наступних умов: 1. розташу-

вання в геологічних формаціях в підводних шарах морського дна; 2. вони 

складаються переважно з СО2. Вони можуть включати в себе несуттєву кіль-

кість пов'язаних речовин, отриманих з вихідного матеріалу і використовува-

них при процесі уловлювання та зберігання СО2; 3. відсутність відходів або 

інших субстанцій, доданих в цілях утилізації цих відходів або інших субста-

нцій» (ст. 1) [738].   

Зміни до Лондонського протоколу 2006 р. встановили важливий еле-

мент: заборону транскордонної передачі СО2 – «заборонене вивезення відхо-

дів, включаючи переміщення та транспортування СО2» (ст. 6). В той же час, 

Робоча Група сторін Лондонської конвенції в 2008 р. дійшла висновку, що 

необхідно внести зміни до цієї статті, і що транскордонне переміщення не 

має розумітися експортом, оскільки це може тягнути відповідні наслідки та-

кож за ДЕХ. Її вигляд після змін в 2009 р. є наступним: «Експорт СО2 для по-

ховання відповідно до Додатку 1 може здійснюватися за умови, що між краї-

нами вже були укладені угоди або існує домовленість». Ця стаття чекає ра-

тифікації двома третинами учасників [739]. 

Норми ДЕХ дають змогу також розглядати СО2, як «відходи з об'єктів, 

пов'язаних з енергією» (Розуміння до ДЕХ), а також, як частину всього лан-

цюжку виробництва енергії (ст. 19.1 і 19.3 ДЕХ). Отже, визначеною є роль 
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CCS, як одного із засобів скорочення викидів, сприяння сталому розвитку, 

який з іншого боку може бути об’єктом інвестицій і торгівлі, захищеним по-

ложеннями ДЕХ, поводження з яким певним чином врегульоване Лондонсь-

ким протоколом. Аналогічним чином, РКЗК ООН та Кіотський протокол ма-

ють наслідки практично для всіх проектів CCS із посиланнями на ринкові 

механізми щодо CО2 або програм торгівлі квотами на викиди. В ЄС окремо 

діють директива про сховища СО2 (Директива 2009/31/ЕС) та директива про 

включення технологій CCS до європейської Схеми торгівлі викидами (Дире-

ктива 2009/29/EC). 

Один з основних недоліків цих документів пов'язаний з тим, що ці дого-

вори не були задумані для цілей CCS. Хоча деякі недавні поправки можуть 

призвести до розширення сфери регулювання та деталізації зберігання CO2, 

головний недолік залишається: географічне охоплення їхнього регулювання. 

Пропоновані рішення в області CCS будуть застосовуватися лише в обмеже-

ному числі країн. Тому здається, що в даний час немає загальновизнаної ос-

нови для регулювання CCS. На рівні рекомендаційних актів розроблено Ди-

рективи Міжурядової групи експертів зі зміни клімату щодо парникових газів 

(2006 р.), які пропонують врегулювання цілого ряду практичних потреб: 

встановлюють методичні вказівки з обліку для технологій CCS, надають ме-

тодологію розробки та реалізації проектів, забезпечують основу для плану 

моніторингу, передбачають конкретні характеристики для ділянок – «для на-

лежним чином обраних і керованих ділянок розглядається можливість нульо-

вий витік, якщо в ході моніторингу не виявлено інше». На СОР-16 в Канкуні 

(2010 р.) [740] було встановлено, що проекти CCS повинні бути включені в 

якості прийнятного виду МЧР. Проте, питання, визначені в процесі прийнят-

тя Рішення 2/CMP, 5, пункт 29, а також Рішення 7/CMP, 6 як «уловлювання 

та зберігання вуглекислого газу в геологічних формаціях в якості проектної 

діяльності механізму чистого розвитку», мають бути розглянуті та вирішені 

задовільним чином після попереднього включення. 
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Враховуючи наявність великої кількості спеціальних регіональних та 

універсальних міжнародних угод, в рамках Конвенції ООН (1982 р.) встано-

вили лише загальні принципи і рамки, в тому числі юрисдикційні, в яких по-

винні реалізовуватися положення цих угод, а також визначити напрямки по-

дальшого розвитку міжнародного та національного правового регулювання в 

області захоронення відходів (ст.ст. 1, 194, 210, 216). Згідно з Конвенцією 

1982 р., під «захороненням» розуміється, по-перше, будь-яке навмисне вида-

лення відходів або інших матеріалів із суден, літальних апаратів, платформ 

або інших штучно споруджених у морі конструкцій, а по-друге, будь-яке на-

вмисне знищення суден, літальних апаратів, платформ чи інших штучно спо-

руджених у морі конструкцій (ст. 1). Це, власне, є дуже подібним до визна-

чення з Лондонської конвенції (1972 р.) (ст. 3). Як відзначає К. Хакапаа, це 

визначення, по-перше, означає що це мають бути тільки навмисні дії і, по-

друге, не включає таких викидів, як скидання баластних або лляльних вод, 

вироблених у процесі нормальних операцій на суднах, літальних апаратах 

або спорудах в море. Іншими словами, це поняття не поширюється на викиди 

матеріалів, які не перевозяться спеціально для видалення їх у морі [741, с. 

84]. В той же час, положення Конвенції 1982 р. повинні поширюватися на 

будь-яку діяльність, пов'язану з видаленням відходів, незалежно від місця їх 

остаточного захоронення – водна товща, морське дно або його надра. Крім 

того, на відміну від Лондонської конвенції, Конвенція ООН 1982 р. під  захо-

роненням розуміє також видалення відходів, що утворюються в результаті 

розробки ресурсів морського дна. Серед суттєвих критеріїв, які встановлює 

Конвенція 1982 р., є «розгляд питання захоронення з державами, на яких во-

но може негативно вплинути в наслідок їхнього географічного становища» 

(ст. 210.5). Цей критерій можна розглядати в якості обов'язкового на першій 

стадії з'ясування оцінки пливу на навколишнє середовище в процесі захоро-

нення відходів.  

Конвенція ООН 1982 р. передбачає цілий ряд заходів, спрямованих на 

імплементацію її положень: 1. держави мають приймати закони і правила для 
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запобігання, скорочення і збереження під контролем забруднення морського 

середовища в результаті захоронення (ст. 210.1); 2. держави мають вживати 

інших заходів, які можуть бути необхідні для цього (ст. 210.2), діючи через 

компетентні міжнародні організації або дипломатичну конференцію, прагну-

ти встановити глобальні і регіональні норми, стандарти та рекомендовану 

практику і процедури для боротьби з таким забрудненням (ст. 210.4). Націо-

нальні закони при цьому мають: 1. забезпечувати, щоб захоронення не здійс-

нювалося без дозволу компетентних органів держави (ст. 210.3). При цьому, 

свобода прибережної держави вирішувати і регулювати захоронення обме-

жена істотною умовою – дозвіл може бути видано тільки після «належного 

розгляду цього питання з іншими державами, на яких таке захоронення може 

негативно позначитися в силу їх географічного положення» (ст. 194.2); 2. бу-

ти не менш ефективними, ніж глобальні норми і стандарти (ст. 210.6).  

Регіональні угоди (Барселонський протокол про запобігання забруднен-

ню Середземного моря внаслідок поховання з суден і літаків (1976/2003 р.), 

Кувейтська регіональна конвенція про співробітництво в справі захисту мор-

ського середовища від забруднення (1978 р.), Абіджанська конвенція про 

співробітництво в галузі захисту і розвитку морського та берегового природ-

ного середовища в Західному і Центральноафриканському регіоні (1981 р.), 

Протокол про запобігання забруднення Південно-Тихоокеанського регіону в 

результаті захоронення (1985 р.) і т.п.) містять ще більш жорсткі обмеження 

на скидання відходів. Вони спрямовані на регулювання навмисного видален-

ня відходів у море, з тим щоб запобігти його забрудненню речовинами, які 

можуть становити небезпеку для здоров'я людей, заподіяти шкоди живим ре-

сурсам і життю в морі, завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати 

іншим законним видам використання моря. Ці регіональні угоди створюють 

спеціальні регіональні конвенційні органи для контролю за дотриманням 

угод та прийняття різного роду актів на їхній розвиток (наприклад, ХЕЛ-

КОМ). Передбачається спільне реагування на випадок надзвичайних лих, 

пов’язаних з викидами нафти. Ці угоди виходять з єдиного тлумачення по-
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няття «скидання» або «захоронення», прийнятого, ще в Лондонській конвен-

ції (1972 р.). Вони передбачають схожі системи контролю і регулювання по-

ховання відходів. Так, Гельсінська конвенція (1992 р.) забороняє переміщен-

ня будь-яких відходів і матеріалів, окрім ґрунту, отриманого в наслідок дно-

поглиблюваних робіт в Балтійському морі. В 2001 р. після чергової великої 

аварії танкера до Гельсінської конвенції було прийнято Копенгагенську де-

кларацію XEЛKOM, щодо назв звичайних ситуацій в регіоні. Так, у Деклара-

цію включені положення, що стосуються встановлення місць притулку для 

суден, що терплять лихо, а також питання щодо прискореного виведення з 

експлуатації однокорпусних танкерів. В той же час, до неї не включені статті, 

що стосувалися встановлення обов'язкової лоцманської проводки в Балтійсь-

ких протоках, а також визначення району Балтійського моря як особливо 

вразливого району та розширення Гельсінкської конвенції (1992 р.) на реагу-

вання на березі в разі аварійних розливів нафти [742, с. 112].  

Своєю чергою, Конвенція про запобігання забрудненню морів скидан-

нями з морських і повітряних суден (1972 р.) допускає захоронення деяких 

відходів на глибині більше 2 км, і на відстані не менше 150 миль від узбе-

режжя, тобто за виключною економічною зоною, в межах відкритого моря. 

Не передбачаючи абсолютної заборони захоронення відходів у морі, регіона-

льні конвенції встановлюють поділ всіх відходів і матеріалів на три групи: 

заборонених до захоронення, захоронюваних за спеціального дозволу і до-

зволених до захоронення. Зокрема, Конвенція про захист Чорного моря від 

забруднення (1992 р.) відносить радіаційні речовини і відходи до небезпеч-

них речовин, а нафту і інші вуглеводні до отруйних речовин. Відповідно, по-

трапляння речовин першої категорії з наземних джерел в море є забороне-

ним, і його наслідки ліквідовані, а другої групи – зменшене і по можливості 

усунене (Протокол 1 ст. 4). Конвенція також містить спеціальний протокол, 

присвячений співробітництву у боротьбі з забрудненням морського середо-

вища Чорного моря  нафтою при надзвичайних ситуаціях. Він передбачає 

створення планів дій (національних або спільних) по боротьбі з забруднен-
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ням моря нафтою та іншими шкідливими   речовинами на випадок неперед-

бачених обставин (ст. 2). Крім того, капітани суден і пілоти літальних апара-

тів, що ходять під прапором сторін і зареєстровані на їх території, мають не-

гайно повідомляти Сторони, які потенційно можуть бути зачеплені, а також 

Комісії про: а) наявність, характеристики і розміри виявлених у морі розливів 

нафти, які можуть загрожувати морському середовищу або узбережжю однієї 

або кількох Договірних Сторін; б) всі надзвичайні ситуації, що викликають 

або здатні викликати забруднення нафтою (ст. 6) [743].  

В рамках Найробської міжнародної конвенції про видалення затонулих 

суден (2007 р.) передбачене видалення з морського дна суден, що затонули та 

представляють  небезпеку для судноплавства чи морського середовища. 

Причому термін «небезпека» тлумачиться доволі широко, включаючи в себе 

також цілий ряд «Пов'язаних з нею інтересів» (ст. 1.5). Цікаво, що ця конвен-

ція не поширюється на різного роду «платформи… що використовуються для 

розвідування, розробки чи виробництва мінеральних ресурсів морського дна» 

(ст. 1.2). Конвенція передбачає такі дії з видалення в рамках виключної еко-

номічної зони і в деяких випадках територіального моря держав-учасниць. 

Головну відповідальність за встановлення місця позначення та видалення за-

тонулого судна несе зареєстрований  власник (ст. 10) [189]. 

Специфічний регіональний режим встановлено в регіоні Північне мо-

ре/Північна Атлантика, де діє спільна регіональна конвенція (Конвенція 

OSPAR 1992 р.) та цілий ряд окремих угод, присвячених окремому регулю-

ванню і протидії кожного конкретного джерела забруднення чи забруднюю-

чих речовин: нафтою  – Угода про співробітництво (1969 р.); захороненням 

відходів  (Конвенція Осло (1972 р.)), з наземних джерел (Паризька конвенція 

(1974 р.), іншими шкідливими речовинами, ніж нафта (Угода про співробіт-

ництво (1983 р.)) [465, с. 347]. В інших випадках частіше за все існує лише 

спільна регіональна конвенція щодо протидії забрудненню з окремими про-

токолами до неї. На додаток, після аварії в Мексиканській затоці ЄС ухвалив 

спеціальну директиву щодо безпеки морських нафтогазових операцій – № 
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2013/30/EU [190]. В її рамках було гармонізовано вимоги до безпеки і відпо-

відальності операторів нафтових платформ у виключній економічній зоні 

держав-членів ЄС і ЄЕП, яка охоплює і Північну Атлантику. Зокрема вона 

застосовується як до майбутніх, так і до існуючих установок. Принцип, який 

знайшов в ній застосування, це – «забруднювач платить», доступ громадсь-

кості до інформації, негайне повідомлення про аварії, відповідальність опе-

ратора за наслідки аварії, застосування кращих практик, оцінка впливу на на-

вколишнє середовище, починаючи з етапу проекту, безпека праці, існування 

планів ліквідації аварій, незалежні перевірки безпеки та екологічних критич-

них елементів протягом усього життєвого циклу установки, особливий ре-

жим в Арктиці та встановлених безпечних зонах. Нажаль, директива застосо-

вується тільки до території ЄС, а стосовно діяльності компаній, зареєстрова-

них в ЄС, у третіх державах передбачено лише повідомлення про масштабні 

аварії у спеціальних звітах, причому навіть не міститься рекомендацій засто-

совувати її стандарти чи найкращі практики в таких державах. В якості дода-

ткових заходів в регіоні Арктики застосовують підготовані в рамках Арктич-

ної ради документи: Оцінка потенційного впливу нафтогазової діяльності в 

Арктиці (2006 р.) та Арктичний морській Стратегічний план (2004 р.). В їх 

рамках визнано, що існуюча та планована діяльність в Арктиці виправдана на 

основі більш скоординованого і стратегічного підходу до проблем, що стоять 

перед арктичним прибережним і морським середовищем. План інтегровано 

до вимог сталого розвитку. 

Деякі регіональні конвенції встановлюють специфічні питання екологіч-

но безпечного видобутку вуглеводнів. Так, у преамбулі Рамкової конвенції із 

захисту морського середовища Каспійського моря (2003 р.) [744] підкреслю-

ється, що відбувається погіршення стану морського середовища Каспійсько-

го моря, що є результатом антропогенної діяльності, включаючи скиди, ви-

киди та розміщення небезпечних, шкідливих та інших забруднюючих речо-

вин і відходів з джерел, що знаходяться в морі і на суші. В основу конвенцій-

них зобов'язань покладені принципи, які є сьогодні ключовими в організації 
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екологічно грамотного ресурсокористування і збереженні природи: пересто-

роги; «забруднювач платить»; доступності інформації про забруднення мор-

ського середовища (згідно з яким «Договірні Сторони надають одна одній 

відповідну інформацію в максимально повному обсязі»). В конвенції най-

більш докладно розкривається зміст питання боротьби з забрудненням. Пе-

редбачено співробітництво в боротьбі з забрудненням як з наземних джерел, 

так і в результаті діяльності на морі. Сторони домовилися співпрацювати з 

метою захисту, збереження, відновлення та раціонального використання біо-

логічних ресурсів, насамперед при розробці вуглеводнів надр Каспію. Така 

співпраця має включати розвиток і підвищення продуктивності біоресурсів з 

метою збереження та відновлення екологічної рівноваги; запобігання небез-

пеки зникнення біологічних ресурсів через їх надмірну експлуатацію і т.п. 

Крім того, ще багато найважливіших аспектів збереження каспійської 

екосистеми та забезпечення безпеки нафтогазовидобутку залишилися за рам-

ками Конвенції. Це стосується, наприклад, намірів мінімізувати ризики при 

здійсненні небезпечної діяльності. Мова про це йде в ст. 13: «Договірні Сто-

рони погоджуються проводити оцінку впливу на морське середовище небез-

печних видів діяльності та реалізовувати заходи щодо зниження ризиків». 

Реалізація даного положення вимагає, як мінімум, узгодження процедур оці-

нки впливу, переліку небезпечних видів діяльності та розроблення правової 

концепції ризику [59, с. 79]. 

Хотілося б в цьому сенсі відзначити в рамках морських просторів реалі-

зацію підходу щодо інтегрованого прибережного і океанічного управління, 

яке А.М. Вилегжанін, розглядає як процес прийняття рішень, який реалізу-

ється на постійній основі, з метою сталого використання, розвитку і захисту 

приморських сухопутних, прибережних морських районів і морських приро-

дних ресурсів. Мають популярність кілька складових управління морськими 

живими ресурсами, а саме: інституційний компонент, екологічний компо-

нент, визначення сталого максимального вилову, оцінка стану запасів морсь-

ких організмів і їх моніторинг, регулювання рибальства та економічний ком-
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понент [745, с. 11; 746, с. 133]. Саме в рамках цього останнього елементу мо-

жна розглядати запропоноване ЄС нове явище – «голубу енергію» (Blue 

energy) – «водний» аналог «зеленої енергії» [747, с. 48]. В цьому сенсі відзна-

чається, що ВДЕ в широкому розумінні є сильним економічним сектором за-

безпечення доступу до електроенергії, яка має незначний вплив на навколи-

шнє середовище і може стимулювати розвиток даного регіону. Такий стимул 

наступить від морської індустрії ВДЕ для розвитку морських портів, але 

«особливу роль в підтримці майбутніх ініціатив у цій галузі має грати держа-

вний сектор» (п. 13). 

Специфічним режимом захисту морських вод від забруднення стала 

практика відповідних односторонніх дій держав. В ряді випадків ця практика 

знаходила підтримку міжнародного співтовариства (Закон Канади про забру-

днення арктичних вод (1970 р.) сприяв практиці визнання права держав на 

прийняття актів щодо захисту вод в рамках ВЕЗ і створенню самого цього 

явища), а в інших – різке неприйняття (регламенти судноплавства в турець-

ких протоках (1994, 1998, 2002 рр. і далі). В якості приводу для таких відмін-

ностей можна виділити те, що в першому випадку мова йшла про подальший 

розвиток і формування нової норми міжнародного права (ВЕЗ, захист морсь-

кого навколишнього середовища), а в другому – суперечка вже існуючій но-

рмі (Конвенції Монтрьо 1936 р.). 

Таким чином, можна відзначити суттєві прогалини в рамках міжнарод-

ного морського права пов’язані з екологічними аспектами використанням 

вод. В першу чергу існують прогалини в частині чітких дефініцій важливих 

термінів (захоронення, демпфер і т.п.), невизначеність спостерігається щодо 

співвідношення принципів свободи судноплавства і захисту навколишнього 

морського середовища, особливо в частині односторонніх екологічних норм і 

стандартів. В той же час, значний розвиток тут отримали спеціальні механіз-

ми захисту морського середовища (особливо чутливі захисні зони, системи 

регіональних угод і конвенційних інститутів) та захисту споруд, що станов-
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лять особливу небезпеку (стандарти та норми ІМО і ЄС щодо нафтовидобув-

них платформ і їх прибирання) чи використовуються для цілей ВДЕ.   

 

 

3.2. Проблема транскордонних ресурсів у міжнародному праві і ЕОЕн. 

 

В рамках територіальної юрисдикції, що має зв'язок з енергетикою і відпо-

відними ресурсами для розвитку, існують різні ступені екологічного регулю-

вання. Ще недавно дослідники безапеляційно заявляли, що міжнародні еко-

логічні стандарти по відношенню до енергетики і пов'язаної з нею діяльності 

щодо природних ресурсів, по суті, обмежені тією діяльністю, яка відбуваєть-

ся за межами територіальних кордонів і суверенних країн. У кордонах країн в 

першу чергу діє внутрішнє законодавство цих країн, яке встановлює екологі-

чні порогові значення, які повинні бути виконані [98, с. 239]. Зараз ситуація є 

не настільки однозначною. Існує цілий ряд міжнародних документів, присвя-

чених розподілу такої правової категорії, як «спільні/роздільні ресурси», мо-

ва йде як про водні підземні ресурси, так і водноенергетичні, вуглецеві і інші. 

Складається ряд звичаєвих норм щодо експлуатації транскордонних водото-

ків.  

Прісні води, мігруючі види тварин, рибні запаси, родовища нафти і газу, 

а також атмосферні ресурси часто коливаються вздовж кордону і призводять 

до виникнення транскордонних питань. Керівництво та справедливий розпо-

діл цих ресурсів, спільних для двох або більше держав, може підняти складні 

проблеми і створювати суперечності між сусідніми державами [469, с. 129]. 

Наприклад, нафтове транскордонне родовище Румейла між Іраком і Кувей-

том стало приводом для військового конфлікту між державами в 1990 р. У 

випадку транскордонних запасів вуглеводнів проблема ускладнюється техні-

чно складною «рівновагою гірського тиску, тиску газу і основного тиску во-
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ди» [748, с. 217]. При цьому очевидно, що будь-яка операція з видобутку ву-

глеводнів в одній точці неминуче змінює умови всього родовища. 

Транскордонними можна називати такі мінеральні природні ресурси, 

поклади яких перетинаються кордоном (або межами) дії суверенітету держав 

(якщо мова йде про державні території) або їх суверенних прав (якщо мова 

йде про надра континентального шельфу) [749, с. V]. 

Права на транскордонні природні ресурси відрізняються від прав держав 

на природні ресурси, які знаходяться в межах певного простору. Відмінність 

ця полягає в тому, що неможливо проводити розробку та управління такими 

ресурсами поза співпрацею з іншими зацікавленими суб'єктами, які мають 

аналогічні права по відношенню до цих ресурсів. Інше призвело б до пору-

шення прав інших держав. Збереження та ефективне управління такими ре-

сурсами залежить від усіх зацікавлених суб'єктів [750, с. 16]. 

В рамках переходу від класичного до сучасного міжнародного права ві-

дбувся перехід від раніше закріпленого принципу абсолютного суверенітету 

до «справедливого використання» спільних природних ресурсів. Це знайшло 

своє закріплення в деяких ранніх судових та арбітражних рішеннях. У арбіт-

ражній справі про річку Сан-Хуан (1898 р.) було вирішено, що «Республіка 

Коста-Ріка не може запобігти Республіці Нікарагуа у виконанні, на свій ра-

хунок і в межах її власної території, певних робіт, якщо такі роботи не приз-

водять до руйнування або серйозного збитку для навігації на зазначеній річці 

або на будь-якому з її притиків в будь-якій точці, де Коста-Ріка має право ро-

бити те ж саме» [751, с. 24]. Пізніше в справах про річку Одер (1929 р.), озеро 

Лану (1957 р.) і інших цей принцип знайшов своїй подальший розвиток. Ці 

документи і рішення не означають, що територіальний суверенітет був замі-

нений спільним володінням, віданням чи спільним управлінням, але сьогодні 

держави зобов'язані визнавати корелятивні права інших держав і принаймні 

консультуватися з ними щодо одночасного використання транскордонних 

ресурсів.  
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У практиці держав, а також за допомогою судових та арбітражних рі-

шень, розвиваються принципи і норми міжнародного права, особливо щодо 

міжнародних водотоків. Були вироблені такі критерії, як попереднє користу-

вання, історичні права, пропорційності та відносні потреби, які застосову-

ються в цілях досягнення «справедливого» результату щодо використання та 

розподілу спільних водних ресурсів та делімітації морських кордонів. Такі 

критерії були застосовані в Міжнародному Суді ООН, у його рішеннях у 

справах Континентального шельфу Північного моря (1969 р.), Лівія проти 

Тунісу щодо континентального шельфу (1982 р.), щодо Затоки Мен (1984 р.) 

і Ян-Майєн (1993 р.). Суд прямо вказав, що «правове поняття справедливості 

є загальним принципом прямого застосування. Крім того, при застосуванні 

позитивного міжнародного права, суд може вибрати одну з декількох можли-

вих інтерпретацій акту, яка у світлі обставин справи буде ближче до вимог 

справедливості» (п. 60) [237, с. 18]. Тому, сама по собі справедливість є зага-

льним принципом права, отже і по суті справедливість поділу транскордон-

ного ресурсу має в своєму базисі загальний принцип права. 

Створеними наразі є універсальні міжнародні документи з експлуатації 

річкових транскордонних ресурсів (Конвенція з несудноплавного викорис-

тання транскордонних водних ресурсів (1997 р.)) і підземних вод (Проект 

статей про право транскордонних водоносних горизонтів (2008 р.)). В той же 

час, ці документи не знайшли широкої підтримки у світового співтовариства. 

Однією з причин є неможливість вирішити співвідношення потреб іригації, 

водопостачання для людського життя і електроенергетики. Часто-густо вирі-

шення цієї проблеми неможливе і на регіональному рівні. Так,  в рамках Еле-

ктроенергетичної ради СНД протягом 2002-2010 рр. велися переговори з роз-

робки Модельної угоди про співробітництво держав-учасниць СНД в галузі 

використання гідроенергетичних ресурсів транскордонних річок і водойм, що 

в підсумку завершилися невдачею, через «істотну відмінність позицій держав 

Центральної Азії в підходах і принципах вирішення водно-господарських 

проблем» [536]. 
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Ключовою проблемою тут є співвідношення проблеми суверенітету над 

своєю частиною природного ресурсу двох чи більше держав і визначення 

принципів його експлуатації. Так, в рамках Хартії економічних прав і обов'я-

зків держав (1974 р.), ГА ООН зафіксувала норму, що при «експлуатації при-

родних ресурсів на території двох або більше країн, кожна держава повинна 

співпрацювати на основі системи інформації та попередніх консультацій з 

метою досягнення оптимального використання таких ресурсів, не заподіявши 

шкоди законним інтересам інших» (ст. 3) [752]. Як зазначав В.А. Чичварін, 

«жодна країна не має права претендувати на здійснення свого суверенітету 

щодо всього міжнародного природного ресурсу або якоїсь його частини, не-

залежно від того чи знаходяться вони в міжнародних просторах або в межах 

державної території... Ці об'єкти не є невід'ємною частиною державної тери-

торії» [753, с. 11]. 

Торкаючись транскордонних родовищ вуглеводневих ресурсів, треба 

відзначити, що ними є родовище нафти або природного газу, яке лежить по 

обох сторонах від кордону між державами або між державою і територіями з 

міжнародним режимом, і має можливість перетнути цю межу. Другим елеме-

нтом визначення є те, що частина родовища, що лежить по одній стороні від 

кордону, може бути використана, повністю або частково, з іншого боку. Є 

п'ять можливих випадків, коли родовище вуглеводневої сировини може «пе-

ретнути лінію кордону»: 1) сухопутний кордон між двома державами; 2) ме-

жа континентальних шельфів держав; 3) зона спільної розробки (joint 

development zone), оспорювана площа без певних кордонів (наприклад, за 

угодою 1993 р. між Гвінея-Бісау і Сенегалом за межами їх територіальних 

вод в межах позначеного району навколо мису Рош (Roxo)); 4) межа між кон-

тинентальним шельфом держави і Районом; 5) кордон між зоною спільної 

розробки і територією держави, де вона здійснює абсолютний і незаперечний 

суверенітет [218, с. 13]. 

На виконання вищезгаданих вимог Рада керуючих ЮНЕП в 1978 р. при-

йняла Проект принципів поведінки в галузі навколишнього середовища, що 
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служить орієнтиром для держав у галузі збереження і гармонійного викорис-

тання природних ресурсів на території двох або більше держав [754, с. 1094-

1099]. Загальна мета цього документу, по суті, співпадає з цілями ЕОЕн: 

принципи, призначені для заохочення держав, які поділяють ресурси, спів-

працювати з метою їх збереження і гармонійного використання та з метою 

«до управління, запобігання, зниження або усунення несприятливих екологі-

чних наслідків, які можуть виникнути в результаті використання таких ресу-

рсів». Таким чином, керівні принципи передбачають: обмін інформацією – 

повідомлення про плани; консультації – негайне інформування в надзвичай-

них ситуаціях; взаємодопомогу; зобов'язання і відповідальність; міжнародне 

врегулювання спорів; рівний доступ до адміністративних і судових процедур 

громадянам, що страждають в інших державах. Крім того, держави зо-

бов’язуються знизити до мінімального, наскільки це можливо, несприятли-

вий вплив на навколишнє середовище за межами їхньої юрисдикції від вико-

ристання спільного ресурсу для того, щоб захистити навколишнє середовище 

(принц. 3). Всі принципи адресовані державам. Нажаль, відповідне голосу-

вання з прийняття Керівних принципів в ГА ООН в 1979 р. не було позитив-

ним, і документ було взято до відома «без шкоди для обов'язкового характеру 

цих правил вже визнаних, як такі, в міжнародному праві» (п. 1). На практиці, 

Керівні принципи ЮНЕП (1978 р.) застосовувалися нечасто, чи не єдиним 

практичним прикладом є План дій для екологічно раціонального управління 

системою річки Замбезі (1987 р.) [755], який, очевидно, спирається на прин-

ципи ЮНЕП. 

Було б добре, якби міжнародне співтовариство могло б домовитися про 

структуру багатостороннього договору для цієї мети, але це здається малой-

мовірним в найближчому майбутньому. Важко примирити принцип постій-

ного суверенітету з обов'язком співпрацювати для забезпечення справедли-

вого розподілу, не кажучи вже про спільне управління транскордонними ре-

сурсами. Тому, в подальшому міжнародне співтовариство відмовилося від 

ідеї одночасного регулювання всіх видів спільних ресурсів, застосувавши се-
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кторальний принцип регулювання окремих видів транскордонних ресурсів, 

хоча і існує спільна тема роботи КМП «Природні ресурси спільного викорис-

тання» (2000 р.) [756, п. 729], яка, проте, охоплює з 2003 р. лише теми за-

мкнутих ґрунтових вод, нафти і газу [757].  

На практиці приймалися окремі універсальні та регіональні конвенції 

щодо використання транскордонних водних ресурсів (Конвенції 1992 і 1997 

рр.), проекти статей щодо підземних вод (Проект статей про право транскор-

донних водоносних горизонтів 2008 р. [758]), цілий ряд регіональних та дво-

сторонніх угод про використання окремих річкових систем або річок (остан-

нім часом і «водоносних горизонтів» (Північно-західної Сахари (2002 р.) 

[759] і держав Гуарані (2010 р.)), а також переважно двосторонні угоди про 

використання нафтових та газових родовищ.  

Є ряд двосторонніх угод щодо розподілу водно-енергетичних ресурсів 

транскордонних водотоків. Зокрема, цілий ряд угод щодо використання вод 

транскордонних річок передбачають будівництво споруд для виробництва 

енергії на території іншої сторони угоди. При цьому, така згода може бути 

вимушеною для однієї зі сторін і без чіткої компенсації (Версальський дого-

вір ст. 49), або такою, що надає аналогічні права обом сторонам угоди (Угоди 

між Румунією і Югославією про спорудження та експлуатацію гідротехнічної 

системи в районі Залізних Воріт і навігації на р. Дунай (1963 р.)), або перед-

бачає відповідну компенсацію (Угода між Болівією і Перу (1957 р.)).   

Іншим варіантом може бути надання однією державою прав юридичній 

особі іншої держави на діяльність з вироблення гідроенергії на її території. 

Зокрема, на основі Мирного договору 1947 р. Франція та Італія уклали угоду, 

якою було врегульовано питання про діяльність «гідроелектричного товарис-

тва П'ємонту». Воно є італійською юридичною особою, що діє на території 

Франції. Товариству було надано право на умовах оренди користуватися не-

обхідними ділянками території, здійснювати управління розташованими на 

ній спорудами і т.д. Франція ж отримала право компенсації в розмірах, що 

визначаються щорічно [760, с. 73]. 
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Принципи, що застосовуються в цих угодах, є досить різними, хоча і 

можна виділити спільні для «спільних водних ресурсів» (надземних і підзем-

них) – справедливого і розумного використання, зобов'язання не завдавати 

значної шкоди іншим державам водоносного горизонту, застосування ОВНС, 

відсилка до укладання двосторонніх угод, запобігання, скорочення і збере-

ження під контролем забруднення водоносних горизонтів  і їх екосистем, за-

гальне зобов’язання співробітництва з управління, моніторингу та обміну ін-

формацією між державами і головне – принцип інтегрованого управління рі-

чковими басейнами (водними ресурсами). При цьому підтверджується суве-

ренітет над ресурсом, як таким, а не водою, оскільки остання рухається і не 

може бути справедливо поділена [761, с. 191].  

Можна передбачити при цьому, що затвердженню принципу спільної 

розробки транскордонних вуглеводневих ресурсів має сприяти усталення 

цього принципу в рамках використання транскордонних вод, який зараз зафі-

ксовано в рамках універсальних, регіональних та двосторонніх угод. Беручи 

до уваги ідентичні фізичні властивості обох видів ресурсів (рідкий стан, мо-

більність), треба говорити про застосування і аналогічних норм при правово-

му регулюванні. Хоча, звичайно це має бути підтверджено відповідною прак-

тикою держав.  

Що стосується спільних вуглецевих ресурсів, то ця тема загалом універ-

сальному правовому регулюванню ще не піддавалася. Хоча такі ресурси зна-

ходяться як на суходолі, так і в рамках морських просторів. Більше того, 

КМП ООН в рамках своєї роботи над темою «спільні природні ресурси» ух-

валила рекомендацію Робочій групі (2010 р.) «не брати на себе розгляд тран-

скордонних нафтогазових аспектів теми» (п. 23) [762]. Причому відмінність 

на думку Комісії полягала саме в «розгляді екологічних проблем нафти і 

природного газу» (п. 14) [763].  

Лише в деяких міжнародних договорах універсального характеру є згад-

ки про транскордонні родовища вуглеводнів. Наприклад, ст. 142.2 Конвенції 

ООН з морського права (1982 р.) передбачає, що в разі, якщо розробка ресур-
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сів Району зачіпає родовище під національною юрисдикцією, потрібна попе-

редня згода такої держави на розробку. Також встановлено, що щодо живих 

ресурсів замкнених або напівзакритих морів держави мають координувати 

свою політику (ст. 123), але чи відноситься це і до вуглеводнів, як неживих 

ресурсів, існують сумніви. Відповідні двосторонні угоди укладені Малайзією 

і Таїландом, Малайзією і В'єтнамом та Індонезією і Австралією щодо Пів-

денно-Китайського і Тиморського морів; Великобританією і Норвегією та 

Великобританією і Нідерландами відносно Північного моря; країнами Персь-

кої затоки [764, с. 782]. Крім того, згідно ст. 82 Конвенції 1982 р. держави, 

крім тих, що розвиваються, мають робити певні відрахування на користь Мі-

жнародного органу з Району за видобуток копалин на своєму шельфі, що 

продовжується на відстань від 200 мор. миль від вихідних ліній. По суті, це 

відноситься і до видобутку транскордонних родовищ вуглеводнів, що там 

розташовані, і які з іншого боку межі вже відносяться до категорії спільної 

спадщини людства. Крім того, вказано, що делімітація континентального ше-

льфу та ВЕЗ між державами має відбуватися шляхом погодження на основі 

справедливого рішення (ст.ст. 74, 83), проте незрозуміло, чи відносяться ці ж 

норми до надр і їх транскордонних ресурсів. Хоча ряд дослідників і робить з 

цього висновок, що «всеосяжне читання Конвенції ООН розкриває основний 

принцип співробітництва між державами стосовно розвідки та розробки спі-

льних родовищ» [765, с. 372].  

На регіональному рівні також є певні угоди. Наприклад – Угода СНД 

про прикордонне співробітництво в галузі вивчення, освоєння і охорони надр 

(2001 р.). Вона, з одного боку, закликає «Сторони, на території яких є або 

можуть бути виявлені транскордонні родовища корисних копалин, прагнуть 

до їх спільного вивчення та освоєння» (ст. 2), але з іншого дозволяє їх однос-

торонню розвідку та експлуатацію за умов застосування: 1. принципу нане-

сення шкоди запасам корисних копалин, суб'єктам господарської діяльності 

та навколишньому природному середовищу суміжної Сторони, а в разі відс-

тупу від цього принципу, 2. за домовленістю зобов'язуються відшкодувати 
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заподіяний збиток (ст. 4), 3. інформувати про намір здійснення в прикордон-

них районах геологічних робіт  (ст. 5), 4. надавати в обов’язковому порядку 

суміжній стороні, а за домовленістю – і третій результати або «матеріали для 

проведення екологічної експертизи» чи проводити спільні екологічні експер-

тизи цих робіт (ст. 6), 5. роботи не повинні погіршувати гірничотехнічні умо-

ви проведення робіт на родовищах, розташованих на території суміжної Сто-

рони (ст. 7). Проте ці принципи, що дозволяють односторонню розробку тра-

нскордонних родовищ, не поширюються на експлуатацію вуглеводневої си-

ровини і підземних вод, яка можлива лише за умов укладання двосторонньої 

угоди (ст. 8) [191].  

Хотілося б відзначити, що, по-суті, ключовим для всіх типів спільних 

ресурсів має бути екосистемний підхід, який розглядає всю сукупність впли-

вів, навіть коли екосистема перетинає національні кордони, який підкреслю-

ється в поточній роботі міжнародних органів, що займаються питаннями 

охорони навколишнього середовища. Його суть можна розуміти, як стратегію 

комплексного управління земельними, водними, енергетичними і живими 

ресурсами, яка сприяє збереженню і сталому використанню на справедливій 

основі [766]. Екосистемний підхід передбачений, крім того, у Конвенції 

АСЕАН про збереження природи і природних ресурсів (1985 р.) У ній визна-

на «взаємозалежність живих ресурсів і залежність між ними та іншими при-

родними ресурсами, які складають частину однієї і тієї ж екосистеми», пе-

редбачено зобов'язання сторін «приймати в односторонньому порядку або, де 

це необхідно і доречно, шляхом узгоджених дій, заходів щодо забезпечення 

стійкого процесу і підтримки життя систем, а також щодо збереження гене-

тичного різноманіття та забезпечення сталого використання видобутих при-

родних ресурсів, що знаходяться під їх юрисдикцією, згідно з науковими 

принципами, для досягнення мети сталого розвитку» (ст. 1).  

Як одну з форм реалізації такого підходу можна виділити передбачене в 

Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням (1994 р.), «узгоджені спільні 

програми в галузі сталого управління транскордонними природними ресур-
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сами». Цю норму щодо спільного вуглецевого ресурсу можна розтлумачити, 

як бажану наявність певного, принаймні програмного, юридично не 

обов’язкового, «м’якоправого» документу, який би визначав певні загальні 

параметри діяльності держав щодо даного спільного вуглецевого ресурсу. 

Хоч певного позитивно-правового міжнародного документу з приводу спіль-

них вуглецевих ресурсів і не існує, є м’яко-правовий документ – Керівні 

принципи ЮНЕП з офшорного видобутку і буріння (1982 р.). Ці керівні 

принципи вперше запровадили практичні пропозиції з реалізації ОВНС в 

сфері енергетики, а також визначили елементи відповідальності і компенсації 

у випадках нанесення шкоди навколишньому середовищу. Вони закликали 

держави мінімізувати забруднення навколишнього середовища та інші шкід-

ливі результати і настійно закликати держави прийняти закони, що регулю-

ють цю діяльність. Загалом, можна виділити такі види експлуатації вуглеце-

вих ресурсів, запропоновані в міжнародному праві, які наведено нижче. 

В першу чергу, всі угоди можна поділити на дві групи: з експлуатації іс-

нуючих родовищ і перспективних територій. Угоди другого типу є фактично 

угодами про делімітацію морських просторів або кордонів, які включають в 

себе пункт про експлуатацію родовищ корисних копалин. Наприклад, в угоді 

між Великобританією і Норвегією (1965 р.) передбачено, що якщо геологічні 

структури нафти або нафтові поля, які проходять через розділову лінію, бу-

дуть знайдені, сторони, в консультації з ліцензіатами, якщо такі є, мають пра-

гнути до досягнення згоди щодо того, яким чином структура чи поле мають 

бути найбільш ефективно експлуатовані та манери, в якій доходи, які з неї 

отримають, будуть експлуатовані [767, с. 214]. Існує також особливий («іран-

ський підтип») цих угод, який передбачає застосування лише щодо родовищ 

нафти, які можуть бути експлуатовані шляхом направленого буріння. 

Серед угод першого типу можна виділити наступні підтипи: 1. Угоди 

про геологічну співпрацю (угода між Чехословаччиною та Австрією про екс-

плуатацію спільного родовища природного газу на кордоні у зоні Vysoka-

Zwerndorf (1960 р.) [768, с. 125]). Угоди цього типу мають такі особливості: 
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жодна зі сторін не має юрисдикції щодо спільного родовища в цілому; кожна 

сторона працює згідно пропорційної частки відповідно до річних розрахун-

ків; сторони повинні періодично обмінюватися даними про видобуток на ро-

довищі. передбачається обмеження виробництва кожної зі сторін за допомо-

гою обміну даними та періодичних консультацій. 2. Угоди про спільну діяль-

ність концесіонерів від обох сторін (Додаткова угода до Договору про Емс-

Долларт між Нідерландами та ФРН (1962 р.) [769, с. 140]). Угоди цього типу 

мають такі особливості: сторони попередньо підготували розділову лінію і 

кожна юрисдикція здійснюється на своєму боці; Концесіонери від обох сто-

рін зобов'язані тісно співпрацювати один з одним шляхом укладення догово-

рів про розрахунок резервів і виробництва, про деталі виробництва або роз-

поділу доходів, ризиків і врегулювання суперечок. 3. Угоди про уніфіковану 

експлуатацію спільного родовища або деяких чітко визначених площ (Угода 

між Японією і Південною Кореєю [770, с. 103;  771, с. 113] та Угода Норвегії 

з Великобританією про співробітництво в Північному морі [772, с. 4; 773, с. 

380]). При цьому, створюють одного оператора для управління всім родови-

щем від імені всіх сторін. Своє закріплення таке рішення знаходить в рамках 

міжнародного права і національного законодавства сторін. Цей варіант до-

зволяє уникнути дублювання дій з видобутку та експлуатацію родовищ на-

віть за відсутності делімітації кордонів і просторів. 4. Угоди про реалізацію 

спільних повноважень. Її можна охарактеризувати як функціонально обме-

жений кондомініум, і вона характерна для угод, що укладаються між низкою 

близькосхідних держав. Відмінною особливістю її є те, що у цій співпраці, на 

відміну від перших трьох типів, держави мають права спільної власності та 

майнові інтереси в спільному родовищі. Це може бути реалізоване у вигляді 

спільної суверенної влади над самою територією або у вигляді умовно вста-

новлених рівноправних суверенних прав на природні ресурси певної зони. 

Прибутки і витрати поділяються на пропорційні частки (так званий коефіці-

єнт участі). 5. Угоди про транскордонну юнітизацію (unitization). Відбуваєть-

ся щодо транскордонних розмежованих родовищ, де діяльність здійснюють 



351 
 

два чи більше ліцензіата. Родовище розглядається як цілісний, спільно екс-

плуатований масив. Ліцензіати готують єдиний план розвитку та операційну 

угоду, які підлягають затвердженню відповідними країнами [774, с. 14]. Як 

зазначено в угоді між Нідерландами і Великобританією, «Договірні Сторони 

прагнутимуть досягти згоди щодо того, яким чином структура чи поле мають 

бути найбільш ефективно експлуатуватися і те, яким чином витрати і доходи, 

пов'язані з ним, підлягають розподілу, після того, як запросять зацікавлених 

ліцензіатів надати узгоджені пропозиції з цього приводу»19 (ст. 1). 6. Угоди 

про спільну розробку (joint development agreement) зони спільної розробки, 

що дозволяє уникнути делімітації спірного району, продовжуючи розробку 

його ресурсів. Як правило є тимчасовим рішенням перед делімітацією, хоча 

може бути і частиною такої угоди. Створюється єдиний орган, який має пра-

во розробляти свої власні правила, створити фіскальні умови для спільного 

управління. Необхідність цього очевидна, тому що сторони мають власну 

правову систему, яка, досить імовірно, значно відрізняються одна від одної. 

Прибутки і витрати поділяються за заздалегідь визначеною основою (зазви-

чай, але не завжди, на паритетних засадах) [774, с. 14-16]. Спільне викорис-

тання ресурсів є ключовим елементом угоди. Вона визначає частку ресурсів, 

що виділяються кожній державі. 7. Існуючий кордон між державами не впли-

ває на ресурси, що знаходяться в надрах, і відповідно, весь вугільний пласт 

має підлягає видобутку однією зі сторін, незалежно від того, чи перетинає він 

кордон (Угода Німеччини з Нідерландами з приводу вугільних родовищ 

вздовж р. Вормс (1939 р.) [776, с. 251-257]). 

Варто ще раз відзначити, що в принципі присутній двосторонній меха-

нізм регулювання проблеми транскордонних вуглеводневих ресурсів, що є 

втіленням принципу міжнародного права «співробітництва держав», хоча і 

виникає питання, чи існує звичаєве зобов’язання держав співпрацювати в ро-

зробці транскордонного вуглеводневого родовища? Однозначно вказати, що 

застосування такого механізму є обов’язковим на рівні звичаєвого права, не 

                                                             
19 Практично втілена у Угоді Великобританії з Нідерландами 1965 р. [775].  
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можна. В доктрині відзначають, що загальне зобов'язання співпрацювати мі-

стить два елементи: 1) обов'язок інформувати і консультувати; 2) обов'язок 

вести переговори і сумлінно досягти угоди [218, с. 31]. Відомо, що існування 

звичаю підтверджується наявністю двох елементів: 1) «загальної практики» і 

2) «визнання її в якості права» (справа Нікарагуа проти США (1986 р.)). З до-

кументів, що певним чином підтверджують існування цього принципу можна 

згадати ряд резолюцій ГА ООН (резолюція 3129 (1973 р.), Хартію економіч-

них прав і обов'язків держав (1974 р.) ст. 3), принцип Стокгольмської декла-

рації 1972 р. щодо співробітництва держав щодо діяльності відносно природ-

них ресурсів, ряд двосторонніх договорів (угода Росії з Норвегією (2010 р.) 

містить зобов’язання консультуватися і обмінюватися інформацією та вести 

переговори в дусі доброї волі), особливу думку судді Джессапа у Справі про 

континентальний шельф Північного моря (де він зазначає, що принцип між-

народного співробітництва добре встановлений в рамках звичаєвого міжна-

родного права) та рекомендації МС ООН державам спільно розробляти тран-

скордонні ресурси, що є явно недостатнім. Наприклад, відсутні норми уні-

версальних договорів – в Конвенції 1982 р. міститися лише ряд рекоменда-

ційних норм державам координувати свою діяльність. Більше того, аналізую-

чи практику Африканського регіону, дослідники відзначають відсутність там 

обміну інформації або консультування між собою з приводу використання 

транскордонних ресурсів (зокрема, водних): «там немає послідовної та єдиної 

державної практики щодо цього принципу і, отже, немає розвиненої норми 

або звичаєвого міжнародного права, рівномірно прийнятих всіма державами» 

[219, с. 17]. 

В той же час, важливим аргументом на користь існування зобов’язання 

держав співробітничати в розробці транскордонних родовищ може бути той 

факт, що одностороння розробка родовища позбавляє іншу державу можли-

вості практично реалізовувати свої аналогічні права, що є порушенням одно-

го з ключових загальних принципів права, а в нашому випадку, здійснення 

свого суверенного права експлуатації родовища. Крім того, це фактично про-
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тирічить нормі Віденської конвенції про право міжнародних договорів (1969 

р.), що забороняє державам позбавляти договір об’єкту, а також, аналогічній 

lex speсialis Конвенції 1982 р. – зацікавлені держави «докладають всі зусил-

ля... щоб не поставити під загрозу і не ускладнювати досягнення остаточної 

угоди» (ст. 83.3). Патова ситуація може виникнути, якщо одна з держав від-

мовляється вести переговори в пошуку спільного рішення. У цьому випадку 

держава, згодна на переговори, не може здійснювати свої законні права на 

ефективне і без невиправданого втручання використання природних ресурсів, 

що передбачено принципом доцільності відповідно до міжнародного права 

[764, с. 801]. 

Проте, не можна однозначно також погодитися з думкою щодо того, що 

загалом «opinio juris для утворення звичаєвої норми права у цій сфері відсут-

нє» [761, с. 192]. У всіх вищеперерахованих двосторонніх угодах присутній 

спільний принцип: мінімізації шкоди навколишньому середовищу, в більшо-

сті – відповідальності за завдану шкоду та мирного вирішення спорів. Посту-

пово держави, здається, все більше готові вступати в угоди про спільну дія-

льність, що стосується транскордонних ресурсів, які могли б допомогти уни-

кнути конфліктів при делімітації і привести до швидшої експлуатації спіль-

них ресурсів для обопільної вигоди [469, с. 278]. Принцип співробітництва 

держав в розробці вуглеводневих транскордонних родовищ все ще не став 

звичаєвим принципом, але поступового набуває визнання в двосторонніх 

угодах держав різних регіонів, що свідчить про поступове формування відпо-

відної звичаєвої норми. Однією з важливих причин, що сприяє закріпленню 

цього принципу, окрім економічних потреб держав, є вимога спільно вирішу-

вати екологічні проблеми видобутку.  

Варто відзначити, що співпраця держав має проходити на паритетних 

засадах, з урахуванням суверенітету, прав та взаємних інтересів. З метою за-

безпечення ефективного міжнародного співробітництва щодо збереження і 

гармонійного використання природних ресурсів на території двох або більше 

держав, держави,  щоб забезпечити певне регулювання їх поведінки додатко-



354 
 

во на основі договорів, повинні розглянути питання про створення інститу-

ційних структур, таких як спільні міжнародні комісії чи органи, для консуль-

тацій з екологічних проблем, пов'язаних з охороною та використанням спіль-

них природних ресурсів. 

Але регулювання відбувається головно на двосторонньому рівні, на це 

власне і вказали держави, відповідаючи на запит КМП щодо роботи над про-

ектом статей з транскордонних родовищ нафти і газу. Як зазначає Д. Родін 

«щоб бути успішним, розвиток права транскордонних вуглеводневих ресур-

сів повинен уникати способу міжнародного узагальнення та кодифікації. Це 

більш розумно, виходячи з практики двостороннього співробітництва держав 

у цій сфері» [218, с. 20]. 

Аналізуючи двосторонні угоди, можна визначити певні їхні спільні під-

ходи в цьому напрямку. В принципі, практика і теорія міжнародного права 

пропонує нам кілька варіантів поводження з такими транскордонними родо-

вищами: 1. Право першого видобувача; 2. Правила de lege ferenda (або експе-

риментальні правила) як і обов'язкового спільного володіння; 3. Суверенітет 

над ресурсами на своїй території, у поєднанні з відмовою від заподіяння 

шкоди іншій державі; 4. Спільні/роздільні права [98, с. 66]. 

Прикладом першого варіанту є застосування горизонтального буріння, 

що тягнеться від однієї держави через кордон, що їх розділяє, до іншої, так, 

що дозволяє отримання підземних копалин (може застосовуватися, як до вуг-

леводневих джерел, так і до геотермальної енергії, причому для ресурсів, що 

добуваються під тиском, видобуток однією стороною робить неможливими 

аналогічні дії іншою). Він має своїм походженням принцип національного 

права США – «первинне захоплення» (юнітизація), т.т. перший, хто почне 

видобуток, має право експлуатувати все родовище.  

Цей підхід суперечить принципу територіальної цілісності держав, за-

кріпленому в ст. 2.4 Статуту ООН та розтлумаченому у Декларації принципів 

міжнародного права (1970 р.), як такий, що забороняє будь-яке збройне пося-

гання на порушення територіальної цілісності держав. Інші резолюції ГА 



355 
 

ООН поширили його і на ресурси держави (резолюції 1803 (XVII) (1962), 

35/7 (1980), 36/6(1981) і т.п.). Як зазначає з цього приводу В.Г. Буткевич, 

«коли йдеться про територіальну цілісність і недоторканність держави, то 

маються на увазі і її природні ресурси, природне середовище (що не може 

бути, зокрема, об'єктом забруднення з боку інших держав), правовий режим 

певних територіальних ділянок держави тощо» [81, с. 230]. 

З цього випливає неправомірність односторонньої розробки державою 

транскордонного природного ресурсу без урахування інтересів іншого учас-

ника. Тобто, ключова думка тут полягає в тому, що така діяльність, здійсню-

вана однією державою  цілком в межах її власної території, яка має ефект ви-

снаження ресурсів або родовищ, розташованих також під поверхнею іншої 

держави, суперечитиме принципу територіальної цілісності. 

Другий варіант передбачатиме погляд на родовище, як єдине ціле, що 

можливо підлягатиме експлуатації одним оператором [777, с. 66]. Слід нага-

дати, що це подібне до рекомендацій, запропонованих погоджувальною комі-

сією в рамках Спору щодо Ян-Маєн між Ісландією та Норвегією. Зокрема, 

рекомендація визначала родовище, як цілісне, і закликала до його спільної 

розробки. Ідея такої спільної розробки базується також на принципі міжна-

родного права – співробітництві держав. Передбачається співпраця сторін 

через консультації, щоб уникнути конкурентного буріння, хоча, це на прак-

тиці не знаходить активної підтримки в договорах, а переважно в декількох 

резолюціях ГА ООН. В даному випадку підхід втілюється в тому, що приро-

дний ресурс, що лежить на кордоні двох держав, повинен експлуатуватися в 

дусі співробітництва. У справі про острова Ян-Майєн, держави прийняли ре-

комендацію в цій формі і дійшли висновку про укладання спільної угоди 

[778]. В рамках такої розробки є змога запобігти хижацькій та виснажливій 

для екології розробці родовища, яка виникає через потребу першим видобути 

ресурс.  

Третій варіант експлуатації спільних/роздільних родовищ являє собою 

проміжний етап між першим і другим [779, с. 55]. Він, з одного боку, є реалі-
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зацією концепції територіальної цілісності над родовищем в рамках своєї те-

риторії, а з іншого – співпадає з екологічним принципом заборони транскор-

донної шкоди. Відповідно, експлуатація родовищ може бути в будь-який мо-

мент заборонена через можливість завдання шкоди. Але підхід не йде так да-

леко, як передбачено в другому підході щодо спільного володіння. Зрозуміло, 

що більшість питань виникає саме в процесі визначення того рівня шкоди, 

яким є обтяжена експлуатація родовищ. Імовірно, збитки мають вважатися 

такими, що впливають на експлуатацію транскордонного родовища, лише у 

випадку завдання істотної шкоди іншій державі, як це і визначається в цілому 

ряді природоохоронних конвенцій. На думку представників доктрини, «за-

стосування принципу територіального суверенітету над надрами разом із зо-

бов'язанням не викликати матеріальної шкоди і додатковим зобов'язанням 

обмінюватися інформацією та консультуватися з питань, що стосуються спі-

льного родовища, буде достатньо для вирішення юридичних проблеми цих 

родовищ» [748, с. 219-221]. Інші вважають, що одностороння експлуатація 

спільного родовища порушує матеріальні права іншої держави, а отже, тому 

експлуатація цих родовищ має здійснюватися за взаємною згодою між заці-

кавленими державами [780, с. 374]. В той же час цей цивілістичний підхід 

навряд чи може застосовуватися в міжнародному публічному праві.  

Четвертим варіантом поводження з транскордонним родовищем є ство-

рення спільного органу управління родовищем, незалежно від його розташу-

вання відносно кордону, за збереження суверенітету над його частинами. Та-

ке спільне управління передбачає можливість отримання прибутку за свою 

долю родовища. Таке спільне управління не вимагає застосування спільного 

суверенітету. Спільне родовище можна розглядати як таке, що підлягає ре-

жиму експлуатації, заснованій на досягненні найкращих можливих техноло-

гій. Застосування такого спільного органу дає змогу ефективно експлуатува-

ти родовище, і захищати інтереси обох держав незалежно від місця конкрет-

ного видобутку, зберігаючи їхній суверенітет і економічні інтереси.  
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Важко однозначно визнати, що в міжнародному позитивному або звича-

євому праві існує обов’язок одного з видів спільної експлуатації транскор-

донних родовищ, а держави змушені співпрацювати з практичних і економі-

чних причин. 

Окремим способом делімітації транскордонних родовищ є передбачені 

права щодо невідкритих родовищ. Зокрема, в угоді про делімітацію шельфу 

між Великобританією і Норвегією (1965 р.) передбачено, що будь-які геоло-

гічні мінеральні утворення, що простираються через прикордонні розділові 

лінії, які можуть бути використані з іншого боку від цієї лінії, зобов'язують 

сторони «до консультації з ліцензіатами, якщо такі є, [щоб] прагнути досягти 

згоди щодо того, яким чином структура... повинна бути найбільш ефективно 

експлуатована і яким чином доходи від неї підлягають розподілу» [781, с. 

214] (ст. 4). Такі норми є, в принципі, звичайними для угод європейських 

держав щодо делімітацій їхніх континентальних шельфів [782, с. 71; 783, с. 

105; 784, с. 209; 785, с. 368; 786, с. 547; 787, с. 272; 788, с. 1]. Аналогічні по-

ложення також з'являються в угодах за участю багатих нафтою держав Бли-

зького Сходу [789, с. 165; 790, с. 428; 791, с. 1478; 792, с. 242] і угод, що сто-

суються родовищ, розташованих в Червоному морі [793, с. 452]. Вони прису-

тні також і в угодах делімітації континентального шельфу на Далекому Сході 

[770], Індійському океані [794, с. 417; 795, с. 437; 796, с. 1442] та Латинській 

Америці [797, с. 6]. 

В сучасній міждержавній практиці в сфері енергетичного права існує кі-

лька варіантів практичного вирішення проблеми використання таких ресур-

сів: 

1. Надання дозволу однією державою іншій на розробку природних ре-

сурсів на її території (Угода Нідерландів з ФРН про розробку вугільних плас-

тів 1958 р.); 

2. Співробітництво в освоєнні таких ресурсів (Угода Австралії з Папуа 

Новою Гвінеєю 1978 р.) 
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3. Поєднання національного і міжнародного регулювання (угода Австра-

лії з Індонезією (Східним Тімором) 1989 р. про розробку родовищ Тіморської 

котловини, яку розділили на 3 частини – одна Австралії, інша Індонезії (Схі-

дному Тімору), а третя – у спільне управління). 

4. Угоди про розподіл продукції (коли кілька компаній від різних держав 

об’єднуються в консорціум, в рамках якого ділять прибуток в залежності від 

наявних акцій або внеску в фонд (спільна експлуатаційна компанія в Каспій-

ському морі 1997 і 2001 рр., угода між Абу-Дабі і Катаром 1969 р. і т.п.) або 

про операційну компанію (Угода Японії і Кореї про діяльність в спірному 

районі 1974 р.). 

5. Про спільне підприємство (угоди між Іспанією і Францією 1974 р., 

Канадою і США 1977 р.). 

6. Координоване ліцензування (коли підприємство, що має розробляти 

ресурси, має придбати відповідні ліцензії в обох державах і існує спільний 

суверенітет над родовищем (Нейтральна зона) (угода між Саудівською Ара-

вією і Кувейтом 1965 р.). 

7. Спільні комісії (сторони обговорюють спільне керування такими ресу-

рсами в рамках спеціально створеної спільної комісії – угоди між Суданом і 

Саудівською Аравією про видобуток залізної руди в Індійському океані 1974 

р., Британсько-норвезька угода про родовище Фрігг 1976 р.) [798, с. 109-121; 

170, с. 185-186].  

8. Обов'язкова кооперація компаній при освоєнні родовищ, що мають 

прикордонне становище (Російсько-норвезький договір про розмежування 

просторів у Баренцовому морі та Північному Льодовитому океані 2010 р.) 

[799]. 

Ці угоди в більшості своїй просто накладають зобов'язання прагнути до 

укладання угоди з питань експлуатації родовища. Проте не існує ані універ-

сальної договірної, ані звичаєвої норми, яка б до цього зобов’язувала чи 

встановлювала відповідні стандарти. Існує лише загальне звичаєве право 

держав при вирішенні спорів про розподіл ресурсів звертатися до перегово-
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рів і угод. Міжнародний суд ООН в рамках справи про делімітацію в Північ-

ному морі натякав на вживання сумлінних зусиль у контексті укладення уго-

ди про делімітацію. Всі перераховані вище угоди мають певні відмінності. 

Очевидно, що не існує єдиного правила поведінки держав щодо поводження 

з невідкритими транскордонними родовищами, єдині обмеження можна по-

бачити в далекоглядності укладачів таких угод, які все частіше передбачають 

впровадження норми щодо консультацій сторін про експлуатацію таких ро-

довищ. Наступним етапом може стати більш широке запровадження норми 

про укладання угод щодо експлуатації таких родовищ. Існують певні докази 

існування звичаєвої норми, що вимагає укладеної угоди перед експлуатацією 

транскордонних родовищ, яка знаходить своє підтвердження в ряді супереч-

ливих резолюцій ГА ООН (резолюції 2995 (XXVII); 2996 (XXVII); 3129 

(XXVIII); Хартія економічних прав і обов’язків держав (ГА ООН рез. 3281 

(XXIX) 1974),  визначення яких є загальними та не однозначними і абсолют-

но ясними з цього приводу. Проте, однозначним свідченням існування такої 

норми може стати відповідна практика держав, що є поки досить обмеженою 

[748, с. 235]. 

Незалежно від типу або форми двосторонньої угоди про експлуатацію 

транскордонного родовища, головне питання в тому, як розподілити доходи 

від експлуатації спільних ресурсів. Існує кілька варіантів: 1. розподіл доходу 

в пропорції до обсягу родовища, розташованого в кожній стороні кордону. 

Основою для нього є принцип територіального суверенітету або виключні 

суверенні права держави; 2. справедлива частка доходу. На відміну від пер-

шої моделі, вона бере до уваги не тільки географічний розподіл родовища, а 

й інші умови, які можуть мати до цього відношення. Наприклад, зміна геоло-

гічних умов, кількість вже видобутих копалин, витрати на розвідку і розроб-

ку та інші. Тому, у Справі про континентальний шельф Північного моря МС 

ООН неоднозначно заявив, що справедливість при розподілі ресурсів не 

означає рівності [216, п. 49-50]; 3. для районів, що перекриваються територі-
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альними претензіями, сторони в основному вибирають «рівноцінний» обмін 

вкладень і доходів. 

Особливий характер має також використання ресурсів, розташованих 

поблизу кордонів держав. На це вказують і в доктрині міжнародного права: 

«виконання гірничих робіт і робіт з вишукування вуглеводнів в безпосеред-

ній близькості від кордону з кожного його боку виконується за власних пра-

вил. Однак ці роботи повинні вестися таким чином, щоб вони не завдавали 

шкоди території іншої сторони» [800, с. 82]. Про це ж свідчить і позитивне 

міжнародне право: «Роботи з вишукування та експлуатації мінеральних ко-

палин в безпосередній близькості від лінії кордону повинні вестися таким 

чином, щоб вони не завдавали шкоди території іншої сторони» (ст. 22 Дого-

вору СРСР з Чехословаччиною від 30 листопада 1956 р.) 

Практичним застосуванням міжнародного договірного і звичаєвого пра-

ва займається МС ООН, тому варто звернутися до його практики з приводу 

транскордонних ресурсів. Як зазначив суддя Скубішевський, «практика Суду 

наочно показує, що він має компетенцію вирішувати двосторонні суперечки з 

територіальних питань (в тому числі, прав на підводні райони), делімітацію 

кордонів і статус територій або територіальних одиниць» (п. 64) [801]. Час-

тіше за все, питання транскордонних ресурсів не є безпосереднім предметом 

позову, але фактично є його приводом, як це було, наприклад, в рамках ціло-

го ряду справ щодо делімітації континентального шельфу (Данія і Нідерлан-

ди проти ФРН (1969 р.), Лівія проти Мальти (1985 р.), Румунія проти України 

(2009 р.) і інші). В рамках справи Данія і Нідерланди проти ФРН, МС ООН 

вказав ключову проблему транскордонних вуглеводневих ресурсів – врахо-

вуючи той факт, що можливість використовувати таке родовище є з будь-

якого боку кордону, це може призвести до досудової чи марнотратної екс-

плуатації з боку однієї або іншої зацікавленої держави [216, п. 97]. Проте, єд-

ність родовища не є на думку Суду «особливою обставиною» при проведенні 

делімітації, але все ж повинна бути прийнята до уваги в процесі делімітації. 

В особливій думці судді Джессопа в цій справі було також відзначено, що 
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принцип спільної експлуатації може мати більш широке застосування в разі 

перекриття континентальних шельфів, тобто, ще не розділених, особливо у 

випадку, коли держави мають однаково обґрунтовані претензії [802, п. 66-

67].  

Відповідно, постає питання, чи є вплив економічної діяльності щодо 

транскордонних ресурсів на розмежування таких ресурсів та делімітацію пе-

вних територій? Зокрема, Україна, в рамках справи про Морську делімітацію 

в Чорному морі (Румунія проти України) (2009 р.), висувала факт видачі лі-

цензій на діяльність, що стосується розвідування нафтових та газових родо-

вищ в межах континентального шельфу / виключної економічної зони у 1993, 

2001 і 2003 рр., як аргумент на свою користь, роблячи висновок, «що її діяль-

ність, пов'язана з нафтою, узгоджується з її лінією делімітації і повинна бути 

прийнята до уваги разом з іншими відповідними обставинами, зокрема фізи-

чною географією, в цілях досягнення справедливого рішення» (п. 190) [803, 

с. 122]. Проте, як і в даному випадку (п. 163), так і раніше, Суд тримався ін-

шої точки зору. Зокрема, у Справі про Континентальний шельф Північного 

моря (ФРН проти Данії і Нідерландів (1969 р.)) Міжнародний Суд ООН вка-

зав, що делімітація, це функція, яка відрізняється від розподілу ресурсів (п. 

18) [216, с. 22]. У Справі Лівія проти Тунісу щодо розподілу континентально-

го шельфу (1982 р.) Міжнародний Суд ООН вказав на розвиток принципу 

справедливого розподілу, зазначивши, що повинен бути справедливим поділ 

самого шельфу, а не поділ ресурсів шельфу. Це означало, що у випадках, ко-

ли були розкидані ресурси, розташовані по шельфу, завдання полягає не в 

поділі цих ресурсів, а в поділі самого шельфу, незалежно від місця розташу-

вання ресурсів [237, п. 106-107]. Міжнародні адюдикаційні органі і далі три-

маються такої ж практики, хоча з їхнього складу іноді і лунають інші думки. 

Так, представник Франції П. Вейль в рамках франко-канадського арбітражу 

щодо Сен-П'єр і Мікелон (1992 р.) у своїй особливій думці відзначив, що пи-

тання ресурсів дійсно грає певну роль у встановленні граничних ліній, і арбі-

траж мав змогу врахувати економічні інтереси, політичні аспекти і географі-
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чні критерії, виробивши єдиний підхід, що міг би застосовуватися в майбут-

ньому при делімітації морських просторів і розподілі ресурсів. На його дум-

ку, ресурси мають грати роль при делімітації, щоб дійсно встановити справе-

дливий розподіл території шельфу (пп. 33-34) [804, с. 1145]. 

Міжнародне право має в наявності і застосовує цілий арсенал засобів 

для поділу континентального шельфу і його енергетичних ресурсів: принцип 

справедливості, рівновіддаленості, пропорційності, згоди держав, напівкіл. У 

цілому ряді справ різні ад’юдикаційні органи застосовували різні підходи 

щодо поділу шельфу. В рамках англо-французького арбітражу (1977 р.) було 

створено особливий анклав на шельфі [805]. В Справі МС ООН Лівія проти 

Мальти щодо делімітації континентального шельфу (1985 р.) Мальта, в якос-

ті аргументу на свою користь, висувала більш скрутне економічне станови-

ще, що мало бути виправлене за допомогою ресурсів шельфу [806, п. 68]. 

В справі ФРН проти Данії і Нідерландів щодо розподілу континенталь-

ного шельфу (1969 р.) суддя Ф. Джессеп відзначив  існування принципу, що 

експлуатацію ресурсів дна сусідні держави мають вести спільно, намагаю-

чись не ділити єдине родовище [216, с. 61]. Проте, ця думка була висловлена 

в окремій думці і тоді не підтримана ані його колегами, ані практикою дер-

жав. Проте пізніше, у спорі між Ісландією та Норвегією про острів Ян-Маєн 

(1980 р.) Погоджувальна комісія з континентального шельфу рекомендувала, 

що ресурси не мають бути розділені, і що має використовуватись угода сто-

рін про спільну експлуатацію родовища, а не лише делімітація простору [807, 

с. 825]. В підсумку, саме  цей підхід і було використано в Угоді про деліміта-

цію континентального шельфу між Ісландією та Норвегією (1981 р.), за якою 

створили зону спільної розробки [808, с. 247].   

В той же час, в ряді справ проблема транскордонних ресурсів була од-

ним з безпосередніх питань до суду. Наприклад, Справа Португалії проти 

Австралії (1995 р.), приводом для якої стало укладання Австралією в 1989 р. 

угоди з Індонезією про спільне використання вуглеводнів в Тиморській уще-

лині, в рамках якої Австралія визнала суверенітет Індонезії над Східним Ти-
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мором, що був незаконно окупованим до цього (у 1976 р.). Цим було пору-

шено численні резолюції РБ і ГА ООН, а також право народу Тимору розпо-

ряджатися власними природними ресурсами [809, с. 90]. Нажаль, Суд виявив, 

що справа є неприйнятною, через неможливість залучити до розгляду всі 

сторони, поведінка яких буде оцінюватися. В той же час МС ООН відзначив 

важливий аспект, що дії Індонезії з приєднання Східного Тимору «є незакон-

ними, і що, як наслідок, вона не має права укладати договори з питань, що 

стосуються ресурсів континентального шельфу Східного Тімору» (п. 34). По 

суті це рішення підтвердило відповідні положення 4 Гаазької конвенції 1907 

р. (ст.ст. 43 і 55) і 4 Женевської конвенції (ст. 53) щодо відсутності в держа-

ви-окупанта права розпоряджатися ресурсами окупованої території на свою 

користь. Як зазначив з приводу цієї справи суддя Скубішевський, «договір 

про Тиморську ущелину нічого не говорить про будь-який матеріальний зиск 

отриманий за його допомогою, і, можливо, призначений народу Східного Ті-

мору. Відповідно до права Об'єднаних Націй, більша частина ресурсів, які 

охоплюються Договором, належить цьому народу. Як це буде компенсувати-

ся?» (п. 165) [801]. Як вихід правник пропонує звернення до механізмів ООН 

і, зокрема, консультацій з переговорів перед укладанням таких договорів, в 

тому числі і з керуючою державою (п. 167). Розвиває цю думку суддя Вера-

мантрі, який відзначає, що поки народ Сх. Тимору продовжує бути несамохі-

дним, ці ресурси будуть продовжувати належати їм на основі неспростовних 

принципів права націй. У такий час, як вони досягнуть самовизначення, вони 

можуть мати справу з цими ресурсами таким чином, як вони вільно виберуть. 

До тих пір, міжнародна правова система не захищає їх права, і повинні бути 

вжиті серйозні дії проти будь-якого випадку, за якими їх права можуть бути 

відчужені без їх згоди [810, с. 153]. 

В той же час, в доктрині вказують на можливість і законність викорис-

тання ресурсів окупованої країни, проте за виконання цілого ряду умов, як 

то, покриття витрат на окупацію, згоди її управлінських структур і ООН, за-

безпечення потреб населення і т.п. [811; 812, с. 420]. Це, узгоджується з по-
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зицією МС ООН в Консультативному висновку по Намібії, в якому Суд по-

годився з виконанням економічних прерогатив південноафриканською вла-

дою у зв'язку з їх управлінням у Намібії, якщо це було зроблено в інтересах 

місцевого населення (п. 56-57) [489, с. 153]. Проте, навіть в таких випадках 

видача державою-окупантом іноземним компаніям ліцензій на значні об’єми 

видобутку буде порушенням норм міжнародного права, що і було відзначено 

при спробі видобутку при окупації Синаю Ізраїлем в 1970-і роки [813; 814, с. 

432].  

Іншою категорією таких справ є справи щодо розподілу транскордонних 

ресурсів річок: Справа Угорщина проти Словаччини (Габчіково-Надьмарош) 

(1997 р.), Справа Уругвай проти Аргентини (2010 р.), щодо спільного вико-

ристання ресурсів вод річки Уругвай; Ефіопія проти Еритреї (2013 р.), щодо 

вод Нілу. В цих справах МС ООН  звернув увагу на існування обов’язку ко-

ординувати діяльність держав в рамках створених двосторонніх механізмів 

управляння спільним ресурсом. Причому, тут наголос робиться на застосу-

ванні саме двосторонніх механізмів, а не універсальних угод. Також Суд ви-

знав екологічну експертизу (ОВНС) як практику, яка стала обов'язком зага-

льного міжнародного права в ситуаціях використання спільних водних при-

родних ресурсів. Було підтверджено обов’язковість застосування в таких ви-

падках принципів профілактики та співпраці з протидії забрудненню. В той 

же час, має забезпечуватися баланс між правами і потребами кожної прибе-

режної держави використовувати річку для економічних і комерційних цілей, 

і їхніми зобов'язаннями щодо захисту її з точки зору шкоди навколишньому 

середовищу. «Використання [річки] не може вважатися справедливим і розу-

мним, якщо інтереси інших прибережних держав в спільному використову-

вані ресурсу і охорони навколишнього середовища не були прийняті до ува-

ги» (Справа Уругвай проти Аргентини (2010 р.) п. 177). 

Резюмуючи досвід міжнародних ад’юдикаційних установ щодо питань 

транскордонних ресурсів, можна сказати, що судові рішення з питань делімі-

тації просторів в основному вимагають співпраці між зацікавленими сторо-
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нами, а ті, що припускають співробітництво у формі спільного проведення 

діяльності в спірних областях, можуть служити юридично життєздатною аль-

тернативою при звичайних методах делімітації.  

Певний інтерес для нас становить також проблема транскордонного ви-

добутку такого виду ресурсів, як сланцевий газ. Спеціальних міжнародно-

правових документів з цього приводу немає. Проте, певні дії в цьому напря-

мку відбуваються. Так, Комісія ЄС ухвалила Екологічні правила розробки 

проектів зі сланцевого газу (2012 р.) [815, с. 2], в яких встановила перелік ди-

ректив ЄС, що мають застосовуватися в процесі прийняття рішення про екс-

плуатацію, експлуатації і виведення з експлуатації таких об’єктів. Зокрема, 

мова йде про обов’язковість ОВНС, заборони і обмеження пов’язані з вимо-

гами природоохоронних територій в рамках Natura 2000, оператор повинен 

перед початком проекту, поінформувати компетентні органи про характер і 

кількість небезпечних речовин, які будуть зберігатися в його установках, ці 

речовини повинні мати розширений паспорт безпеки, який включає варіанти 

впливу, оператор повинен отримати дозвіл, якщо проект вимагає викорис-

тання великої кількості води з поверхневих або підземних вод, в процесі дія-

льності зворотній потік води після видобутку сланцевого газу має бути очи-

щений і повернений в геологічні формації, має розроблятися план управління 

відходами і щодо політики запобігання великих аварій, компетентні органи 

здійснюють моніторинг зобов'язань, зокрема, щодо використовуваної води, в 

процес поводження з відходами має застосовуватися принцип «найкращих 

доступних технологій», головну відповідальність за екологічний та інші види 

збитку несе оператор, через 20 років по закінченню експлуатації об’єкту від-

повідальність за нього має бути передана компетентному державному органу.  

Своєю чергою в резолюції Європарламенту від 21 листопада 2012 р. про 

промислові, енергетичні та інші аспекти сланцевого газу і нафти зазначено, 

що в ЄС розвідка і видобуток сланцевого газу можуть становити транскор-

донну загрозу «підземним водам, повітрю або ґрунту більш ніж в одній краї-

ні». При цьому, міститься пропозиція вживати такі заходи: 1. повне розкрит-
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тя всіх технічних та екологічних питань, пов'язаних з розвідкою сланцевого 

газу; 2. співробітництво з усіма зацікавленими сторонами до і під час дії кон-

цесії; 3. проведення регіональних оцінок впливу з метою оптимізації розподі-

лу ресурсів між геотермальною енергією, видобутком сланцевого газу та ін-

ших підземних ресурсів, і, отже, максимізація вигоди для суспільства [317]. 

В будь-якому разі, на базі аналізу існуючих документів і звичаєвого пра-

ва можна виділити деякі основні принципи поведінки держав у випадках тра-

нскордонних енергетичних ресурсів. До них відносяться: 1) визнання сувере-

нітету держав на ці ресурси; 2) загальне зобов'язання співпрацювати; 3) не 

завдавати значної шкоди іншим зацікавленим сторонам; 4) інформувати і 

консультувати; 5) оптимальне і розумне використання ресурсів; 6) принципи 

сумлінності і добросусідства; 7) не завдавати значної шкоди навколишньому 

середовищу та інші. Деякі дослідники додають до переліку принцип сталого 

розвитку, принцип справедливості, принцип цілісного, або екосистемного 

підходу (включаючи принципи комплексного та інтегрованого управління), 

принцип раціонального використання та принцип перестороги [750, с. 16]. 

Але ці принципи зустрічаються далеко не завжди і переважно по відношенню 

до живих ресурсів. 

На останньому етапі своєї роботи КМП ООН почала приділяти певну 

увагу такому спільному ресурсу, як атмосферне повітря, що має безумовно 

важливе значення при використання такого ресурсу ВДЕ, як вітер. Це тим, 

більше важливо, що наразі хоч міжнародне право і використовує відповідну 

термінологію, проте фактично не містить визначень ані атмосфери, ані повіт-

ря, ані вітру20. Комісія СОТ з врегулювання спорів у рамках справи Венесуе-

ла і Бразилія проти США (1996 р.), прийшла до висновку, що чисте повітря 

може розглядатися як не відновлюваний природний ресурс, і, отже, будь-які 

дії, спрямовані на збереження його чистоти, можуть розцінюватися як стра-

тегія в інтересах збереження не відновлюваного природного ресурсу відпові-

дно до п. g ст. XX ГАТТ [339, с. 274]. Своєю чергою на 15-у Всесвітньому 

                                                             
20Докладно див.: [816, с. 30-37]. 
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конгресі по чистому повітрю (Ванкувер, Канада) (вересень 2010 р.), було 

прийнято заключну декларацію під назвою «Одна атмосфера», що містила 

положення про необхідність стимулювання інтеграції політики в області клі-

мату і забруднення і заклик до формування нової галузі під назвою «Право 

атмосфери», яка діяла б паралельно з Конвенцією ООН з морського права 

[217, с. 19]. 

В рамках сучасної доктрини міжнародного права не існує жодної одноз-

начної оцінки правового статусу атмосфери, проте вироблено п'ять концеп-

цій, які можуть мати важливе значення у визначенні її правового статусу: 1) в 

якості повітряного простору, 2) як спільний/роздільний (shared) ресурс, 3) як 

спільна власність (common property), 4) як спільне надбання (common 

heritage) людства, і 5) спільна турбота або загальний інтерес (common concern 

/ common interest) людства [817, с. 7-13; 818-819]. Д.Р. Мінекаєва, намагаю-

чись узгодити існуючі підходи, відзначає, що фактично, правовий статус ат-

мосферного повітря має подвійний характер. По-перше, в міжнародному по-

вітряному праві, кажучи про повітряний простір держави, мають на увазі по-

вітряний стовп над лінією кордону і повітря, яке знаходиться в межах даної 

території (простір, на який, за загальним правилом, поширюється юрисдикція 

даної держави), хоча його склад постійно змінюється. Цей правовий статус 

визначається державою і міждержавними угодами, що застосовуються при 

правовому регулюванні повітряних перевезень. По-друге, в рамках міжнаро-

дного екологічного права, кажучи про охорону повітря, розглядають повітря 

як єдине ціле (неподільний ресурс) [820, с. 21-22]. 

Можливо правильним був би підхід, згідно якого атмосфера може розг-

лядатися як природний ресурс, будь то загального або спільного володіння, і 

в той же час, як «загальний інтерес людства», що гарантує її захист. Так, ат-

мосфера є природним ресурсом, склад якого може вплинути на здоров'я лю-

дини і навіть виживання всього виду, прямо або побічно – навіть якщо він 

сам по собі, не буде «експлуатований» в матеріальному сенсі. Власне на цьо-

му і наголошує преамбула РКЗК ООН, де чітко заявлено, що «клімат Землі і 
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його несприятливі наслідки є спільною справою для всього людства». Сайт 

РКЗК ООН також недвозначно відзначає, що «атмосфера є загальним ресур-

сом, частиною «спільного надбання»» [821]. А у Правових принципах, що 

торкаються змін клімату розроблених Асоціацію міжнародного права (2014 

р.) вказано, що всю «климатичну систему [варто розглядати в якості] спіль-

ного природного ресурсу» (ст. 2) [822]. У цьому світлі атмосфера може розг-

лядатися як природний ресурс, будь то загальний або спільний, і в той же час 

як «загальний інтерес людства» [823, с. 82], в якості нової концепції міжна-

родного екологічного права. Проте, слід додати, що можливі юридичні нас-

лідки, які витікають з такого статусу ще залишаються невизначеними [824, с. 

20].  

Отже, КМП ООН в 2014 р. була опублікована «Перша доповідь про охо-

рону атмосфери», яка зрештою запропонувала правове визначення терміну 

«атмосфера» – «шар газів, які оточують Землю в тропосфері і стратосфері і в 

якому відбувається перенесення і дисперсія речовин, що знаходяться в повіт-

рі» [217, с. 55]. В рамках подальшої розробки певного документу КМП реко-

мендовано звернути увагу на широкий перелік аспектів використання і за-

бруднення атмосфери, і серед них енергетичний. Хоча, тут мова йде все ж не 

про використання вітру для цілей ВДЕ, а про забруднення атмосфери енерге-

тичними відходами і в першу чергу радіоактивного забруднення [217, с. 60]. 

КМП вказала на ключову відмінність між повітряним простором і атмосфе-

рою в міжнародному праві: перше юридично є «областю, простором», а друге 

є «природним ресурсом, що перетинає державні кордони» і, отже, до неї має 

бути застосовано функціональний підхід [217, с. 63]. Такою, ж власне і була 

думка Комітету ООН з природних ресурсів, ще 1971 р. При цьому, КМП ви-

значила атмосферу, як «текучій ресурс» [217, с. 64], що передбачає по суті 

застосування до її експлуатації  підходів, що застосовні до таких транскор-

донних енергетичних ресурсів, як нафта і газ. В той же час КМП звернула 

увагу і на характерні її відмінність: «Хоча атмосфера не експлуатується в 

звичайному розумінні цього слова (як експлуатуються нафтові чи газові ре-
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сурси), її належне підтримання є необхідним для того, щоб організми могли 

дихати і жити в стабільних кліматичних умовах; тому будь-яка забруднююча 

атмосферу промисловість або держава по суті експлуатують атмосферу, зни-

жуючи її якість і здатність поглинати забруднювачі інших галузей промисло-

вості або держав» [825, с. 428]. В якості свого висновку, щодо застосовних 

підходів щодо атмосфери КМП вказала, щодо синергії двох підходів: 1. на 

двосторонньому або регіональному рівнях – концепція «спільних/роздільних 

природних ресурсів», 2. до глобальних екологічних питань – концепція «за-

гальних природних ресурсів», проте в будь-якому разі її «охорона є спільною 

турботою людства» [217, с. 65-68]. 
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Висновки до 3 розділу 

 

Регулювання міжнародним правом будівництва споруд для виробництва 

чи видобутку енергоресурсів відрізняється в залежності від делімітації мор-

ських просторів згідно Конвенції ООН з морського права (1982 р.). Особли-

вим є змішаний характер правого регулювання в більшості просторів, з біль-

шою чи меншою мірою залучення норм національного права (наприклад, ви-

дача дозволів на будівництво споруд у ВЕЗ). Крім того, варто зазначити, що 

будівництво таких споруд не має перешкоджати міжнародному судноплавст-

ву, і отже, розглядається, по суті, як другорядне в рамках міжнародного мор-

ського права. При цьому, національне законодавство держав щодо обмежень 

на плавання іноземних суден в територіальному морі і ВЕЗ може виходити з 

вимог захисту навколишнього середовища, і стосуватися, наприклад, суден з 

ядерним реактором або нафтоналивних танкерів із недостатніми технологіч-

ними захисними характеристиками. Додатковим є рекомендаційне регулю-

вання щодо штучних споруд за межами територіального моря з боку ІМО і 

ІСО, які розробляють стандарти, пов’язані з вітровими станціями. Також, мі-

жнародне право передбачає національно-правову криміналізацію нападу з 

використанням вибухового або радіоактивного матеріалу на штучні установ-

ки і споруди для розвідки або розробки ресурсів на континентальному шефі, 

що може бути широко розтлумачено, і як пошкодження навколишнього сере-

довища. 

Експлуатація енергоресурсів відкритого моря (вироблення енергії з різ-

ниць температур океану, енергії хвиль чи вирощування водоростей для виро-

бництва біопалива), яка, по суті, є мирною, є дозволеною, хоч прямо в пере-

ліку свобод відкритого моря і не передбаченою. При цьому, не йдеться про 

видобуток геотермальної енергії, оскільки тут буде йти мова про діяльність 

на Районі морського дна або континентальному шельфі, що має інше правове 

регулювання. 
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Під час пересування морські бурові установки можуть розглядатися з 

юридичної т.з. в якості морських суден, про що свідчить реальна практика 

держав, хоча МС ООН однозначної відповіді на це питання не дав (Справа 

про Прохід через Великий Бельт (1991 р.)). У той же час, в рамках права ЄС 

вони мають подвійну правову природу: під час руху пересувні бурові устано-

вки повинні розглядатися як судна, і підлягають дії міжнародних морських 

конвенцій, а коли розміщені у водах ВЕЗ або на континентальному шельфі 

для буріння, видобутку або інших заходів, пов'язаних із морськими нафтови-

ми і газовими операціями, на них поширюється дія спеціального законодав-

ства ЄС щодо безпеки нафтогазового видобутку (Директива ЄС 2013/30/EU). 

При видаленні видобувних споруд у морі (наприклад, нафтовидобувних 

установок), то за загальним правилом міжнародне право передбачає їхнє ви-

далення у ВЕЗ і на континентальному шельфі, з метою безпеки судноплавст-

ва, приділяючи належну увагу охороні морського середовища та правам і 

обов'язкам інших держав (ст. 60 Конвенції 1982 р.), на основі відповідних 

стандартів ІМО (Керівні принципи і стандарти (1989 р.)), в якості обов’язку 

прибережної держави, хоча і дозволяє за умов «детально викладених техніч-

них характеристик» їх не видаляти.  

В рамках міжнародного морського права встановлено норми щодо регу-

лювання процесів уловлювання і зберігання потоків діоксиду вуглецю (CCS). 

У зв’язку з тим, що СО2 є відходами, їхнє захоронення в морях має бути ви-

ключенням у рамках міжнародного права. До таких робіт має застосування 

принцип перестороги. Крім того, сама технологія CCS наразі не включена до 

механізмів чистого розвитку Кіотського протоколу, тому питання її зараху-

вання до квот розвинених держав не є вирішеним, хоча і не входить до забо-

ронених, як ядерні технології. Також, заборонено транскордонну передачу 

СО2, але їхнє поховання може здійснюватися за умови домовленості країнам.  

У рамках спеціалізованого міжнародно-правового регулювання екологі-

чних аспектів діяльності видобутку вуглеводнів у морських просторах суттє-

вим кроком вперед стала директива ЄС 2013/30/EU, яка поєднала в собі цілий 
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ряд встановлених в окремих міжнародно-правових актах принципів щодо за-

безпечення безпеки морських нафтогазових операцій: доступ громадськості 

до інформації, негайне повідомлення про аварії, принцип «забруднювач пла-

тить», відповідальність оператора за наслідки аварії, застосування кращих 

практик, оцінка впливу на навколишнє середовище, починаючи з етапу прое-

кту, безпека праці, існування планів ліквідації аварій, незалежні перевірки 

безпеки та екологічних критичних елементів протягом усього життєвого ци-

клу установки, особливий режим в Арктиці та встановлених безпечних зонах. 

Директива застосовується тільки до території ЄС, але стосовно компаній, за-

реєстрованих в ЄС, при діяльності у третіх державах передбачено повідом-

лення про масштабні аварії у спеціальних звітах, причому навіть не міститься 

рекомендацій застосовувати її стандарти чи найкращі практики в таких дер-

жавах. 

Ключовою проблемою при експлуатації транскордонних ресурсів є спів-

відношення суверенітету над своєю частиною природного ресурсу двох чи 

більше держав і визначення принципів його експлуатації. Щодо транскор-

донних родовищ вуглеводневих ресурсів, треба відзначити, що ними є родо-

вище нафти або природного газу, яке лежить по обидві сторони від кордону 

між державами або між державою і спільнотою держав, і має можливість пе-

ретнути цю межу. Другим елементом визначення є те, що частина родовища, 

що лежить по одній стороні від кордону, може бути використана, повністю 

або частково, з іншого боку. Проте, єдність родовища не є на думку МС ООН 

«особливою обставиною» при проведенні делімітації, але все ж повинна бути 

прийнята до уваги в процесі делімітації. 

Практика і теорія міжнародного права пропонує нам кілька варіантів по-

водження із транскордонними родовищами: 1. право першого видобувача; 2. 

правила de lege ferenda (або експериментальні правила) як і обов'язкового 

спільного володіння; 3. суверенітет над ресурсами на своїй території, у поєд-

нанні з відмовою від заподіяння шкоди іншій державі; 4. спільні/роздільні 

права. 
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Ключовим для всіх типів спільних ресурсів має бути екосистемний під-

хід, який розглядає всю сукупність впливів, навіть коли екосистема перети-

нає національні кордони, згідно з науковими принципами, для досягнення 

мети сталого розвитку. Аналіз різних джерел міжнародного права показує, 

що, по-перше, регулювання транскордонних ресурсів на міжнародному рівні 

закликає до співпраці, але проблему транскордонних родовищ вуглеводнів 

міжнародні інститути, що займаються кодифікацією, намагалися обійти вза-

галі, через відсутність консенсусу між державами. По-друге, практика держав 

показує, що вони в основному вибрали шлях співпраці щодо цих ресурсів 

при делімітації. При цьому можна сказати, що держави змушені співпрацю-

вати через економічні і екологічні причини, оскільки часто неможлива делі-

мітація, але експлуатація вже є можливою завдяки створенню спеціальних 

механізмів. По-третє, рішення, винесені при делімітації, також закликають до 

співпраці в цілях збереження єдності родовища і уникнення конкуренції та 

марнотратної експлуатації. Варто при цьому визнати, що міжнародне право 

не ставить обов’язку щодо держав із встановлення спільного управління тра-

нскордонними ресурсами, але саме таке їхнє управління може мати значні 

позитивні практичні наслідки. 

Важливим аспектом, пов’язаним з експлуатацією транскордонних при-

родних ресурсів, відзначеним у міжнародному праві, є їхнє співвідношення з 

окупацією території. Загальні питання щодо цього врегульовані в 4 Гаазькій 

конвенції 1907 р. (ст.ст. 43 і 55) і 4 Женевської конвенції (ст. 53). Своєю чер-

гою, МС ООН, аналізуючи конкретно це питання, визнав незаконність укла-

дання угод із розподілу і експлуатації цих ресурсів державою-окупантом, як 

порушення права народу такої території розпоряджатися власними природ-

ними ресурсами. У той же час, законним буде використання ресурсів окупо-

ваної території, проте за виконання цілого ряду умов, як-то, покриття витрат 

на окупацію, згода її управлінських структур і ООН, забезпечення потреб на-

селення і т.п. Але, видача державою-окупантом іноземним компаніям ліцен-

зій на значні об’єми видобутку буде порушенням норм міжнародного права. 
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Стосовно такого ресурсу як нетрадиційний (сланцевий) газ, то як на рів-

ні міжнародного права, так і у національному праві держав не вироблено од-

накових підходів до можливості і процедури його видобутку. В рамках ЄС 

зроблено спробу певним чином внормувати ці процеси – ухвалено з цього 

приводу ряд рекомендаційних рішень (резолюції Європарламенту, і правові 

рамки від Комісії ЄС). З одного боку, передбачено, що рішення про таку дія-

льність мають ухвалюватися на національному рівні, а щодо транскордонних 

аспектів мають вживатися такі заходи: 1. повне розкриття всіх технічних та 

екологічних питань, пов'язаних із розвідкою сланцевого газу; 2. співробітни-

цтво з усіма зацікавленими сторонами до і під час дії концесії; 3. проведення 

регіональних оцінок впливу з метою оптимізації розподілу ресурсів між гео-

термальною енергією, видобутком сланцевого газу та інших підземних ресу-

рсів, і, отже, максимізація вигоди для суспільства. На рівні ЄС має проводи-

тися ОВНС і застосовуватися принципи «найкращих доступних технологій» і 

«забруднювач платить». 

 



375 
 

ІV. Інституційний механізм вирішення спорів в рамках екологі-

чно орієнтованої енергетики. 

 

 

4.1. Спеціалізовані енергетичні організації в міжнародному інституцій-

ному механізмі ЕОЕн. 

 

В рамках міжнародного інституційного співробітництва діяльність в 

сфері енергетики є суттєво фрагментованою. Існує ряд спеціалізованих між-

народних міжурядових організацій в енергетичній сфері, хоча досі і не існує 

глобальної енергетичної організації. Зараз різні міжнародні організації беруть 

участь в регулюванні і координації зусиль держав в енергетичному секторі. 

Більшість з них є спеціалізованими, або з погляду джерел енергії (наприклад, 

МАГАТЕ, ОПЕК, IRENA), чи мають вузький членський склад (наприклад, 

МЕА), або зосереджені на окремих аспектах (наприклад, ЮНІДО, ФАО). Цей 

інституціональний ландшафт був доповнений низкою інших спеціалізованих 

органів, які проте не мають статусу міжурядових організацій (наприклад, 

Форуму провідних економік з енергетики та клімату, MEF) з різними манда-

тами. Тому, універсальна міжнародна організація в сфері енергетики могла б 

допомогти державам-членам в галузі енергетичного планування, передачі те-

хнологій, в галузі досліджень і розробок в області технологій для задоволен-

ня енергетичних потреб бідних країнах і в забезпеченні поставок енергоносі-

їв в кризових ситуаціях [11, с. 15].  

Наразі, в світі існує не багато спеціалізованих міжнародних міжурядо-

вих організацій в сфері енергетики, чий мандат тим чи іншим чином 

пов’язаний з екологічною енергетикою. Так, Організація країн-експортерів 

нафти (ОПЕК), хоч і є організацією, що діє в нафтовому секторі, проте ані її 

статут, ані прийняті в її рамках резолюції жодним чином не спрямовані на 

екологізацію виробництва та видобутку нафти. В той же час, інша спеціалі-
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зована міжурядова організація – Форум країн-експортерів газу (ФКЕГ) – в 

своєму Статуті (2008 р.) [826] передбачила для себе цілий ряд завдань щодо 

виконання концепції ЕОЕн. В преамбулі передбачено, що ФКЕГ створена, 

щоб з одного боку забезпечити «суверенні права на національні ресурси при-

родного газу і можливість незалежно планувати», але з іншого – висловлені і 

аспекти захисту навколишнього середовища: «регулювати стійкий, ефектив-

ний і екологічно безпечний розвиток, використання і збереження ресурсів 

природного газу на благо населення їхніх держав». Як бачимо, елемент стій-

кого розвитку є невід’ємною складовою розвитку організації. В подальшому 

екологічна складова більше конкретизована. Вказано, що «розвиток має бути 

стійким і ефективним з урахуванням екологічних наслідків» (ст. 3а), для чого 

передбачається «обмін досвідом, думками і інформацією», серед іншого, з 

питань «технологій та підходів до сталого управління питаннями охорони 

навколишнього середовища з урахуванням екологічних обмежень, націона-

льних правил і багатосторонніх угод щодо навколишнього середовища та їх 

впливу на обсяги та стале споживання газу» (ст. 3б6). В цьому випадку мож-

на побачити суттєву відмінність від закладеного в рамках ДЕХ за майже 15 

років до цього принципу примату економічних потреб над екологічними об-

меженнями. Екологічні вимоги багатосторонніх угод та національні правила, 

а також стале управління є тими обмеженнями, які ставляться в рамках Ста-

туту ФКЕГ над суверенним правом на газ, як природний ресурс, так і над йо-

го видобутком і транспортуванням, тобто – економічними міркуваннями.  

Ще більше про екологічну важливість члени ФКЕГ, зважаючи на роль 

газу, як відносно безпечного традиційного енергетичного ресурсу, висловлю-

валися в рамках актів організації. Так, в Декларації X міністерської зустрічі в 

Ораніні (2010 р.) було відзначено, «що природний газ є невід'ємною части-

ною паливної суміші і відіграє важливу роль у задоволенні глобальної потре-

би в екологічно чистих джерелах енергії» (п. 5) [827]. Більше того, сторони 

використовують «екологічність» газу, як його явну конкурентну перевагу ві-

дносно інших ресурсів: «Визнати необхідність досягнення справедливої ціни 
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на природний газ на основі індексації ціни газу щодо нафти / нафтопродуктів 

з метою конвергенції цін на нафту і газ, беручи до уваги його переваги як з 

точки зору енергоефективності так і екологічних переваг» (п. 4), а також «ви-

ділити важливість природного газу в якості зеленого палива, значного ресур-

су і безпечної альтернативи, здатної забезпечити відповідь на виклик 21-го 

століття в галузі сталого розвитку для чистої, надійної та ефективної енергії» 

(п. 12) [828]. Остання декларація саміту голів держав ФКЕГ (2013 р.) особли-

во відзначила «зростаюче значення природного газу як екологічно чистого 

джерела енергії та сировини для довгострокового сталого розвитку світової 

економіки» (п. ІІ), для чого «заохочувати діалог ФКЕГ з усіма гравцями рин-

ку газу та зацікавленими сторонами з метою сприяння використання газу в 

якості провідника для екологічно чистого економічного зростання та соціа-

льного розвитку» (п. 8) [829].  

Як бачимо, учасники визначили саме екологічні переваги природного 

газу, як його конкурентну ринкову перевагу, яка має допомогти в збільшенні 

його частки на світовому енергетичному ринку. В той же час, якихось спеці-

альних органів в рамках організації для просування різного роду екологічних 

аспектів в рамках ФКЕГ не створено. Ані для просування відповідних техно-

логій, ані для сприяння інвестуванню. Можливо, це є ще «проблемою росту» 

організації, яка існує незначний проміжок часу, а може це пов’язано і з са-

мою структурою організації, яка намагається в першу чергу виступати як га-

зовий картель, що має тримати на відповідно високому рівні ціну на газ.  

Своєю чергою, ключовим для країн ОЕСР в сфері енергетики є Міжна-

родне енергетичне агентство (МЕА), що є в її рамках автономною міжурядо-

вою організацією, створеною в 1974 р. Агентство відіграє активну роль в 

просуванні цілого ряду аспектів ЕОЕн: ВДЕ, енергоефективність, термоядер-

ний синтез, чисте вугілля, раціональна енергетична політика, а також багато-

національна технологічна енергетична співпраця. Основна діяльність органі-

зації проходить навколо Угоди про міжнародну енергетичну програму (1974 

р.), Програми довгострокового співробітництва (1976 р.), а також документу 
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«Загальні цілі», ухваленого на зустрічі міністрів енергетики країн-членів 

МЕА в 1993 р.  

Відповідно до Міжнародної енергетичної програми МЕА має на меті, 

окрім забезпечення країн-членів системою екстреного обміну нафтою, також 

поліпшення енергопостачання та структури попиту в світі через розвиток 

альтернативних джерел енергії та підвищення енергоефективності; заохочу-

вати міжнародне співробітництво в галузі енергетичних технологій; і надава-

ти допомогу в інтеграції енергетичної та екологічної політики [830].  

Тільки держави-члени ОЕСР можуть стати членами МЕА. За винятком 

Чилі, Естонії, Ісландії, Ізраїлю, Мексики і Словенії, всі країни-члени ОЕСР є 

членами МЕА. Зараз їх є 28. 

В якості міжурядової організації координаційного типу, МЕА має обме-

жену владу у створенні норм та правозастосуванні. Поза правил управління 

аварійною нафтовою кризою, де воно здійснює нагляд за реалізацією країна-

ми-членами своїх обов’язків, МЕА не може змусити своїх членів керуватися 

його політикою. Воно може тільки давати рекомендації [831, с. 198]. Агентс-

тво не має явно згаданої правосуб'єктності, окремої від ОЕСР. Основою ав-

тономного статусу МЕА є делегування йому повноважень Ради ОЕСР в галу-

зі енергетики (ст. 4 Статуту МЕА). 

Варто зазначити, що на початку свого існування МЕА не приділяло дос-

татньої уваги ВДЕ, зосередившись на ядерній енергетиці і викопному паливі, 

за що піддавалося критиці з боку екологічних груп [832, с. 10]. В той же час, 

не здійснюючи практично помітної діяльності, МЕА готувало інституційні 

засади для такої співпраці. Було створено кілька тематичних платформ на ос-

нові багатосторонніх угод про передачу технологій (інші назви – Робочі уго-

ди або імплементаційні угоди (Technology Agreements, Multilateral 

Technology Initiatives, Implementing Agreements))21.  

Завдяки цим угодам, що створюють загальновизнані правові рамки, 

МЕА займає центральне місце в міжнародній співпраці в сфері науки і техні-

                                                             
21 Наприклад, [833]. 
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ки щодо створення енергетичних технологій [834]. Специфічною особливіс-

тю таких угод є те, що їхніми учасниками можуть бути як держави-члени 

ОЕСР, так і треті держави і міжнародні організації. Вони створюють відо-

кремлену платформу з певного питання в т.ч. енергоефективності, різновидів 

ВДЕ, низьковуглицевих технологій, що діє в рамках, передбачених МЕА. Ре-

алізацію програми угод здійснює цільова група, вказана в додатку. Уряди 

держав-членів можуть брати участь самі, або призначити іншу організацію зі 

своєї країни, щоб представляти їх у додатку. Деякі види діяльності є спіль-

ними між МЕА та іншими організаціями у відповідній сфері. При цьому, 

призначеними організаціями зазвичай виступають національні наукові або 

науково-дослідні центри, тобто ми маємо справу тут вже не з діяльністю 

суб’єктів міжнародного права з науково-технічного співробітництва. Вирі-

шення цих питань потребує зусиль з боку зацікавлених сторін у всьому світі. 

Щоб знайти рішення, державний і приватний сектори повинні працювати ра-

зом, розділяючи тягар витрат, і в той же час, збільшуючи підсумкові резуль-

тати. 

Зараз є 42 активні ініціативи. Метою цих угод є співробітництво в різно-

го роду енергетичних галузях, в т.ч. і ВДЕ, розвиток та розповсюдження ін-

формації. Нова ініціатива може бути створена в будь-який момент, за умови, 

коли принаймні дві країни-члена МЕА погодилися працювати над нею разом. 

Запроваджені МЕА міжнародні проекти розробок мають свою специфі-

ку. Охоплюючи дуже широку енергетичну сферу (окрім, ядерного поділу), 

вони не фінансуються МЕА, воно не має бюджету на дослідження і розробки. 

Замість цього, воно визначає області, що представляють спільний інтерес, 

надає юридичні консультації та підтримку, і звіти про хід і результати спіль-

ної діяльності через веб-сайт, видання та інші матеріали МЕА. Діяльність ко-

нтролюються Комітетом з енергетичних досліджень і технологій МЕА. Краї-

ни, що беруть участь у цих ініціативах не обов'язково повинні бути членами 

МЕА. Фінансування здійснюється на основі спільного несення витрат, осно-

вою розподілу обов'язків або комбінації того й іншого. У той час як більшість 
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виконавців угоди зосередилися на наукових дослідженнях та розробках, деякі 

роблять акцент на демонстрації і розгортанні. Не члени МЕА мають тенден-

цію зосереджуватися на технології ВДЕ, в той час як члени МЕА більше зо-

середжуються на технологіях кінцевого споживання [831, с. 215]. 

Робочі угоди мають стандартну структуру правового забезпечення прав і 

обов'язків Договірних Сторін. Країни-члени МЕА беруть участь в угодах до-

бровільно, в індивідуальному порядку. Договірні Сторони зобов'язуються до 

виконання завдань, зазначених у Додатках до угоди. Програми зазвичай ви-

значають механізми для обробки та захисту інформації і інтелектуальної вла-

сності, а також прописують заходи для комерційного використання та розпо-

ділу вигод. Договірні Сторони призначають одного Операційного Агента для 

кожного завдання за угодою, яка несе відповідальність за керування співро-

бітництвом та надає інфраструктуру по мірі необхідності. 

До робочих угод з відновлюваних джерел енергії, за якими створено 

платформи в МЕА, відносяться: МЕА біоенергетика, МЕА геотермальна ене-

ргія, Воднева імплементаційна угода, МЕА гідроенергетика, Система океані-

чної енергії, МЕА програма фотоелектричної енергетичної системи, Техно-

логії розгортання відновлюваної енергетики, МЕА сонячне опалення та охо-

лодження, Соларпейсіс (Концентрована сонячна енергія) і МЕА вітрова со-

нячна енергія і т.п. 

Проекти ці розпочаті як з самого початку існування МЕА (сонячне опа-

лення і охолодження в 1977 р.), так і нещодавно (Технологія розгортання ві-

дновлюваної енергетики в 2005 р.). В той же час їхнє значення для подаль-

шого розвитку ЕОЕн є неоціненним. Зокрема, Соларпейсіс стала основою для 

розробки принципово нової системи генерації електроенергії з сонячної ене-

ргії, що зараз застосовується в рамках проекту DESERTEC в Африці. Робота 

програм є інтегрованою між собою, зокрема МЕА сонячне опалення та охо-

лодження поєднано з Енергозбереженням в будівлях і Соларпейсіс.   

В рамках технологічної платформи було поєднано кілька десятків робо-

чих угод, що мають відповідні технології з глобальним відновним потенціа-
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лом CO2. Об’єднання  робочих угод МЕА відбулося за двома технологічними 

напрямками: по постачанню (вітрова, геотермальна, сонячна, чисте вугілля і 

т.п.) та по попиту (електричні транспортні засоби, енергоефективність в бу-

дівлях і т.п.), а також, географічно. Географічно, Рада керуючих МЕА закли-

кала Секретаріат МЕА зосередити діяльність технологічної платформи на 

таких об’єднаннях:  

1. Країни-члени МЕА та деякі країни ОЕСР (Чилі) 

2. Основні треті країни (Бразилія, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Росія, 

Південна Африка, Об'єднані Арабські Емірати) 

3. Інші країни, що представляють особливий інтерес для конкретних ці-

лей, у тому числі: Алжир, Казахстан, Марокко, Таїланд і Україна. 

Сама МЕА виконує функції секретаріату при Технологічній платформі. 

Технологічна платформа спирається на широке коло організацій і глобальних 

інститутів, щоб внести вклад в її стратегічні напрямки і оперативні функції, в 

тому числі комітети МЕА (наприклад, CERT (Комітет з енергетичних дослі-

джень і технологій); SLT (Постійна група з довгострокового співробітницт-

ва), SGD (Постійна група для глобального енергетичного діалогу)), а також 

партнерів поза МЕА, таких, як міжнародні організації, фінансові інститути і 

приватний сектор.  

Свідченням посилення уваги МЕА до відновлюваних джерел енергії 

стала перша публікація в 2012 р. щорічної середньострокової доповіді, в якій 

аналізуються різні сектори ВДЕ. Раніше мова про ВДЕ йшла лише в рамках 

загальних інформаційних публікацій МЕА по енергоресурсам. Як вказує ке-

рівництво МЕА, «за допомогою цього звіту ВДЕ займає своє законне місце за 

столом разом з іншими основними джерелами енергії», оскільки зараз такі 

звіти існують лише щодо нафти, газу і вугілля [835].  

Розвиток міжнародної координації в сфері термоядерної енергетики як 

одного з потенційно безпечних видів енергії від початку знаходився під кон-

тролем Міжнародного агентства з ядерної енергетики. В Статуті МАГАТЕ 
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(1956 р.) не було прямо сформульовано завдань з розвитку термоядерної ене-

ргетики, але Агентство має сприяти «більш швидкому і широкому викорис-

танню атомної енергії для підтримки миру, здоров'я і добробуту в усьому сві-

ті» (ст. 2) та «уповноважується сприяти і заохочувати науково-дослідні робо-

ти в галузі атомної енергетики… надання послуг або постачання матеріала-

ми, обладнанням чи технічними засобами інших членів Агентства, а також 

здійснювати будь-які операції або надавати будь-які послуги, що можуть 

принести користь в науково-дослідній роботі в галузі атомної енергії, або в 

розвитку атомної енергії, або в практичному застосуванні атомної енергії в 

мирних цілях» (ст. 3). Саме виконуючи ці статутні завдання, МАГАТЕ з 1958 

р. підтримує розвиток термоядерної енергії, організовуючи міжнародні нау-

кові конференції. Але головне, що, сприяючи міжнародному співробітницт-

ву, МАГАТЕ в 1987 р., запросило США, Японію, Радянський Союз і Євратом 

підготувати під егідою МАГАТЕ концептуальний проект майбутнього тер-

моядерного реактора: ITER [836, с. 735-736].  

Аналогічну роботу з підтримки розвитку міжнародної співпраці в галузі 

термоядерного синтезу здійснювало і Міжнародне атомне агентство (МАА), 

що як і МЕА виступає автономним утворенням в рамках ОЕСР, проте з вузь-

кою спеціалізацією в сфері атомної енергетики. Отже, МАА реалізує програ-

ми по співпраці в області енергетичних технологій шляхом підписання і реа-

лізації угоди між ОЕСР та Євратом. Крім того, за його участі укладено сім 

угод, пов'язаних з термоядерним синтезом, в тому числі "Великий Полегше-

ний Токамак" та Тристороння угода про реалізацію, метою якої є забезпечити 

основу для полегшення обміну персоналом та обладнанням між трьома лабо-

раторіями у США, Франції та Японії. Всі ці угоди МАА виступили поперед-

никами наймасштабнішого та зараз реалізованого проекту ІТЕР.  

Своєю чергою, зараз ключовою організацією в сфері термоядерного си-

нтезу є ІТЕР (раніше розшифровувалося, як Міжнародний термоядерний екс-

периментальний реактор, зараз – акронім). ІТЕР можна охарактеризувати на-

віть не як окрему міжнародну організацію, а швидше проект міждержавного 
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технологічного співробітництва, наділений правами міжнародної організації 

– в т.ч. правом укладати міжнародні угоди, своєрідним правом посольств (мі-

сцеві відділення в державах-учасницях угоди (ст. 13), своєрідною відповіда-

льністю (цивільною) (ст. 15). У радянській міжнародно-правовій літературі 

такі організації характеризувалися як виробничо-галузеві організації, в рам-

ках яких створюється можливість більш оперативного та комплексного узго-

дження на багатосторонній основі питань, пов'язаних із визначенням напряму 

розвитку окремих галузей промисловості [837, с. 259]. 

Завданням організації ІТЕР є реалізація міжнародного проекту IТER, 

який присвячений розробці термоядерного реактору, який має на меті одер-

жання стійкої термоядерної енергії. Роботи з реалізації цього проекту прохо-

дили протягом довгого періоду часу, і в 2006 р. були формалізовані на між-

народному рівні у формі багатосторонньої угоди, яку уклали Євратом, Фран-

ція, Росія, Індія, Китай, Республіка Корея, США і Японія [838]. Угода ІТЕР 

вступила в силу 2007 р. після ратифікації всіма учасниками. При укладанні 

угоди її дія поширювалася також завдяки членству в Євратомі і на Болгарію, 

Румунію і Швейцарію, як асоційованих членів програми Євратому з термоя-

дерного синтезу (ст. 21). Зараз, зі вступом перших двох в ЄС і, відповідно, в 

Євратом, норми ст. 21 поширюються тільки на Швейцарію. Відповідно, вона 

також є учасником угоди завдяки членству в Євратомі, а не третьою сторо-

ною. У той же час, Швейцарія реалізує свою участь в ІТЕР тільки в рамках 

Євратому. 

Кожна з держав призначає для реалізації угоди відповідну команду 

(Home Teams), яка згідно угоди 2006 р. визначалася, як внутрішнє агентство 

(the Domestic Agency), що і мало нести відповідальність, як «оператор», в се-

нсі ст. 1 Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду 

(1963 р.). Так, Євратом визначив в 1992 р. такою командою Joint European 

Torus (JET), а у 2007 р. – спеціально створене агентство – Європейський спі-

льний проект для ІТЕР і розвитку термоядерної енергії (спільне підприємст-

во) [839, с. 58-72].  
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Крім того, можливе залучення до виконання проекту ІТЕР і третіх країн. 

Так, ст. 19 угоди про розробку технологічного проекту реактору ІТЕР (1992 

р.) [840, с. 14-31] передбачала, що учасники за власної волі можуть їх залуча-

ти, але при цьому «умови такої участі повинні бути сумісні з положеннями 

цієї Угоди… та підлягають затвердженню Радою». Таким чином відбувався 

певний «субпідряд» щодо реалізації проекту ІТЕР. 

Найактивніше цю статтю в своїй діяльності використав Євратом, що у 

1995 р. долучив до проекту ІТЕР Канаду. Крім того, Євратом уклав низку 

угод з термоядерного синтезу рамкового характеру з третіми державами – 

Казахстаном, Швейцарією, Росією, Україною і т.д.  

Повертаючись безпосередньо до Статуту ІТЕР, треба зазначити, що Ор-

ганізація володіє міжнародною правосуб'єктністю і є юридичною особою в 

державах-членах (ст. 5). Це також об'єднує її з іншими виробничо-галузевими 

організаціями, наприклад, «Інтерметалл». Вищим органом Організації ІТЕР є 

Рада, до якої делегуються по 4 представники від кожного члена. Таке делегу-

вання пов'язано з процедурою голосування, яка можлива у двох варіантах: 

одноголосно і через систему зважених голосів, вага яких визначається через 

рівень внесків до Організації. 

Вищою посадовою особою та представником Організації ІТЕР при реа-

лізації її правоздатності є обираний на 5 років Генеральний директор, відпо-

відальний перед Радою. Персонал, що працює в Організації, складається з 

двох груп – штатних співробітників ІТЕР і співробітників, прикомандирова-

них державами. Перша група персоналу призначається Генеральним дирек-

тором. Весь персонал та Генеральний директор є міжнародними чиновника-

ми (ст. 7). 

Угода ІТЕР передбачає дещо специфічне для міжнародної організації 

формулювання бюджетної статті. Йдеться, власне, про більш широке поняття 

– «ресурси організації» (ст. 8). Вони складаються з майна (внески в натура-

льній формі і персонал), фінансових внесків членів і додаткових внесків. 
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Привілеї та імунітети організації, її персоналу, майна і активів також 

сформульовані незвично для міжнародної організації. Формально в угоді не 

визначено їх обсяг, а лише встановлено, що на території держав-членів вони 

такі, «які необхідні для виконання її функцій» (ст. 12). При цьому персонал 

та Генеральний директор повинні дотримуватися відповідних національних 

законів і нормативних актів приймаючої держави у сфері охорони здоров'я 

населення та персоналу, безпеки, ядерної безпеки, радіаційного захисту, лі-

цензування, ядерних речовин, охорони навколишнього середовища і захисту 

від зловмисних дій (ст. 14). Цікаво, що мова йде не про всі держави-члени 

організації, а лише про приймаючу. Крім того, існує окрема угода про приві-

леї та імунітети ІТЕР, яку підписала обмежена кількість учасників проекту 

(Євратом, Індія, Китай, Республіка Корея, Росія і Японія) [841]. 

Таке нечітке формування імунітетів і привілеїв має в принципі компен-

суватися в угодах про штаб-квартири і місцеві відділення, але тут можлива 

колізія, коли обсяг привілеїв та імунітетів в рамках угоди про штаб-квартири 

і угод про місцеві відділення буде відрізнятися, але стосуватися одного і того 

ж кола осіб в тій же організації. 

Дуже специфічно сформульовані також положення про відповідальність 

організації. Мова в угоді йде тільки про договірну відповідальність і позадо-

говірну відповідальність організації (ст. 15), що аналогічно нормам, які міс-

тяться в установчих договорах ЄС, і свідчить про вплив Євратому в процесі 

укладення угоди. Відмітною є прямо передбачена відсутність відповідально-

сті держав-членів за дії організації, відповідно ІТЕР може відповідати тільки 

в рамках своїх ресурсів або за одноголосним рішенням членів Ради додатко-

вими фінансами організації. 

У зв'язку з використанням в рамках практичної діяльності ІТЕР ядерних 

та інших матеріалів, в угоді встановлено режим нерозповсюдження і загальну 

заборону передачі матеріалів, отриманих за угодою третім особам, а так само 

–  виключно мирні цілі угоди (ст. 20). 
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Приймаючою стороною, що забезпечує майданчик проекту, є Франція 

(ст. 11), з якою має бути укладена також угода про штаб-квартиру, а зараз 

існує лише протокол про забезпечення майданчиком. Угода напівзакрита – 

приєднання держав і міжнародних організацій можливо тільки при одностай-

ній згоді членів Ради (ст. 23). Не встановлено ніяких спеціальних обмежень 

на участь міжнародних організацій, на зразок участі тільки «організацій еко-

номічної інтеграції», як це прописано в Статуті IRENA. 

У зв'язку з роботою в процесі проекту ІТЕР з особливо небезпечними 

матеріалами (ядерними) особливою є і процедура завершення дії угоди. По-

чатковий термін дії угоди встановлений в 35 років, проте за рішенням Ради 

його можна пролонгувати максимум до 10 років. Причому рішення про про-

лонгацію угоди має бути прийняте за 6 років до закінчення терміну її дії. Це 

пов'язано з необхідністю почати за 5 років до закінчення терміну дії угоди 

процедуру деактивації установок ІТЕР (ст. 24). Спеціальним є і вихід сторін з 

угоди. Він можливий тільки через 10 років після набуття чинності угоди, 

причому для приймаючої сторони він взагалі неможливий. Якщо вихід про-

ходить в процесі експлуатації установок, то сторона, що виходить, має ви-

платити всю свою частку. Додаткові аспекти виходу з угоди повинні регулю-

ватися в процесі консультацій про вихід сторони (ст. 26). 

Як не дивно, єдиною спеціалізованою організацією універсального типу 

в сфері енергетики є організація в сфері ВДЕ – Міжнародне агентство з від-

новлюваних джерел енергії (IRENA). Першу ідею зі створення універсальної 

спеціалізованої організації з ВДЕ було оприлюднено в 1980 р. в доповіді ко-

місії Північ-Південь. Її обговорення стало головною темою на першій конфе-

ренції ООН з ВДЕ в Найробі – «Нові і відновлювані джерела енергії» (1981 

р.), але було відхилено промислово розвиненими країнами, які не були пере-

конані в необхідності такого агентства. 

Пізніше створення спеціалізованої установи в сфері екологічної енерге-

тики отримало всебічну підтримку від неурядової організації EUROSOLAR, 

якою було розроблено кілька проектів такої організації. Найсуттєвішою з них 
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стала пропозиція щодо міжнародної організації оприлюднена в 2001 р. у фо-

рмі «Меморандуму про створення Міжнародного агентства з відновлюваної 

енергетики (IRENA)». В ньому стверджувалося, що IRENA повинна бути 

створена як міжнародні урядові організації поза системою ООН [842].  

Організаційною моделлю мало стати МАГАТЕ, одним з завдань якого є 

некомерційна передача ядерних технологій, причому іншим важливим пози-

тивним аспектом діяльності організації є відсутність потреби приділяти увагу 

питанням безпеки, які є другим важливим напрямом діяльності МАГАТЕ.  

Ідею було оприлюднено на ряді міжнародних конференцій («Розвиток 

глобальної діяльності з передачі ВДЕ», Берлін (2001 р.), Перший світовий 

форум з ВДЕ, Берлін (2002 р.)), в 2002 р. її підтримав уряд Німеччини внісши 

відповідний пункт в коаліційну угоду. А оформлено у вигляді міжнародної 

угоди на Першій підготовчій конференції зі створення IRENA в Берліні (2008 

р.) за участі представників більш ніж 60 країн та Заключній підготовчій кон-

ференції з прийняття статуту IRENA в Мадриді (2008 р.). В 2009 р. Статут 

IRENA [519] було підписано на Конференції у Боні представниками 148 дер-

жав, набув він чинності в 2010 р., а в 2011 р. організація почала функціонува-

ти. Зараз (липень 2015 р.) членами організації є 140 держав і ЄС, ще 32 дер-

жави поки лише підписали Статут [843]. Нажаль, серед них немає таких дер-

жав, як Канада, Бразилія, Венесуела, Україна. 

У відповідності зі ст.ст. ІІ і ІІІ Статуту до цілей IRENA входить сприян-

ня  поширенню, активному впровадженню і постійному використанню всіх 

видів  відновлюваної  енергії, одержаної на стійкій основі з ВДЕ. Агентство 

здійснює свою діяльність з належним урахуванням:  

 a) національних і внутрішніх пріоритетів та переваг комплексного під-

ходу, що передбачає використання ВДЕ і підвищення ефективності її вико-

ристання;  

 b) внеску ВДЕ у збереження навколишнього середовища за допомогою 

зниження тиску на природні ресурси і скорочення масштабів збезлісення, 

особливо в тому що стосується тропічних лісів, спустинення і втрати  біоло-
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гічної  розмаїтості;  в  охорону  клімату; у забезпечення економічного росту  і 

соціальної згуртованості, включаючи скорочення масштабів бідності і стій-

кий розвиток; у забезпечення доступу до енергопостачання і  його сталого 

характеру; в розвиток регіонів і у забезпечення взаємної відповідальності по-

колінь. 

Механізми досягнення цих цілей можна згрупувати до кількох груп: 

сприяння інформаційному обміну, науково-технологічна співпраця, фінансо-

ва підтримка відновлюваних технологій, координація співпраці держав-

членів з іншими організаціями щодо відновлюваної енергетики. 

Агентство володіє міжнародною правосуб’єктністю, а в державах-

членах є юридичною особою («володіє такою правоздатністю, що необхідна 

для виконання своїх функцій») (ст. 13).  

За процедурою прийому нових членів Агентство є напівзакритою орга-

нізацією – рішення про прийом нових членів приймають члени організації в 

рамках її органів. Членами IRENA можуть бути як держави (притому, лише 

члени ООН), так і регіональні міжурядові організації економічної інтеграції 

(ситуація подібна до участі в Конвенції ООН з морського права (1982 р.)). В 

той же час, одночасна реалізація прав організації і її держав-членів в рамках 

IRENA неможлива (наприклад, при голосуванні) (ст. 6). Спостерігачами в 

IRENA можуть бути держави, міжурядові і неурядові організації.  

Особливості приєднання до IRENA регіональних організацій економіч-

ної інтеграції ми можемо побачити на прикладі єдиного такого наразі члена – 

ЄС (потенційно також Африканський Союз, Андське співтовариство, Євра-

зійський Економічний Союз і т.п.). Як передбачено Статутом IRENA, така 

регіональна організація може стати членом за двох умов: 1. хоча б одна дер-

жава-член має бути членом IRENA; 2. держави-члени мають передати їй 

компетенцію принаймні з одного з питань компетенції Агенції.  

Приєднання ЄС відбувалося протягом 2009-2010 рр., а отже, в процесі 

набуття чинності Лісабонським договором у ЄС. Спочатку, згідно рішення 

Ради від 19 жовтня 2009 р., ЄСп підписав Статут IRENA. Потім, 1 грудня 
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2009 р. набув чинності Лісабонський договір, і ЄС замінив ЄСп в членстві у 

IRENA. Відповідно, почали застосовуватися вимоги ст.ст. 194.2 і 218.6 

ДФЄС щодо участі Європарламенту в процесі ратифікації міжнародних угод 

ЄС. Спочатку 16 червня 2010 р. Європарламент прийняв законодавчу резо-

люцію про схвалення рішення Ради ЄС про укладання статуту IRENA [844, с. 

178], а потім Рада ЄС прийняла рішення про приєднання до Статуту, що 

включало заяву про наявність в ЄС компетенції в сенсі ст. VI Статуту IRENA 

і взяла обов’язок виплат щорічних внесків IRENA, передбачених в рамках 

програми ЄС Intelligent Energy-Europe [845, с. 17-27]. 

Згідно Статуту IRENA, його щорічна робота здійснюється на основі що-

річних Робочих програм (зараз діє третя). IRENA наділено правом окрім Ро-

бочих програм здійснювати проекти, що їх ініціюють і фінансують держави-

члени, при цьому Агентство не має надавати на них матеріальної підтримки 

(ст. 5). 

Структура IRENA є стандартною для міжнародних організацій і включає 

Асамблею, Раду і Секретаріат. Перші два органи можуть створювати інші 

допоміжні органи. Асамблея є вищім органом IRENA, що складається з пред-

ставників всієї організації і проводить щорічні сесії. Вона має право прийма-

ти рішення і рекомендації для органів, а також рекомендації на запит членів.  

Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю, інші, як 

вказано в Статуті, «істотні питання», приймаються консенсусом. Причому 

консенсус буває загальним або за заперечення не більше двох членів. Шля-

хом консенсусу, серед інших, вирішують питання обрання членів Ради шля-

хом консенсусу із запереченнями – ухвалюють міжнародні угоди організації. 

Діяльність Асамблеї регулюється правилами процедури.  

Рада збирається раз в півроку і складається з нефіксованої кількості чле-

нів від 11 до 21, що має відповідати 1/3 членів організації, за умов рівного 

географічного представництва. По суті, вона є виконавчим органом Агентст-

ва, що діє згідно рішень Асамблеї і наділена правом розглядати робочі про-

грами, бюджет, план сесії Асамблеї, готувати звіти, укладати угоди з держа-
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вами і міжнародними організаціями від імені Агентства, засновувати нові ор-

гани. Рішення з не процедурних питань Рада приймає кваліфікованою біль-

шістю (в 2/3 членів).  

Секретаріат є обслуговуючим органом Агентства, який очолює Генера-

льний Директор, що складається з персоналу, найнятого переважно в держа-

вах-членах за умов гендерного балансу. Персонал IRENA вважається міжна-

родними службовцями, що не має отримувати інструкцій від урядів і «інших 

зовнішніх для Агентства джерел». 

Бюджет складається з обов’язкових внесків членів, добровільних внесків 

та інших додаткових джерел, рішення про які буде прийнято Асамблеєю. Ко-

нтроль за ефективністю використання коштів здійснює спеціально призначе-

ний зовнішній аудитор. 

Агентства створювалася своїми членами з прицілом на отримання стату-

су спеціалізованої установи ООН: «має право укладати від іменні Агентства 

угоди щодо встановлення відповідних зв’язків з ООН» (ст. 14), а також пері-

одичні відсилання до стандартів ООН в Правилах персоналу IRENA [846]. 

Але досі відповідної угоди з ООН не укладено, а отже, і цей статус організа-

ція не отримала. Вона має від 2012 р. лише статус спостерігача в ГА ООН 

[847]. При цьому, IRENA фактично доповнює діяльність таких організацій і 

програм ООН, як ЮНЕП, ПРООН, ЮНІДО, ВМО і Всесвітнього банку. 

Вихід членів з IRENA є обмеженим: 1. лише через п’ять років після на-

буття чинності Статутом (т.т. з 2015 р.); 2. набуває чинності через рік після 

надання заяви депозитарію, що пов’язано з виконанням фінансових зо-

бов’язань. 

Санкції у формі тимчасового призупинення членства можливі за неви-

плати фінансових внесків (в об’ємі дворічної заборгованості) та за постійного 

порушення норм Статуту та угод, з ним пов’язаних.    

Спори між членами з питань тлумачення і застосування Статуту вирі-

шуються мирними засобами згідно ст. 2.3 і ст. 33 Статуту ООН. Допомогу у 

вирішенні спорів надаватиме Рада. До Статуту IRENA заборонені застере-
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ження, що є специфічною рисою екологічних угод останнього часу (Базель-

ська конвенція (1989 р.), РКЗК ООН (1992 р.), Конвенція про біологічне різ-

номаніття (1992 р.)). Депозитарієм є Німеччина, угода передбачена на реєст-

рацію в ООН, автентичним є текст англійською мовою.  

Рішення про штаб-квартиру IRENA згідно ст. 18 її Статуту було ухвале-

но в 2011 р. і нею стало Абу-Дабі (ОАЕ) [848]. Зараз активно ведуться пере-

говори про укладання угод про привілеї і імунітети IRENA, про центральну 

штаб-квартиру з ОАЕ та про приймаючу сторону з Німеччиною і Австрією 

(де розташовані Центри новітніх технологій). З них розроблено на виконання 

ст. 13 Статуту лише проекти угод про привілеї і імунітети, і про центральну 

штаб-квартиру [849].  

Реалізуючи своє право на укладання угод з іншими організаціями в рам-

ках своїх повноважень (ст. 14 статуту IRENA), IRENA підписала ряд угод з 

міжнародними організаціями: у 2010 р. – з оперативним підрозділом ООН – 

ЮНОПС Меморандум про взаєморозуміння, що відкривав шлях для 

ЮНОПС представити всеосяжну адміністративну та закупівельну підтримку 

нещодавно створеному агентству: набір і управління персоналом, управління 

фінансами, закупівлями і правові функції, за запитом також мали надаватися 

консультаційні та інші послуги з управління. Тобто, мова йшла про забезпе-

чення тимчасової роботи IRENA, один з шляхів роботи якої розумівся, як 

установи в рамках ООН; в 2012 р. – Угоду про партнерство із Секретаріатом 

Латинськоамериканської енергетичної організації щодо підвищення ролі 

ВДЕ в регіоні, Угоду про партнерство з МЕА та Меморандум про взаєморо-

зуміння із Секретаріатом Тихоокеанської спільноти для координації стратегії 

енергетичної безпеки за допомогою єдиного підходу. Цей підхід базується на 

розвитку ВДЕ в прагненні до енергетичної безпеки. Така співпраця може 

включати в себе різні заходи, включаючи оцінку, підготовку та реалізацію 

проектів, а також можливих заходів, які становлять взаємний інтерес, які бу-

дуть визначені. В рамках угоди з МЕА запроваджено Базу даних 

МЕА/IRENA глобальної політики та заходів в галузі ВДЕ відновлюваної ене-
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ргії. Обидві сторони будуть збирати та перевіряти інформацію для бази да-

них, яка буде відкрита для вільного доступу громадськості і оновлюватися не 

рідше двох разів на рік. Крім того, мова йде про регулярний обмін інформа-

цією, організацію спільних конференцій і семінарів і взаємну участь у техні-

чних нарадах. Буде також розширена співпраця між двома установами на рі-

вні Секретаріатів та багатосторонніх ініціатив МЕА-технології (IEA’s 

Multilateral Technology Initiatives) щодо розвитку енергетичних технологій. 

Спільні заходи проводяться з Ріо+20 Конференцією ООН з питань сталого 

розвитку (2012 р.); Меморандум про взаєморозуміння з НУО Мережа віднов-

люваної енергетичної політики в 21 столітті (РЕН-21), що передбачає долу-

чення останньої до Партнерства IRENA з навчання ВДЕ (IRELP). Передбача-

ється зміцнити співпрацю між організаціями в їх роботі з освіти та навчання 

використанню ВДЕ в усьому світі.  

В рамках ухвалених робочих програм IRENA здійснює практичну діяль-

ність з відновлюваної енергетики з таких напрямків:  

1. Керування знаннями і технічним співробітництвом. Метою IRENA тут 

є створення бази знань, заохочення регіонального співробітництва, створення 

в галузі платформи для зацікавлених сторін, а також заохочення глобального 

співробітництва у галузі технологій. В її рамках запроваджено проекти 

«Глобальний атлас для сонячної та вітрової енергії», що має сприяти вибору 

оптимального розташування сонячних та вітрових станцій та «Оцінка готов-

ності відновлюваних джерел» метою якої є цілісна оцінка умов для розгор-

тання відновлюваної енергетики в конкретній країні, і дії, необхідні для по-

дальшого поліпшення цих умов. Вона, за бажання країни, охоплює всі послу-

ги (транспорт, тепло- і електроенергетику), а також відновлювані джерела 

енергії. Програма розрахована на глобальне застосування, але поки практич-

но застосовується лише в країнах, що розвиваються (Сенегал, Мозамбік), ви-

явивши для них привабливі сторони розвитку відновлюваної енергетики 

(електрифікація сільських районів, реалізація програм підтримки ВДЕ, роз-

ширення електричної мережі, створення стійких бізнес-моделей для автоно-



393 
 

много опалення, розвиток виробництва біопалива без шкоди іншим інте-

ресам).  

2. Надання консультацій та нарощування потенціалу. Тут метою є зміц-

нення здатності країн до розробки та здійснення належної політики щодо 

ВДЕ і підтримка від фінансових структур, а також створення людського та 

інституційного потенціалу, необхідного для швидкого розгортання віднов-

люваних джерел енергії. В її рамках запроваджено три проекти: Нарощуван-

ня потенціалу (створення стипендіальної програми і програми підготовки ві-

дповідних кадрів), Консультування з питань політики (сприяння створенню 

робочих місць у сфері відновлюваної енергетики, залучення відповідних біз-

нес структур до таких процесів) і Фонд розвитку Абу-Дабі (який зараз про-

ходить інтеграцію з IRENA, але в перспективі має виступити одним з джерел 

додаткової фінансової підтримки).  

3. Інновації та технології. Тут Агентство діє на виконання ст. 2 Статуту, 

працюючи на створення основи для розробки і впровадження технологій під-

тримки та конкурентоспроможності ВДЕ на ринку. Цей напрямок надає кон-

сультативної допомоги іншим двом. Програма складається з двох компонен-

тів: Надання допомоги урядам, за їхнім проханням, в енергетичному плану-

ванні для більш ефективної та дієвої технології використання ВДЕ та іннова-

ційних стратегій; Сприяння більш глибокому розумінню витрат і їх скоро-

ченню за рахунок розвитку технологій і ринку для прискорення розгортання 

ВДЕ [850].  

В якості допоміжних органів, створених Асамблеєю і Радою IRENA, 

можна згадати Фонд для сприяння участі країн, що розвиваються (його ме-

тою є вирішення фінансових проблем участі найменш розвинених країн в ді-

яльності IRENA) [851], фінансовий комітет, правовий комітет та політично-

стратегічний комітет [852].  

Проте, незважаючи на такі широкі географічні межи діяльності, загальне 

визнання і структурну скоординованість, IRENA має значний недолік – по 

суті, Агентство не має загальної компетенції на ведення переговорів або 
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створення міжнародних юридичних зобов'язань по відношенню до цілей ви-

користання ВДЕ. Асамблея Ради та Секретаріат IRENA мають слабкі можли-

вості, щоб «рекомендувати» певні дії (ст.ст. I, IV(A)(1), IX(A)(3)(a)–(b), 

IX(G), X(F), XI Статуту). Це обмежує потенціал організації в якості засобу 

координації та ефективності щодо існуючих національних політик у ВДЕ. 

Проте, як стверджує Т. Мейер, цей обмежений мандат може бути сприй-

нятий як сильний бік, позбавляючись «ризиків управління» – матеріально-

правових норм і процесів, які підривають ринкові або поведінкові ризики – і 

«епістемічне питання» від держав [853, с. 319-321]. Потенційно, IRENA може 

стати обтічним інституційним координатором і глобальним центром передо-

вого досвіду в галузі ВДЕ. В цьому, в теорії, IRENA може просунути глоба-

льні інновації використання технологій ВДЕ, які, швидше за все, приведуть 

до непрямих вигод від зниження витрат на забезпечення дотримання зміни 

клімату [853, с. 335-336].  

IRENA знаменує собою значний прогрес в міжурядовій дискусій і спів-

робітництві в галузі фінансування, технологій і знань щодо ВДЕ. Важливо 

відзначити, що до її програмної діяльності залучені країни, міжнародні орга-

нізації і, найголовніше, приватний сектор, які мають співпрацювати, щоб до-

сягти масштабних змін в системі ВДЕ. Ранні ознаки позитивного впливу 

IRENA є очевидними. Вони полягають, серед іншого, у: оприлюдненні Дові-

дника відповідних національних заходів із пом'якшення наслідків щодо на-

дання допомоги в переході до сталого виробництва і споживання енергії; об-

говоренні представниками країн Перської затоки розширення регіонального 

ринку ВДЕ; укладенні меморандуму з Дубайським органом з електрики і во-

ди для прискорення використання ВДЕ в Дубаї; і створенні Всесвітнього ат-

ласу ВДЕ [854]. 

У світлі нещодавно оголошеного ООН Десятиліття сталої енергетики 

для всіх, IRENA добре позиціонується, щоб стати «центром відновлюваних 

джерел енергії» для ведення багатосторонніх дій і сприяння глобальному 

співробітництву щодо ВДЕ (п. 24-26) [855]. Нещодавно IRENA запустила 
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Дорожню карту ВДЕ до 2030 року, що має активізувати процеси в сфері ВДЕ 

[856], і при цьому також буде надано сприяння загальному доступу до енер-

гії. Хоча IRENA стикається з проблемами в просуванні використання віднов-

люваних джерел енергії, вона отримує схвалення, необхідні, щоб використо-

вувати поточний глобальний інтерес до ВДЕ, в напрямку просування, напри-

клад, SE4ALL [857, п. 8-9].  

Незважаючи на поточну діяльність IRENA і його  майбутній потенціал, 

обмежена компетенція може бути суттєвою проблемою. Агентство має право 

на вплив, але не має «зобов'язуючого» мандату. Відсутність міжнародної ін-

ституційної структури, здатної вести переговори та моніторинг міжнародних 

принципів, норм і стандартів у галузі ВДЕ, є значною прогалиною [858, с. 

152-153, 157]. Такий форум буде також допомагати у пом'якшенні наслідків 

зміни клімату. І тут актуальним є питання Генерального директора СОТ П. 

Ламі: «Чи потрібне світу нове, більш всеосяжне, глобальне управління в сфе-

рі енергетики?» [859, с. 15, 18]. Можливо подальша практика буде полягати в 

розширенні компетенції IRENA, щоб включати право приймати зобов'язуючі 

акти з управління ВДЕ в рамках ефективної міждержавної співпраці з вирі-

шення проблеми зміни клімату, або на додаток до процесу РКЗК ООН. 

 

4.2. Становлення міжнародно-правових механізмів відповідальності за 

шкоду клімату внаслідок діяльності в енергетичній сфері.  

Сучасне міжнародне право не дозволяє державам здійснювати або допу-

скати здійснення діяльності на їх території без врахування прав інших дер-

жав або охорони навколишнього середовища. Цей принцип зазвичай базуєть-

ся на загальному принципі права – «Sic ntere tuo, ut alienum non laedas» («Ви-

користовуй своє майно таким чином, щоб не завдавати шкоди майну інших») 

або «принципі добросусідства» [177, с. 8]. Тому, у 1998 р. КМП ООН дійшла 

висновку, що будь-який вид людської діяльності пов'язаний з тим або іншим 

ступенем ризику [860, с. 5]. При цьому, ЮНЕСКО у своєму звіті з енергетики 
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(2000 р.) відзначило, що мають бути вжиті активні заходи, щоб зменшити 

вплив на навколишнє середовище від виробництва і використання енергії [47, 

с. 17]. В той же час, в рамках Проекту статей про відповідальність держав 

(2001 р.) КМП дійшла висновку, що в основі міжнародно-правової відповіда-

льності повинна бути концепція «об'єктивної відповідальності», суть якої по-

лягає в наявності відповідальності внаслідок факту порушення норми, неза-

лежно від вини або заподіяння конкретного збитку [861, с. 114]. Це ж підтве-

рджує і практика Міжнародного суду ООН: Справа щодо протоки Корфу 

(1946 р.) [862, с. 23], Консультативний висновок про тлумачення мирних до-

говорів (1950 р.) [863], Військова і квазівійськова діяльність проти Нікарагуа 

(1986 р.) [209, с. 142, 149], Справа Габчіково-Надьмарош (1997 р.) [51, с. 38] і 

інші. Тобто, в сучасному міжнародному праві відповідальність заснована не 

на факті вини або збитку, як це є в національному праві, а на факті порушен-

ня норми. При цьому, відповідальність лише за порушення міжнародних зо-

бов'язань не виключає обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду. Тобто, дер-

жави несуть відповідальність як за заподіяний збиток, так і за порушення мі-

жнародного права  (наприклад, при видобутку мінеральних ресурсів в районі 

Антарктики (ст. 7 Протоколу про охорону навколишнього середовища до До-

говору про Антарктику (1991 р.)). І, як зазначає Є.Ф. Довгань, вина є обтя-

жуючою обставиною і позбавляє заподіювача шкоди можливості обмежити 

розмір відшкодування (ст. 3 Міжнародної конвенції про відповідальність за 

збиток, викликаний забрудненням нафтою (1969 р.), ст. 10 Додатка VI до 

Протоколу з охорони навколишнього середовища до Договору про Антарк-

тику (2005 р.)) [864, с. 34-42]. В разі аварії, держави, чиї території можуть бу-

ти зачеплені транскордонною шкодою, повинні отримати негайне повідом-

лення про реальний або потенційний інцидент, з інформацією про природу 

забруднювачів, рекомендації щодо боротьби з ними. Їм має бути запропоно-

вана матеріальна допомога у зменшенні шкідливих наслідків на їх територіях 

(п. Id ст. 14 Конвенції про біологічне різноманіття видів (1992 р.), Конвенці-
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єю про оперативне оповіщення про ядерну аварію (1986 р.), ст.ст. 198-199 

Конвенції ООН з морського права (1982 р.) та ін.).  

Нажаль, в рамках конвенційного регулювання досі не дано визначення 

поняття «шкода» для цілей МПНС – «екологічна шкода». Її визначення дала 

ЮНЕП – «вимірювана несприятлива зміна якості місцевого навколишнього 

середовища або одного з його компонентів, включаючи їх використовувані і 

невикористовувані властивості і її здатність забезпечувати підтримку і стій-

кість нормальної якості життя і здорового екологічного балансу» [865, с. 

114]. Також існує термін «транскордонна шкода», яку розуміють доволі вузь-

ко, лише як шкоду, заподіяну іншій державі або особам, майну і навколиш-

ньому середовищу, що знаходяться під її юрисдикцією або контролем (ст. 2 

(с) Проекту (2001 р.), ст. 2 (e) Проекту (2006 р.), ст. 2 (е) Конвенції про тран-

скордонне забруднення повітря на великі відстані (1979 р.), ст. 194 Конвенції 

ООН з морського права (1982 р.) [221, с. 199]. Проте, при цьому мова не йде 

про «шкоду erga omnes» (яка стосується всіх, в нашому випадку – заподіяна 

територіям з міжнародним режимом), хоча прецедентна практика свідчить 

про широке розуміння терміну «контроль» – практикою Європейського суду 

з прав людини та Трибуналів з Югославії і Руанди, було також відзначено, 

що певні простори можуть вважатися під контролем держави у разі, якщо во-

ни входять в сферу її інтересів, наприклад традиційна зона рибальства у відк-

ритому морі (справа Фукурю Мару (1954 р.)).  

А РБ ООН у резолюції № 687 від 3 квітня 1991 р. щодо окупації Іраком 

Кувейту, поклала на Ірак відповідальність «за будь-які прямі втрати, шкоду, 

включаючи екологічну шкоду і виснаження природних ресурсів, збитків іно-

земним урядам, фізичним і юридичним особам» [866] за його незаконне вто-

ргнення і окупацію Кувейту. Причому, виснаження природних ресурсів є ву-

жчим за екологічну шкоду і відноситься до вироблення природних ресурсів, 

що мають промислове значення і цінність, але таке виснаження може не за-

вдавати саме по собі «шкоди навколишньому середовищу» [867]. 
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Преважно «м’яке право» також намагалося заповнити цю прогалину, 

пропонуючи розуміти під «транскордонною шкодою» також збиток, заподія-

ний державою поза її контролем, у міжнародних просторах (пр. 21 Стокго-

льмської декларації, пр. 2 Декларації Ріо, ст. 3 Конвенції про біологічне різ-

номаніття (1992 р.)), хоча, на практиці, як зазначають дослідники, таке широ-

ке розуміння шкоди поза територіями під юрисдикцією держави на сьогодні 

носить декларативний характер [864]. У сенсі обов’язків повідомляти про за-

подіяну «шкоду erga omnes» має значення обов’язок повідомляти про аварії 

на атомних станціях. Так, опади від вибуху на Чорнобильській станції випали 

в різних місцях земної кулі, шкода океану від викидів на станції Фукусіма-1 є 

також величезною, і поступово охоплює акваторію Тихого океану. Отже, як 

зазначив М.А. Ушаков, відгомін катастрофи масштабу Чорнобиля може про-

явитися в будь-якому куточку планети, а отже, і зачепити будь-яку державу 

чи всі держави [868, с. 245]. Відповідно виникає «шкода erga omnes», про яку 

мають бути сповіщені всі. В той же час, згідно Конвенції про оперативне 

оповіщення про ядерну аварію (1986 р.) держава, де сталася аварія (держава 

походження), має обов'язок повідомити інші держави, що можуть бути заче-

плені ядерною аварією. Вона також зобов'язана негайно відповісти на будь-

яке прохання про додаткову інформацію або консультації, запитувані заціка-

вленою державою (ст. 6) [869]. Місцем такого сповіщення про ситуацію, як 

було зазначено на засіданні Комісії міжнародного права ООН, може бути Ге-

неральна Асамблея ООН, Рада безпеки ООН, або МАГАТЕ [870, с. 235, 236, 

262]. 

В доктрині вироблено певні стандарти, що можуть застосовуватися, щоб 

визначити виникнення саме транскордонної шкоди: 1) фізична залежність 

між даним видом діяльності і стійким збитком (фізична причинність); 2) ан-

тропогенний зв'язок – виключаються природні фактори, такі як землетруси, 

стихійні лиха і форс-мажорні обставини; 3) певний поріг тяжкості шкоди, що 

вимагає судового позову; 4) транскордонний рух шкідливого впливу. Ці еле-

менти будуть обкреслювати наявність транскордонної шкоди і визначать її як 
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певну категорію екологічного збитку, у тому числі фізичних пошкоджень, 

загибелі людей та майна, або шкоди довкіллю, вчиненої або на території од-

нієї країни, або на території іншої країни, або в спільній зоні за межами наці-

ональної юрисдикції [871, с. 4]. 

Хотілося б також зупинитися на такій важливій умові транскордонної 

екологічної шкоди, що тягне за собою настання міжнародної відповідальнос-

ті, як її «значні об’єми». Цілий ряд міжнародно-правових документів відзна-

чає, що відповідальність настає не просто в разі завдання шкоди, а при за-

вданні «значної шкоди» (ст.ст. 7, 11, 12 Конвенції про право несудноплавних 

видів використання міжнародних водотоків (1997 р.); ст. 1 Конвенції щодо 

співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (1994 р.); 

ст. 5 Угоди про розділ води і формування комісії по басейну річки Ніл (2009 

р.); ст. 5 угоди між Єгиптом і Ефіопією щодо експлуатації р. Ніл «Рамки для 

загального співробітництва» (1993 р.) і інш.). Таким чином, йдеться про пев-

ну конкретизацію об’ємів завданої шкоди, що має сприяти зменшенню про-

цесу зловживання правом з боку держав. Встановлено, що пошкодження по-

винні мати певний поріг і повинні бути виміряні у кількісному вираженні. 

Іншими словами, незначна шкода вважається дозволеною [871, с. 158]. 

Також, дослідники проводять класифікацію відповідальності в рамках 

транскордонної екологічної шкоди, виходячи з характеру і форм ушкоджень. 

Таку шкоду розділяють на три категорії: перша категорія – випадкове пош-

кодження, що означає збитки, які виникають від раптових і непередбачених 

події (або ряду пригод за спільним походженням). Типові приклади випадко-

вого пошкодження включають ті, які викликані промисловими і технологіч-

ними заходами, такими як ушкодження ядерного реактора, наприклад, 

Fukishima в Японії. Друга категорія – невипадкове пошкодження, що призво-

дить до шкідливих наслідків в результаті поступової діяльності. Вона може 

виникати з безперервного процесу, такого, як емісія промислових газів або 

від повторюваних дій, таких як скидання відходів у річку або море. Остан-

ньою категорією шкоди є пошкодження загального надбання. Це – шкода, що 
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виникає у відкритому морі, в космічному просторі, районах Арктики і Анта-

рктики і т.д., тобто за межами національної юрисдикції [219, с. 19]. 

Ми пропонуємо піти далі цим шляхом та виділити в рамках транскор-

донної екологічної шкоди особливий підвид – «еколого-енергетична шкода». 

На думку про потребу виділення такого виду відповідальності наводить кіль-

ка причин: 1. особлива небезпека для екології саме з боку діяльності, 

пов’язаної з енергетикою (аварії танкерів, ядерних електростанцій, прориви 

трубопроводів); 2. регулювання саме такої відповідальності цілою низкою 

окремих міжнародно-правових  документів. Не дивно, що ЄС в своїй дирек-

тиві, присвяченій екологічній відповідальності – Директиві від 21 квітня 2004 

р. № 2004/35/ЕС «Про екологічну відповідальність щодо попередження та 

ліквідацію заподіяної навколишньому середовищу шкоди» [872, с. 69] – пі-

шов саме цим шляхом, з одного боку, виключивши зі сфери її дії питання, 

вже врегульовані конвенційно, а саме, за шкоду від витоків нафти на морі, та 

цивільної відповідальності за «ядерну шкоду» (ст. 4, додатки IV та V), але з 

іншого боку, надав Комісії ЄС право заслуховувати звіти держав-членів про 

реалізацію норм цих директив (ст. 18). Прийнята на реалізацію цієї директи-

ви Директива № 2008/99/ЕС від 19 листопада 2008 р. «Про охорону навко-

лишнього середовища кримінальним правом» [873, с. 30], встановила вимогу 

до держав-членів встановити у своєму національному кримінальному праві 

норми щодо відповідальності за «(а) вивільнення, емісію або занесення вели-

кої кількості речовин або іонізуючої радіації в повітря, грунт або воду, що 

спричинило смерть, або загрозу смерті або заподіяло серйозної шкоди будь-

якій особі, або суттєвої шкоди якості повітря, якості ґрунту, якості води або 

збереження тваринного і рослинного світу; (b) збирання, транспортування, 

переробка та утилізація відходів, включаючи нагляд за такою діяльністю і 

відновлення середовища місць утилізації відходів; (е) виробництво, перероб-

ку, зберігання, використання, транспортування, експорт та імпорт продуктів 

ядерного розпаду або інших небезпечних радіоактивних речовин, яке спри-

чинило або здатне спричинити смерть або серйозну шкоду будь-якій особі, 
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або суттєву шкоду стану повітря, стану ґрунту, стану води, збереження тва-

ринного і рослинного світу» (ст. 4). Аналогічну норму про криміналізацію в 

національному законодавстві незаконної експлуатації природних ресурсів 

ухвалили і держави регіону Великих Озер в Протоколі про боротьбу із неза-

конною експлуатацією природних ресурсів (2006 р.), включаючи туди і 

«освоєння природних ресурсів без дотримання норм, що стосуються охорони 

навколишнього середовища і безпеки людей та персоналу» (ст. 12) [874]. 

Причому, мова йде як про фізичних так і про юридичних осіб (ст. 17-18). Як 

бачимо, в обох випадках проблематика відповідальності за енергетичну дія-

льність в рамках екологічної відповідальності виділяється в окреме питання. 

Своєю чергою, в рамках діяльності Компенсаційної комісії ООН щодо шко-

ди, завданої Іраком Кувейту, серед видів претензій, що можуть пред’являтися 

виділено «претензії від урядів і міжнародних організацій, включаючи еколо-

гічну шкоду» (категорія F), зокрема мова йде про розлив кількох тисяч баре-

лів сирої нафти у води Перської затоки, велику шкоду болотам, флорі і фауні 

(загинуло більше 15000 птахів), рибальству [875, с. 58; 876]. В своїх рішен-

нях Рада керуючих Компенсаційної комісії конкретизувала підстави для пре-

д'явлення претензій в якості прямої екологічної шкоди і виснаження природ-

них ресурсів, що напряму відносяться до ЕОЕн:  

- пом'якшення і запобігання екологічній шкоді, включаючи витрати, по-

в'язані з гасінням нафтових пожеж і затримуванням витоку нафти в прибере-

жні і міжнародні води; 

- заходи, які вже прийняті для очищення і відновлення навколишнього 

середовища, так і передбачувані заходи, які можуть бути документально під-

тверджені як дійсно необхідні для очищення і відновлення навколишнього 

середовища; 

- моніторинг та оцінка екологічної шкоди для цілей підрахунку та змен-

шення шкоди і відновлення навколишнього середовища; 
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- моніторинг охорони здоров'я та виконання медичних перевірок для ці-

лей розслідування і боротьби зі зростаючими ризиками здоров'ю як результа-

ту екологічної шкоди; 

- виснаження або знищення природних ресурсів [877, п. 35]. 

Сама потреба проведення оцінки транскордонного впливу на навколиш-

нє середовище була визначена Міжнародним судом ООН у 2010 р. у справі 

щодо целюлозних заводів на річці Уругвай, як норма загального міжнародно-

го права, якщо запропонована діяльність становить загрозу значної шкоди 

навколишньому середовищу в іншій державі (п. 204) [445]. Крім того, Суд 

постановив, що обов'язок по запобіганню забруднення та збереження навко-

лишнього середовища вимагає здійснення належної перестороги, що тягне за 

собою ретельний розгляд використовуваної у відповідному секторі для пла-

нованої діяльності технології (п. 223).  

Для розуміння сенсу терміну «еколого-енергетична шкода», можна від-

значити те, які складові включалися до поняття «шкоди» в рамках роботи 

Компенсаційної комісії: забруднення повітря, виснаження водних ресурсів, 

шкода ґрунтовим водам, шкода культурній спадщині, забруднення нафтою 

Перської затоки, шкода береговій лінії, збитки рибному промислу, збитки 

болотам і пасовищам, шкода лісовому господарству, сільському господарст-

ву і скотарству, збитки або загроза збитків охороні здоров'я [878]. В цьому 

випадку, шкода, зрозуміло, розглядається як така, що виникла внаслідок уми-

сних неправомірних дій держави. В той же час,  еколого-енергетична шкода, 

і, відповідно, внаслідок її, відповідальність може стати наслідком також дій, 

не заборонених міжнародним правом, наприклад, аварії на атомній станції чи 

нафтового танкера. Робота Комісії ООН з міжнародного права в цьому на-

прямку втілилася в прийнятті послідовно двох проектів статей: Запобігання 

транскордонної шкоди від небезпечних видів діяльності (2007 р.) [879] і Про-

екті принципів, що стосуються розподілу збитків у разі транскордонної шко-

ди, заподіяної в результаті небезпечних видів діяльності (2006 р.) [880]. Ці 

Принципи поширюють свою дію на випадки «втрати або шкоди в результаті 
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погіршення стану навколишнього середовища», «витрати на розумні заходи з 

повернення до колишнього стану майна або навколишнього середовища, 

включаючи природні ресурси» і «витрати на розумні заходи реагування» (п. 

2а). Проте, нажаль, не дали визначення, які, власне, дії можуть призвести до 

шкоди; згідно Принципів, «небезпечний вид діяльності» означає неконкрет-

ний вид діяльності, поєднаний із ризиком заподіяння значної шкоди (п. 2b). 

Як зазначив з приводу цих робіт КМП Д.В. Чорнобай, «головним чином її 

робота зосереджена лише на проблемах, що охоплюються «екологічним пра-

вом» та спрямована на недопущення та/або відновлення «екологічного» зби-

тку – як головного фактору, що погіршує умови життя на Землі» [881, с. 14]. 

В доктрині також існує ряд досліджень, що вказують на наявність еколого-

енергетичної шкоди принаймні в рамках атомного права [882, с. 19].   

Варто зазначити, що цілий ряд випадків еколого-енергетичної шкоди не 

знайшов відповідного реагування з політичних мотивів. Мова йде про дії 

НАТО проти Югославії в 1999 р. – вибух нафтового заводу, забруднення ґру-

нту, Дунаю і т.д., а також вторгнення в Ірак США і Великобританії в 2003 р. 

– горіння нафтових свердловин, деградація екосистеми. У цих випадках між-

народне співтовариство не змогло прийти до спільного розуміння проблеми і 

відреагувати на неї відповідним чином. Характерно, що нерозуміння і не 

сприйняття завданої екологічної шкоди з «енергетичною» складовою моти-

вувалося розуміннями цілей вищого порядку гуманізму та прав людини. В 

той же час, міжнародне позитивне право недвозначно вказує, що при веденні 

військових дій має проявлятися турбота про захист природного середовища 

від широкої, довгочасної і серйозної шкоди (Додатковий протокол до Женев-

ських конвенцій від 12.08.1949 р., що стосується жертв міжнародних зброй-

них конфліктів (1977 р.), ст. 55.1). З цього приводу Прокурор Міжнародного 

кримінального трибуналу з колишньої Югославії відзначила, «що хоча НА-

ТО були зроблені деякі помилки, я дуже задоволена, що під час бомбарду-

вань НАТО не було ніякого навмисного нападу на цивільних осіб або неза-

конні військові цілі» [883, с. 20]. 
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Цікавий аспект відповідальності через еколого-енергетичну шкоду під-

нято у зв'язку зі збільшенням рівня Світового океану, пов’язаним із глобаль-

ним потеплінням, через що незабаром з карти світу зникне цілий ряд острів-

них держав (Кірібат, Палауі, Вануату, Маршаллові Острови, Федеральні 

Штати Мікронезії і інш.). Однією з ключових причин підйому океанів наука 

вважає зміну клімату, яка тягне за собою танення льодовиків. У свою чергу, 

однією з головних антропогенних причин змін клімату вважаються викиди 

СО2, одним з головних емітентів яких є енергетика. І це вже не лише теоре-

тичні питання: перший незаселений острів було затоплено в 1998 р., а у 2006 

р. зник перший заселений острів, що входив до складу Індії [884, с. 123]. 

При цьому, підіймається цілий масив юридичних проблем: що стане з 

населенням держави, яка зникне? Чи може така держава продовжити своє 

існування в якомусь іншому місці під такою ж назвою, або вона втратить су-

веренітет з остаточною втратою території? Що буде з виключною економіч-

ною зоною і континентальним шельфом такої держави? і т.п.  

Однозначної відповіді на такі питання поки немає, оскільки поки відсут-

ні подібні приклади. В світовій практиці було лише кілька чимось подібних 

випадків. Так, після випробувань ядерної зброї на атолі Бікіні (тепер – части-

на Маршаллових островів) в 1940-50-і роки США вивезли все населення цієї 

території, але юридично вони продовжують вважатися такими, що прожива-

ють на Бікіні, обирають депутата в місцевий парламент, отримують компен-

сації від США (200 млн. доларів), як такі, що мешкають там і т.п. [885]. Ін-

ший випадок пов’язано із видобутком австралійським консорціумом фосфа-

тів на о. Науру, який внаслідок цього майже зник з поверхні землі. Після здо-

буття незалежності, у 1989 р., уряд Науру звернувся із позовом проти Авст-

ралії до Міжнародного суду ООН з вимогою компенсації за неналежне 

управління; серед іншого, Австралія звинувачувалася в руйнуванні екосис-

теми острова в ході фосфатних розробок. У якості обґрунтування, вказували 

на порушення Австралією низки міжнародно-правових зобов'язань, зокрема, 

зобов'язання, що випливають з Угоди про опіку, принципу самовизначення і 



405 
 

зобов'язання поважати право народу Науру на постійний суверенітет над їх 

природними багатствами і ресурсами. Суд свою юрисдикцію щодо справи 

визнав [886]. Але, в підсумку, у 1993 р. сторони домовилися в позасудовому 

порядку (уряди двох країн підписали Договір про врегулювання), і Австралія 

вживає заходів з відновлення острова, виплативши Науру 57 млн. 

австралійських дол. і пообіцяла виділити ще 50 млн. протягом 20 років [887].  

В рамках більш пізніх рішень у Справі Про законність використання 

ядерної зброї (1996 р.) Міжнародний суд ООН послався на існування «основ-

ного права кожної держави на виживання» [243, с. 226, 263], хоч і не пояснив 

його суть, але можна відзначити, що сам факт його визнання передбачає мо-

жливість відповідальності за його порушення внаслідок фізичного зникнення 

держави.  

Своєю чергою, Рада ООН з прав людини в резолюції 10/4 «Права люди-

ни і зміна клімату» (25 березня 2009 р.) відзначила, що «пов'язаними зі змі-

ною клімату є ряд наслідків, що мають як пряме, так і непряме відношення 

для ефективного здійснення права людини» і визнала, що наслідки зміни 

клімату «будуть найбільш гостро відчуватися тими верствами населення, які 

вже знаходяться в уразливому становищі» [888]. З цього приводу Мальдівсь-

кі острови подали в Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

повідомлення про підвищення рівня моря і загрозу правам людини через це: 

право на життя, на достатнє харчування, бути вільним від голоду, доступу до 

безпечної питної води, на найвищий досяжний рівень охорони здоров'я, пра-

во на засоби до існування, культуру, майно, здоров'я, адекватне та безпечне 

житло і освіту [889].  

В рамках регіональних ініціатив цій проблемі також приділяють увагу. 

Так, ОАД прийняла цілий ряд резолюцій, присвячених реагуванню на нас-

лідки змін клімату. Зокрема, резолюція AG/RES. 1736 (XXX-O/00) «Соціаль-

но-економічні та екологічні наслідки зміни клімату щодо країн Західної пів-

кулі» доручила Генеральному секретаріатові ОАД сприяти мобілізації ресур-

сів для надання допомоги державам-членам в їх зусиллях з адаптації до зміни 
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клімату. А резолюцією AG/RES. 1821 (XXXI-O/01) «Соціально-економічні та 

екологічні наслідки зміни клімату щодо країн Західної півкулі» ГА ОАД до-

ручила Міжамериканському агентству зі співробітництва та розвитку продо-

вжити роботу з Генеральним секретаріатом по мобілізації і отриманню ресу-

рсів щодо допомоги державам-членам в їх зусиллях щодо пом'якшення нас-

лідків зміни клімату. На останок, резолюція AG/RES. 2429 (XXXVIII-О/08) 

«Права людини і зміна клімату щодо Америк» (2008 р.) містила доручення 

«Міжамериканській комісії з прав людини … визначити можливе існування 

зв'язку між несприятливими наслідками зміни клімату і повною реалізацією 

всіх прав людини» [890, с. 266]. 

У свою чергу, хоча РКЗК ООН і має ініціативи, спрямовані на допомогу 

державам у адаптації до зміни клімату, вона безпосередньо не має спеціаль-

них програм або норм, що відносяться до осіб, які залишили рідні землі через 

погрози, викликані змінами клімату. У свою чергу, на Конференції сторін 

РКЗК (СОР-16) в Канкунських рамках для адаптації (2010 р.) вперше сфор-

мульовані певні норми з питань міграції в рамках системи РКЗК ООН з пи-

тань переміщення таких осіб, визнано зв'язок між зміною клімату і виник-

ненням осіб, позбавлених місця проживання, а також створений фінансовий 

механізм і засоби для врегулювання цієї проблеми на міжнародному та наці-

ональному рівні (п. 14 (е)) [740]. 

Можливим виходом щодо проблеми існування таких держав після втра-

ти їхньої території є продовження виконання ними своїх функцій під опікою 

ООН. Найбільшою функцією цієї влади буде забезпечення дипломатичного 

захисту розсіяних громадян колишньої держави, що проживатимуть у різних 

приймаючих державах. Також можливе існування уряду у вигнанні, як це 

практикувалося під час Другої світової війни. Чи в якості тривалого існуван-

ня уряду на території іншої держави, за умов визнання їхнього континуітету, 

як це було, наприклад, з Прибалтійськими державами протягом радянської 

окупації, коли інші держави (США, Велика Британія) визнавали їх як такі, що 

існують, а їхні уряди в еміграції – такими, що репрезентують відповідну дер-
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жаву, хоч і не мають власної території [891]. Іншим варіантом є запропоно-

ваний Кірибаті проект купівлі в Японії плаваючих островів, на яких держава 

може продовжити існування [892]. Проте, в цьому випадку проблема виникає 

з наявністю в такої «штучної» території територіального моря і інших делімі-

тованих морських просторів, оскільки ці технічні споруди є за Конвенцією 

ООН з морського права (1982 р.) штучними спорудами, бо лише кріпляться 

до морського дна опорами, маючи через це право лише на 500 метрів зони 

безпеки навколо.  

Щодо кількості населення такої території, то її міжнародне право в 

принципі не визначає (Справа в Адміністративному суді Кельну «Князівства 

Сіленд» [893, с. 510-511]). Згідно з цим рішенням суду, повинно бути постій-

не населення, яке повинно мати в своєму розпорядженні базову інфраструк-

туру, що передбачає задоволення життєво важливих потреб людського жит-

тя, а також повинно жити разом як спільнота, яка спільно може врегулювати 

всі аспекти комунального існування. Дослідники пропонують спеціальні те-

рміни для таких держав «детериторіалізована державність» [894, с. 1] або 

«нація Ex-Situ» [895], в якості нової категорії міжнародної правосуб'єктності, 

ключовими критеріями якої є наявність всіх інших ознак держави, окрім те-

риторії. В цьому сенсі доречним є згадати висновок у Справі Про острів Па-

льмас (1928 р.) де було відзначено, що «територіальне верховенство може 

проявлятися в різних формах… будучі безперервним суверенітет фактично 

не може в кожний даний момент здійснюватись в кожному пункті території» 

[896, с. 223]. Звичайно, легітимність нації Ex-Situ залежатиме від мовчазної 

згоди міжнародного співтовариства, в тому числі декількох приймаючих 

держав, до яких остров'яни будуть мігрувати, щодо продовження її існування 

в такому вигляді [897, с. 385, 389, 424]. 

В разі залишення всім чи більшою частиною населення такої держави її 

території внаслідок затоплення, викликаного підйомом рівня Світового океа-

ну через зміни клімату, виникає питання, чи має воно отримати статус біжен-

ців згідно Конвенції про статус біженців (1951 р.) і Протоколу, що стосується 
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статусу біженців (1967 р.)? Так, представник Соломонових островів в РБ 

ООН у 2007 р. відзначив, що країна «стикається з проблемою екологічних 

біженців, які спішно покидають свої будинки, оскільки деякі острови частко-

во пішли під воду» [898, с. 14]. 

Наразі, Конвенція 1951 р. юридично на таких «кліматичних» біженців не 

поширюється (ст. 1А). Таку ж думку підтримує і доктрина міжнародного 

права [899, с. 349, 355; 900, с. 21; 901, с. 395], хоча можливо така важлива но-

рма Конвенції 1951 р., як право на неповернення (ст. 33), могла б застосову-

ватися і до цих осіб. Як зазначає з цього приводу Д.К. Бекяшев, екологічні 

мігранти не мають ніякого юридичного статусу і відповідно не можуть роз-

раховувати ні на яку допомогу або захист їх прав [902, с. 142]. Більше того, 

немає ніякого прямого міжнародного зобов'язання для будь-якої конкретної 

країні щодо поселення на своїй території таких мігрантів. Очевидно, що да-

ний пробіл слід усунути на міжнародному рівні. Ухвалення нової конвенції 

чи змін до Конвенції 1951 р. видається неперспективним22. За пропозицією 

УВКБ ООН можна також розробити Протокол до РКЗК ООН чи створити 

абсолютно новий механізм [905]. 

Наразі, доречнішим може бути укладання двосторонніх угод та зміни в 

національному імміграційному законодавстві деяких держав, включаючи на-

дання подвійного громадянства [906, с. 3]. Таку практику застосовують Ма-

ршалові острови, які мають угоду про вільну асоціацію із США, що передба-

чає імміграційні пільги їх громадянам, наприклад, через отримання «статусу 

тимчасового захисту» (temporary protected status), що надається в національ-

ному законодавстві США спеціально жертвам екологічних катастроф.  

Цікаво, що термінологія, яка використовувалася для таких осіб, зміню-

валася: в рамках СОР-13 у Познані (2008 р.) мова йшла про «міграції та пе-

реміщення», у 2009 р. у Неофіційному документі 41 з адаптації до змін клі-
                                                             

22 Хоча відповідні проекти конвенцій існують коли автори пропонують застосовувати її як 
до внутрішньо переміщених осіб так і для транскордонних мігрантів: [903, с. 324]. Своєю чергою 
Мальдіви в 2006 р. запропонувала зміни до Конвенції про статус біженців (1951 р.) розширити 
визначення терміну  "біженець" у статті 1A (2) включивши до нього і "кліматичних біженців" [904, 
с. 6]. 
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мату, прийнятому після сьомої сесії Спеціальної робочої групи з довгостро-

кових заходів співробітництва, використовувався термін «кліматичні біжен-

ці» [907], а в рамках Копенгагенського договору, прийнятого на СОР-14 

(2009 р.), йшлося про «людську мобільність», а в остаточному тексті в рам-

ках Канкунської Угоди з адаптації (2010 р.) передбачалися «міграції та за-

плановане переміщення» (п. 14 (е)). Своєю чергою, Керівні принципи ООН 

по внутрішньому переміщенню (1998 р.) [908], передбачаючи таку категорію, 

як «внутрішньо переміщені особи», визначили для них природні або антро-

погенні лиха серед факторів, які можуть викликати внутрішнє переміщення.  

Звичайно, ці керівні принципи є «м’яким» правом, але, як зазначив 

представник Генерального секретаря ООН з питань внутрішньо переміщених 

осіб, «є деякі ознаки того, що Керівні принципи стають звичаєвим правом, 

забезпечуючи обов'язкову інтерпретацію міжнародно-правових норм, на яких 

вони засновані» [909]. Серед таких ознак вказують включення їх у практику 

цілого ряду спеціалізованих організацій, включення їх норм до регіональних 

актів позитивного права (наприклад, Пакту про безпеку, стабільності та роз-

витку в районі Великих озер (2006 р.) та Африканської конвенції про захист і 

допомогу внутрішньо переміщеним особам в Африці (Кампальська конвен-

ція) (2009 р.)), створення на їх основі національного законодавства. Підтвер-

дження змін клімату в якості приводу для внутрішнього переміщення осіб 

визнала також ГА ООН (2011 р.), закликаючи держави створювати потенціал 

для захисту таких осіб і допомоги їм [910]. 

Тобто, захист осіб, що залишили місця постійного проживання через 

кліматичні зміни на міжнародному рівні, в якості біженців, відсутній; в той 

же час, в разі їхнього переміщення територією своєї держави через підняття 

рівня моря через кліматичні зміни вони можуть розраховувати на певний за-

хист як внутрішньо переміщені особи. Більше того, зараз об’єктивувалася 

тенденція вважати їх однією із категорій мігрантів, якими має опікуватися 

Міжнародна організація міграції [911].  



410 
 

Так, в рамках роботи першої міжнародної конференції «З проблем міг-

рації, викликаної станом навколишнього середовища» у Бонні (Німеччина) 

(жовтень 2008 р.), було виділено наступні категорії екологічних мігрантів: а) 

надзвичайні мігранти, що тікають від небезпечного екологічного впливу з 

метою рятування свого життя; б) примусові мігранти, які виїжджають з пос-

тійного місця проживання, щоб уникнути неминучих і серйозних наслідків 

екологічної деградації навколишнього середовища; в) мотивовані мігранти, 

які мають можливість, в тому числі і матеріальну, залишити район постійно-

го місця проживання з екологічною обстановкою, що постійно погіршується, 

щоб знайти краще місце проживання; г) трудові мігранти, які переміщуються 

в інші країни з метою пошуку роботи у зв'язку з неможливістю перебування в 

зоні екологічного лиха [Цит. за: 902, с. 141]. 

Можна вважати основою такого ставлення до цих осіб принцип спільної, 

але диференційованої відповідальності. Також можливим є захист на націо-

нальному рівні в цілому ряді держав осіб, що потребують захисту внаслідок 

екологічних катастроф в місцях постійного проживання (Швеція, США, Фін-

ляндія). Проте, тут мова також йде лише про тимчасовий захист, а не постій-

не переселення. Характерно, що концепція «тимчасового захисту» хоч і зна-

ходить підтримку в національному праві на міжнародному рівні не підтрима-

на і не кодифікована [912, с. 22]. В другому випадку, можливе лише укладан-

ня двосторонніх угод із зацікавленими державами, які б визначили умови та-

кого переселення і статус населення на новій території. 

Торкаючись фіксації континентального шельфу затоплюваних держав, 

потрібно зазначити, що з юридичної точки зору континентальний шельф має 

постійний характер, лише якщо документи про його делімітацію здані на 

зберігання Генеральному секретарю ООН (ст. 76 Конвенції ООН 1982 р.), але 

невідомо, що станеться, якщо цього не зробити, а територія держави зникне. 

Щодо виключної економічної зони, то оскільки згідно Конвенції ООН 

1982 р. вона не є в принципі сталою категорією, і в результаті не лише повно-

го затоплення території держави, а і навіть часткового, її кордон зміститься в 
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бік підтопленої території, що скоротить розміри такої зони, а відповідно, і 

прибутки від ресурсів, які в ній містяться, для держави (ліцензії на вилов ри-

би та видобуток вуглеводнів). Практика національних судів підтверджує це: 

Верховний суд США в справі U.S. v. Alaska (1997 р.) відзначив, що «зрушен-

ня в лінії відпливу вздовж берега... може призвести до зміщення базової лінії 

для вимірювання морської зони» і що «право на затоплених землях під тери-

торіальним морем держави змінюється», відповідно до базових зрушень 

[913]. З іншого боку, існує можливість зафіксувати пряму вихідну лінію, від 

якої відраховується виключна економічна зона, як таку, що є «дуже непо-

стійною» на основі ст. 7.2 Конвенції ООН 1982 р., що і використано зараз 

Бангладеш, яка втрачає через ерозію по 140 метрів узбережжя на рік. Крім 

того, можливий варіант із закріпленням їхнього розмежування через укла-

дання двосторонньої угоди (наприклад, договір про делімітацію між Тувалу і 

Францією щодо Уолліс Фортуна (1985 р.) [914, с. 1985]). Проте, в разі, якщо 

вся низинна територія острова буде затоплена і залишиться лише ненаселена 

скеля, то вона загалом не матиме права на шельф та виключну економічну 

зону (ст. 121.3 Конвенції ООН 1982 р.), хоча щодо шельфу тут можлива колі-

зія зі ст.ст. 76 та 7.2, а економічної зони – лише з останньою. В доктрині та-

кож висувають пропозиції вважати встановлені одного разу вихідні лінії в 

якості постійних, незалежно від будь-яких змін у рівні моря (суддя Хосе Луїс 

Хесус з Міжнародного трибуналу з морського права) [915, с. 602]. 

Ще один шлях в ХХI ст. вибрали острівні держави, території яких пос-

тупово затоплюються. Вони вказують на зв'язок між викидами СО2 промис-

лово розвиненими країнами та транскордонною і трансрегіональною шко-

дою, що настає для них внаслідок цього через затоплення території 

[Докладніше: 916]. В доктрині це явище отримало назву «кліматична шкода», 

відповідальність за яку виникає в наслідок порушення РКЗК ООН [917, с. 

420]. Щодо того, які саме норми порушуються при цьому, і якими має бути 

механізм врегулювання, однозначної відповіді немає. Одні дослідники ка-

жуть про порушення державами-сторонами додатку II до РКЗК ООН статей 
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2, 4.2 (а) та 4.4 Конвенції і ст. 3.14 Кіотського протоколу (зобов’язання об-

межити свої викиди парникових газів і змінити довгострокову тенденцію 

щодо цих викидів, а також допомогти Сторонам, які є країнами, що розвива-

ються, які особливо вразливі до несприятливих наслідків зміни клімату, у по-

критті витрат, пов'язаних з адаптацією до цих негативних наслідків) [917, с. 

427]. Інші посилаються на норми звичаєвого міжнародного права проявляти 

належну пересторогу в обмеженні викидів парникових газів таким чином, 

щоб запобігти погіршенню глобального навколишнього середовища та до-

вкілля в інших державах (наприклад, відзначено в Консультативному висно-

вку МС ООН у справі Про законність застосування або загрози застосування 

ядерної зброї: «діяльність в рамках юрисдикції та контролю держав не завда-

вати шкоди навколишньому середовищу інших держав або районів за межа-

ми національного контролю є частиною зведення норм міжнародного права, 

що стосуються навколишнього середовища» (п. 29) [243, с. 241]). Треті вка-

зують на існування в держави-джерела парникових газів зобов'язання припи-

нити ці викиди на основі передбаченого в ст. 30 Проекту статей про відпові-

дальність держав (2001 р.) обов'язку припинити міжнародно-протиправне ді-

яння, яке не залежить від обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну таким ді-

янням [917, с. 416-417, 424]. Четверті відзначають, що відмова держави від 

запобігання або мінімізації ризику міжнародно-визнаної шкоди в результаті 

зміни клімату представляє собою протиправне діяння в галузі міжнародного 

права [918, с. 18].  

У той же час можна вказати, що робити однозначний висновок про існу-

вання нової правої категорії на основі декількох суперечливих норм фактич-

но однієї конвенції є деяким перебільшенням, при цьому, можливо напрацю-

вання нового нормативного матеріалу дасть більше можливостей для аналізу. 

Зокрема, повинна бути забезпечена можливість описати чіткі контури обов'я-

зку належної перестороги, застосовного до конкретної держави в контексті 

викидів парникових газів і наслідків зміни клімату (стандарти пересторо-

ги/обачності) з урахуванням принципу спільної, але диференційованої відпо-
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відальності. Тим більше, що якщо раніше здавалося, що загалом застосуван-

ня права відповідальності щодо зміни клімату становить лише теоретичний 

інтерес, то зараз це все більше стає не вірним, оскільки судові процеси, 

пов’язані зі змінами клімату, зустрічаються все частіше (поки переважно на 

національному рівні – наприклад, Верховний суд США у Справі Массачусетс 

проти EPA, Справа Urgenda у Гаазькому окружному суді Нідерландів (2015 

р.)) [919, с. 4]. Більшість таких вимог спрямовані не на компенсацію понесе-

них збитків, а на судову заборону, щоб домогтися зменшення викидів парни-

кових газів. 

Британський дослідник К. Шварт зазначає, що «велика кількість юриди-

чних джерел з даної проблеми передбачає, що головні країни-забруднювачі 

за міжнародним правом можуть вважатися відповідальними за шкідливі нас-

лідки своїх викидів парникових газів. Отже, у країн, яких ці наслідки зачіпа-

ють, може бути матеріальне право зажадати зниження викидів на певний 

об'єм. У ряді випадків у них можуть бути і процедурні засоби ініціювати мі-

жнародний судовий розгляд, наприклад, в Міжнародному суді ООН» [920, с. 

23]. У 2002 р. Тувалу погрожувало подати до МС ООН на Австралію і США 

через наслідки від змін клімату, хоча і не реалізувало погрозу. В 2011 р. дещо 

іншу процедуру спробували ініціювати Палау і Маршалові острови, запропо-

нувавши ГА ООН звернутися за консультативним висновком до Міжнарод-

ного суду ООН щодо «країн, що мають юридичну відповідальність забезпе-

чити, щоб будь-які заходи на їх території, через які відбувається емісія пар-

никових газів, не мали шкодити іншим державам». Крім того, на думку авто-

рів, це прохання вказує на прогресивний розвиток міжнародного права щодо 

включення факторів зміни клімату [921]. В якості прикладу такої практики 

вказують на консультативний висновок МС ООН у Справі Про законність 

використання ядерної зброї (1996 р.), де було підтверджено «існування зага-

льного зобов'язання держав забезпечити, щоб діяльність в рамках їх юрисди-

кції та контролю не завдавала шкоди навколишньому середовищу інших 

держав або районів за межами національного контролю» (п. 29) [243, с. 241]. 
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В кінці 2014 р. Палау відновило свою спробу [922] ініціювати вирішення пи-

тання «шкоди через зміну клімату» шляхом запиту через ГА ООН консульта-

тивного висновку МС ООН з приводу тлумачення звичаєвої норми про «від-

повідальність за транскордонну шкоду» і норм ст. 194.2 Конвенції ООН 1982 

р., про відповідальність держав за те, щоб діяльність під їхнім контролем не 

спричиняла шкоди іншим державам і їхньому морському середовищу шля-

хом забруднення, відносно їхнього поширення на шкоду від змін клімату. 

Зважаючи на широке визначення «забруднення», яке містить Конвенція 1982 

р., висновок, в разі його подачі, може бути позитивним. 

Ідея, що відповідальність за рішення держави поширюється за межі її 

кордонів, не є новою концепцією. Проте, факт поширення такої відповідаль-

ності на наслідки від зміни клімату, може створити новий прецедент. Хотіло-

ся б відзначити, що крім того, як зазначив Міжнародний суд у Справі Науру 

проти Австралії (1992 р.), «у відсутність будь-якого застосовного договірного 

положення, затримка з боку держави-позивача може зробити неприйнятною 

справу. Однак зазначається, що міжнародне право не встановлює будь-яких 

конкретних граничних термінів в цьому зв'язку» (п. 4) [923]. Своєю чергою 

ЄСПЛ в Справі Кіпр проти Туреччини (2014 р.) відзначив, що прийняття рі-

шення про справедливу компенсацію і розгляд справи по суті можуть бути 

розтягнуті в часі (пп. 26-30) [924]. Тобто, в нашому питанні можна провести 

аналогію, що в принципі не існує часових обмежень на здійснені викиди СО2 

і наслідки, що від них наступили у вигляді підйому рівня океану та відповід-

ної можливості для міжнародно-правового реагування. 

Зрозуміло, що з приводу реалізації відповідальності за таку шкоду може 

виникнути ключова проблема – сама можливість встановлення відповідаль-

ності для третіх держав, з угод, сторонами яких вони не є (наприклад, Китай, 

США, які не є сторонами Кіотського протоколу, а саме вони є найбільшими 

забруднювачами). Хоча, сам факт судового розгляду з проблем зміни клімату 

може допомогти створити необхідний політичний тиск і на треті сторони для 

того, щоб «оживити міжнародні переговори в рамках РКЗК ООН або поза 
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нею». Крім того, існують труднощі юридичної техніки: зокрема, у зв'язку із 

питанням, як встановити причинно-наслідковий зв'язок між діяльністю і за-

подіяною шкодою? Навряд чи можливо довести, які саме пошкодження ви-

кликані конкретним забруднювачем, що вимагає альтернативних методів по-

будови причинно-наслідкового зв'язку (ілюстрацією цього може служити рі-

шення Верховного федерального суду Австралії (2006 р.), коли позивач – 

власник лісу, стверджував, що влада ухвалила недостатні заходи проти кис-

лотних дощів. Суд постановив, що збиток не може бути індивідуалізований, і 

неможливо було встановити, який забруднювач викликав конкретну шкоду 

[925, с. 736]). Власне, через це в 2002 р. не було реалізовано погрози прем'єр-

міністру Тувалу подати позов проти США та Австралії про компенсацію 

[926]. Проте, тут можлива відповідальність конкретної держави в рамках її 

власних викидів. Саме такий підхід запропонувала група юристів-

міжнародників в рамках Принипців Осло з зобов’язань щодо глобальних змін 

клімату (2015 р.) встновивиши показник «рівень викидів на душу населення у 

рік» [927], який є однаковим для населення будь-якої держави та дозволяє 

математично визначити рівні його перевищення для кожної держави.    

Крім того, має враховуватися те, що парникові гази можуть накопичува-

тися і викликати наслідки через багато років, а також те що виробляє їх кож-

на жива істота на землі. В той же час, Європейський суд з прав людини в сво-

їй практиці за неочевидності причинно-наслідкового зв'язку в області охоро-

ни навколишнього середовища застосував «оцінку ймовірності причинності у 

випадку наукової невизначеності разом із достатніми і переконливими стати-

стичними елементами» (справа Tătar v. Romania, (2009 р.) пп. 105-107) [928, 

с. 167]. В Австралії суди базуються на принципі перестороги при визначенні 

зв’язку між шкодою заявнику і викидами парникових газів (Справи [929-

931]).  

Виходом може стати відрахування нинішніми емітентами парникових 

газів обов’язкових внесків у певний фонд, спеціально створений для покрит-

тя шкоди через зміни клімату, який має бути аналогічним існуючим для наф-
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тових та атомних аварій через відшкодування цивільно-правової шкоди опе-

раторами.  

Ще одним прикладом може бути звернення уряду Маршаллових остро-

вів в 2010 р. до уряду Чехії із запитом щодо проведення оцінки впливу на на-

вколишнє середовище (ОВНС) після рішення останнього розширити діяль-

ність найбільшої в Європі електростанції на бурому вугіллі Прунержов II 

(Prunéřov II). Маршалові острови вказали на зв'язок між діяльністю станції, 

глобальними змінами клімату, підвищенням рівня Світового океану та затоп-

ленням території їхньої держави. Хоча Конвенція Еспо по ОВНС (1991 р.) і 

поширюється на транскордонний вплив, який повинен мати «не тільки гло-

бальний характер» (ст. 1(viii)), відповідно до Керівництва з практичного за-

стосування Конвенції Еспо, Конвенція застосовується до транскордонного 

впливу на велику відстань, в тому числі і «діяльності в зв'язку зі зміною клі-

мату» [932]. Більше того, в рішенні зі справи Про целюлозні заводи на р. 

Уругвай (2010 р.) Міжнародний суд ООН відзначив ОВНС, як звичаєву нор-

му (п. 203) [445]. Тому, від Чехії вимагали визнати Маршалові острови пост-

раждалою державою в рамках трансрегіональної ОВНС і сплатити компенса-

ції за викиди додаткового СО2. В квітні 2011 р. чеське Міністерство навко-

лишнього середовища оприлюднило позитивний ОВНС, проте Маршалові 

острови в ньому були визнані постраждалою державою, а від оператора ста-

нції – CEZ Group – вимагалося забезпечити план компенсації, який би компе-

нсував додаткові викиди CO2 [933].  

Загалом, в рамках всієї процедури відповідальності згідно міжнародного 

права за шкоду, викликану кліматичними змінами, існує суттєва прогалина. 

Наприклад, відповідальність із прийняття відповідних законів державою буде 

мати місце лише щодо подій після набуття чинності РКЗК ООН – 1994 р., і 

Кіотського протоколу – з 2008 р., а отже, і за викиди, зроблені лише після 

цього (ст. 13 Проекту статей про відповідальність держав (2001 р.)). Крім то-

го, згідно Проекту статей про відповідальність, мова про міжнародну відпо-

відальність держав йде, лише якщо шкоду завдано саме державою (ст. 2), або 
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під її контролем, але ж парникові гази виробляються головно не державами, а 

приватними компаніями. В той же час, відомо, що держави за міжнародним 

правом несуть відповідальність за діяльність юридичних осіб, що перебува-

ють під їх юрисдикцією, і в рамках системи РКЗК ООН це прямо виражено 

(наприклад, в преамбулі РКЗК – «держави... несуть відповідальність за забез-

печення того, щоб діяльність в рамках їх юрисдикції або контролю не завда-

вала шкоди навколишньому середовищу інших держав», аналогічно, в Кіот-

ському протоколі ст. 6.3). Відповідно, відповідальність держави можлива не 

за саму емісію парникових газів, а за не вживання дій, якщо відбулася над-

лишкова емісія на підприємствах, розташованих на її території (порушення 

РКЗК і Кіотського протоколу). Більше того, тут неможлива і сувора відпові-

дальність, оскільки діяльність з емісії парникових газів не є забороненою мі-

жнародним правом. Щодо приватних компаній, то на них de lege ferenda мо-

жна поширити спеціальний режим цивільної відповідальності в рамках РКЗК 

ООН, поклавши сувору відповідальність на оператора кліматично небезпеч-

них видів діяльності [934, с. 103].  

Іншим варіантом, який охоплює вплив і державних, і приватних суб'єк-

тів, є створення компенсаційного фонду або комісії [935, с. 390]. Але, цей 

механізм компенсує тільки екологічний збиток, заподіяний дискретними по-

діями, чия шкода постраждалим буде незаперечною. Третім варіантом може 

стати страхування від кліматичних змін, як, наприклад, створення Кариб-

ського фонду страхування ризиків катастроф (2004 р.), який функціонує як 

взаємна страхова компанія, контрольована шістнадцятьма урядами-

учасницями. Учасники оплачують щорічний страховий внесок, пропорційний 

їх конкретному впливу ризиків, і отримують компенсацію на основі узгодже-

них рівнів охоплення і виникнення події.  

На це, власне, і почала спрямовуватися діяльність в рамках РКЗК ООН. 

Так, розпочата в рамках Балійського плану дій (СОР-13) (2007 р.) діяльність 

(активізація дій з адаптації через управління ризиками та зниження ризиків, у 

тому числі, пропозиція створення механізму розподілу ризиків у формі стра-
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хування, стратегій зменшення небезпеки лих і засобів поповнення втрат і 

збитків, пов'язаних із наслідками зміни клімату в країнах, що розвиваються 

[936, с. 4]), свідчить про перспективність проектів з адаптації до змін клімату 

для малих острівних держав. Це було підтверджено в рамках Канкунського 

механізму з адаптації до кліматичних змін (СОР-16) (2010 р.), який запрова-

див відповідний адаптаційний фонд при РКЗК та встановив три взаємозалеж-

ні компоненти, на втілення яких він має працювати – страхування, реабіліта-

ція/компенсації та управління ризиками [740]. А у 2012 р. на СОР-17 в Дур-

бані було ухвалено рішення про створення Робочої програми по втратах і 

збитках, яка, серед іншого, має мандат на розробку заходів зі страховки клі-

матичних ризиків та заснування спеціального Комітету з адаптації [937].    

Щодо того, яким чином мають вирішуватися такі «кліматичні супереч-

ки» за РКЗК, то ці механізми є доволі обмеженими. РКЗК і Кіотський прото-

кол, які, власне, і є ключовими міжнародно-правовими документами щодо 

проблеми парникових газів, передбачають розгляд спорів, що виникають в їх 

рамках, переважно у Погоджувальній комісії (ст. 14.6 РКЗК ООН). До неї 

можуть звертатися держави при не вирішенні спору за угодою протягом 12 

місяців через процедуру перемовин. Хоча, можливе і звернення до інших 

адюдикаційних органів (Міжнародний суд або арбітраж) за наявності відпо-

відної заяви сторін (ст. 14.2). Своєю чергою, в рамках засідання Ради Безпеки 

ООН з питання «Підтримання міжнародного миру та безпеки: наслідки зміни 

клімату» (липень 2011 р.) держави висловили стурбованість з приводу мож-

ливих згубних наслідків зміни клімату, зазначивши, що вони можуть у дов-

гостроковій перспективі посилити деякі існуючі загрози міжнародному миру 

і безпеці, а також з приводу можливого виникнення наслідків для безпеки, 

викликаних втратою території деякими державами в результаті підвищення 

рівня моря, особливо малими низинними острівними державами. Рада Безпе-

ки зазначила, що при розгляді нею питань, що стосуються підтримки міжна-

родного миру і безпеки, велике значення має аналіз інформації про можливі 

наслідки зміни клімату для безпеки, у випадках, коли такі фактори сприяють 
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розвитку конфлікту, ускладнюють виконання мандатів Ради або ставлять під 

загрозу процес зміцнення миру [938, с. 62-63]. Тому можна погодитися з ду-

мкою, що держави могли б прийняти моральну відповідальність за їх непро-

порційні викиди в атмосферу планети і продовжити визнавати затоплені ост-

рівні держави з почуття міжнародного правосуддя і солідарності [939, с. 85]. 

Як бачимо певні практичні кроки в цьому напрямку відбуваються, хоча 

базуються вони переважно не на конкретному міжнародно-правовому меха-

нізмі, а на добрій волі держави та діях в рамках національного права. Новою 

відповіддю на витрати з адаптації до змін клімату з боку таких країн, як Ма-

ршалові острови, може стати «варшавський механізм» покриття збитків від 

кліматичних змін, що був запроваджений в 2013 р., і має стати складовою 

частиною нового документу з протидії змінам клімату. Цей механізм має 

«надавати пропозиції на розгляд Конференції Сторін при наданні рекоменда-

ції для зменшення ризиків витрат, у тому числі, через оперативні органи фі-

нансового механізму Конвенції» (п. 5сІІ) [940]. Нажаль, принаймні до 2016 р. 

практичне функціонування цього механізму незрозуміле, але теоретично він 

має компенсувати втрати від кліматичних змін (в т.ч. і затоплення територій), 

що є наслідком економічної діяльності розвинених держав, в т.ч. і в енерге-

тичному секторі. Але чи буде він працювати профілактично і виступати в 

якості елемента вже створеної інфраструктури з адаптації до зміни клімату 

(пропозиція розвинених країн) або буде виконувати реабілітаційні функції в 

якості самостійного інституту, (пропозиція країн, що розвиваються) незрозу-

міло. 

 

 

4.3. Розв’язання спорів, пов’язаних із ЕОЕн в міжнародному праві. 

 

Принцип мирного врегулювання міжнародних спорів є одним з осново-

положних принципів сучасного міжнародного права, що зафіксований в Ста-
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туті ООН (ст. 2.3). Це означає, що він має своє застосування до всієї сфери дії 

міжнародного права, будучи зафіксованим також і в цілому ряді національ-

них конституцій (Німеччини, Франції, Японії і т.п.). Його суть розкрита в ра-

мках Декларації про принципи міжнародного права (1970 р.) [941].  

Своєю чергою, в МПНС, як зазначив В. Строчук, немає загального зобо-

в'язання держав вести переговори у суперечці про права, не кажучи вже про 

суперечку щодо інтересів. Тим не менш, деякі міжнародні договори, пов'язані 

із захистом навколишнього середовища, зобов'язують сторони вступати в пе-

реговори у разі спору про права і сумлінно вести їх з метою врегулювати су-

перечку (ст. 118 Конвенції ООН з морського права (1982 р.), ст. 17.1 Конвен-

ції про право ненавігаційних видів використання міжнародних водотоків 

(1997 р.)) [177, с. 11]. Визнання дієвості переговорів відображено в багатьох 

міжнародних актах з питань боротьби із забрудненням. Обов'язок використо-

вувати перш за все переговори при виникненні будь-якого спору міститься в 

ст. 10 Конвенції МАРПОЛ (1973/78 р.). Подібне ж положення включено в 

якості ст. XI в Лондонській конвенції по запобіганню забруднення моря ски-

дами відходів та інших матеріалів (1972 р.) [184].  

Неконфронтаційні (дипломатичні) засоби вирішення спорів є пошире-

ними також у рамках спорів, пов’язаних із використанням гідроенергетичних 

ресурсів. Причому, специфікою такого засобу врегулювання спорів є безпо-

середню участь третьої сторони у переговорах (у формі посередництва). У 

такому випадку вона може пропонувати рішення спору або вести переговори 

від імені однієї зі сторін спору. Одним із таких прикладів є посередництво 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку в суперечці про води Інду 

між Індією і Пакистаном.  

Важливо зазначити, що застосування національних засобів захисту по-

рушених прав у випадку транскордонного забруднення проти іноземного за-

бруднювача і, зокрема, проти іноземної держави-забруднювача або її органів, 

як показує практика, найчастіше є приреченим на невдачу. Проте, право на 

такі заходи гарантоване в ряді міжнародних договорів. Зокрема, Африкансь-
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ка конвенція про збереження природи і природних ресурсів (2003 р.) перед-

бачає, що «Кожна сторона, з якої бере початок транскордонна екологічна 

шкода, повинна забезпечити, щоб будь-яка особа з іншої сторони, яка пост-

раждала від такої шкоди, мала право доступу до адміністративних і судових 

процедур, що є порівняними тим, що надається громадянам або резидентам 

сторони походження у випадках національної екологічної шкоди» (ст. XVI п. 

2) [557]. Однією з перших перепон тут виступають державні імунітети або 

територіальна юрисдикція у адміністративних і кримінальних справах. Ана-

лізуючи європейську практику, до такого висновку приходить А. Рест щодо 

забруднень, здійснених в рамках енергетичних проектів по скаргах, поданих 

в Німеччині (справа Чорнобиля, Sandoz і АЕС в Лінгені), голландсько-

французької судові справи щодо засолення річки Рейн, австрійські та швей-

царські суди, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС або справи, що сто-

суються АЕС у Моховці (Словаччина) і Cattenom (Франція), а також Словен-

ської ГЕС Собот [942, с. 265]. Інші дослідники приходять до аналогічних ви-

сновків, аналізуючи компаративістичну практику в рамках інших регіонів (за 

деякими незначними виключеннями) [234, с. 170]. Не дивним при цьому став 

висновок Конференції ЮНЕП і Південноазійської програми з навколишнього 

середовища в Коломбо «Роль судової влади в сприянні забезпеченню право-

порядку у сфері сталого розвитку» (1997 р.), де «було рекомендовано і підк-

реслено, що національні судові органи несуть відповідальність за втілення 

нових принципів екологічного права, таких, як "забруднювач платить", 

принципу перестороги, принципу безперервності і зобов'язань erga omnes, з 

тим щоб дати цим принципам узгодженості та напрямку реалізації». Конфе-

ренція також підкреслила проблеми, пов'язані з ідентифікацією «постражда-

лого» і підсудністю в контексті транснаціональних суперечок [943, с. 27-28]. 

Важливим є також перспектива впливу через національні судові органи на 

державу щодо виконання її зобов’язань за міжнародними договорами в рам-

ках протидії змінам клімату, що було продемонстрована в рамках Справи 

Urgenda у Нідерландах (2015 р.) зобов’язавши державу збільшити скорочен-
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ня викидів з запланованих 17% до 25 %, що є передбаченим в рамках системи 

РКЗК ООН та цілей кліматичної політики ЄС [944]. 

Проте, все ж більш дієвими та неупередженими мають бути рішення мі-

жнародних судових інституцій. Але тут ситуація є також складною, зважаю-

чи на неможливість захисту порушених прав т.з. недержавних суб’єктів в бі-

льшості міжнародних судових органів. Тим не менше, ці міжнародні інститу-

ти мають вирішальне значення для прогресивного розвитку міжнародного 

права навколишнього середовища. 

Відзначається широкий спектр методів, доступних для держав при вирі-

шенні таких спорів, наприклад, попередні консультації, встановлення фактів, 

комісії з розслідування, примирення, посередництво, процедури за недотри-

мання встановлених вимог, арбітраж. Більше того, підкреслюється важли-

вість саме судового врегулювання суперечок (Порядок денний на 21 ст.). А 

програма Монтевідео III каже вже про «інноваційні підходи до вирішення 

суперечок» (п. 4 (a), i–V). Додаткові механізми врегулювання встановлені в 

цілому ряді конвенцій в рамках нарад та конференцій сторін. За загальним 

правилом, сторонами в таких процедурах виступають держави та міжнародні 

організації (ЄС).  

Ряд міжнародних угод з боротьби із забрудненням передбачають мож-

ливість звернення до судової або арбітражної процедур у тих випадках, коли 

спір не вдалося вирішити за допомогою двосторонніх засобів. Це і Міжнаро-

дна конвенція по запобіганню забруднення моря нафтою (1954 р.), і Лондон-

ська конвенція по запобіганню забруднення моря скидами відходів та інших 

матеріалів (1972 р.), і Конвенція МАРПОЛ (1973/78 р.), і деякі регіональні 

угоди [679, с. 211]. 

Важливою є роль міжнародних судових рішень в рамках регулювання 

використання гідроенергетичних ресурсів. В їх рамках було встановлено 

пріоритетності використання вод для різних економічних цілей (Мексикано-

американська суперечка 1866 р.), визначено обов’язковість попереднього ін-

формування про проведені дії, які завдають транскордонний вплив (Іспано-
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французська справа про озеро Лану (1957 р.), де арбітраж відзначив, що «до-

пустиме існування правила, що забороняє вище за течією розміщеній державі 

змінювати річкові води настільки, що це завдає шкоди нижче розміщеній 

державі», а також, посилаючись на норми проекту Женевської конвенції 

(1923 р.), передбачив потребу «попередньої згоди зацікавлених держав на 

будівництво споруд», що ми можемо розглядати у формі однієї з передумов 

принципу ОВНС), розглянуто правомірність одностороннього припинення 

угоди, виходячи з екологічних міркувань (Угорсько-словацька справа Габчі-

ково-Надьмарош (1997 р.)).    

Але є ряд договорів, що мають певні особливості щодо процедурних ас-

пектів, які мають відношення до реалізації концепції ЕОЕн: 1. є конвенції, де 

механізм процедури дотримання, за певних умов конфіденційності, дозволяє 

брати в них участь і НУО (наприклад, Конвенція про захист Альп і протоко-

ли до неї (2002 р.)) [945, с. 155]; 2. є конвенції, які дозволяють брати участь у 

справах фізичним та юридичним особам держав-членів (наприклад, Статут 

Міжнародного трибуналу з морського права [946] дозволяє «брати участь 

будь-яким суб’єктам, що не є державами учасницями у будь-якій справі, 

прямо передбаченій в частині 11 або переданій на основі іншої угоди» (ст. 

20.2), тобто – щодо спорів із приводу діяльності в Міжнародному районі 

морського дна, в нашому випадку, наприклад, щодо розвідки та видобутку 

корисних копалин, а також, сама Конвенція 1982 р. дає Камері Трибуналу 

щодо спорів з приводу діяльності в Міжнародному районі морського дна, 

право давати тлумачення Конвенції 1982 р. за запитом комерційного арбіт-

ражу при розгляді спорів за участю фізичних осіб з питань виконання конт-

рактів, пов'язаних із розробкою морського дна (ст. 188.2 Конвенції ООН 1982 

р.), а відповідно до статті 187 (с) у зв'язку зі статтею 153, приватні фізичні 

особи можуть розглядати спір у Палаті, але тільки за згодою держав); 3. ста-

тути ад’юдикаційних установ, що дозволяють участь держав і інших 

суб’єктів та мають спеціальні засоби для розгляду спорів, пов’язаних з еко-

логією (Постійна палата третейського суду в Гаазі від 1993 р. має Факульта-
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тивні правила щодо суперечок між двома сторонами, з яких тільки одна є 

державою [947, с. 69], а також Факультативний регламент для арбітражного 

розгляду спорів, що відносяться до природних ресурсів та/чи довкілля (1996 

р.) [948]. Прикладом такої справи наразі є спір між Technosystem SpA (Italy) 

та штатом Taraba і Нігерією (1996 р.) [949]. Аналогічною в цьому органі є 

справа зі сфери ЕОЕн Ірландія проти Великобританії. В 2001 р. Ірландія по-

дала на основі ст. 32 Конвенції OSPAR скаргу щодо будівництва Великобри-

танією на узбережжі заводу з переробки ядерного пального і не поінформу-

вання про це зацікавлених сторін за порушення ст. 9 Конвенції OSPAR щодо 

доступу до інформації [950]. Важливим є також розроблений в рамках Пос-

тійної палати Факультативний регламент ППТС для примирення суперечок, 

що відносяться до природних ресурсів та/чи довкілля (2002 р.) [951]. Особ-

ливе значення мають дві норми цього документу: він відкритий для викорис-

тання «недержавними суб'єктами, які можуть ініціювати погоджувальні про-

цедури, якщо їх правові інтереси зачіпаються» (вступ), а також «Сторони зо-

бов'язуються не порушувати під час погоджувальної процедури, ні в арбіт-

ражному чи судовому розгляді щодо спору, який є предметом погоджуваль-

ної процедури» (ст. 15), що направлена проти явища фрагментації міжнарод-

ного права. Таким чином, цей орган поєднав у собі офіційний міжнародно-

правовий статус, наявність спеціальної процедури вирішення екологічних 

суперечок та широке право доступу до нього в тому числі і недержавним 

суб’єктам); 4. є конвенції, де фізичні і юридичні особи мають доступ до тлу-

мачення договорів та актів міжнародної організації або оскарження рішень, 

що їх безпосередньо стосуються (Суд ЄС. Наприклад, в 1998 р. Грінпіс і за-

цікавлені громадяни оскаржували рішення щодо виділення субсидії Євро-

пейською комісією для встановлення двох енергетичних установок на Гран-

Канарії і Тенеріфе [952]); 5. є міжнародні акти, що передбачають доступ гро-

мадськості та народів до правосуддя, пов’язаного з екологічними аспектами 

(Так, Орхуська конвенція (1998 р.) передбачає доступ до правосуддя, пов'я-

заний із забезпеченням доступу до екологічної інформації, що надається як 
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власним громадянам, так і іноземцям, а також «представниками громадськос-

ті» (ст. 9). Для реалізації цього мають бути прийняті відповідні національні 

акти. Аналогічні норми містяться і в директиві ЄС 2003/4/EC про доступ 

громадськості до екологічної інформації [953, с. 26-32]. Північноамерикансь-

ка угода про природоохоронне співробітництво в рамках НАФТА дозволяє 

громадянам сторін подати скарги на недотримання однією з держав свого 

внутрішнього законодавства про охорону навколишнього середовища до Ко-

місії. Про більш широкий доступ до захисту своїх прав каже делійська «Де-

кларація про принципи міжнародного права, що стосуються сталого розвит-

ку» (2002 р.) Асоціації міжнародного права: «Держави повинні забезпечува-

ти, щоб у тих випадках, коли заподіяно – або, можливе заподіяння – збитку, 

постраждалі індивідууми і народи мали недискримінаційний доступ до таких 

же судових і адміністративних процедур, що і індивідууми і народи держави, 

в якій заподіяно шкоду» (п. 5.3) [456]. В рамках Декларації ГА ООН про пра-

ва корінних народів (2007 р.) прямо мова йде лише про «юридичне визнання і 

захист земель, територій і ресурсів» [954] таких народів (ст. 26.3), проте, чи 

йде при цьому мова про можливість звернення щодо захисту для таких наро-

дів, без їхнього відповідного оформлення як юридичної особи, не зрозуміло); 

6. є конвенції, що розглядають спори з приводу інвестицій в енергетичні про-

дукти і матеріали між державами і приватними інвесторами (ДЕХ. В рамках 

ДЕХ встановлено кілька варіантів вирішення спорів, пов’язаних з інвестиці-

ями в енергетичній сфері (ст.ст. 19, 26, 27), причому в одному випадку мова 

йде про спір недержавного інвестора з державою (ст. 26), коли засобами ви-

рішення спору є або державний судовий органи, або один з міжнародних ор-

ганів розв’язання інвестиційних спорів (Міжнародний Центр по розв'язанню 

інвестиційних спорів (ІКСІД), Арбітражний інститут Міжнародної торгове-

льної палати у Стокгольмі, арбітраж ad hoc і т.п., причому держава фактично 

позбавляється імунітетів. Для спорів з навколишнього середовища процедура 

звернення до арбітражів не передбачена, а вирішується через рекомендації 
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Конференції Сторін (ст.ст. 19, 27). Крім того, в разі торгівельних суперечок 

може застосовуватися система врегулювання СОТ (ст. 29.7 і Додаток D).  

Особливим різновидом скарг в рамках ЕОЕн є такі, що пов’язані із задо-

воленням індивідуальних і колективних скарг щодо прав людини. Приводи 

для скарг є доволі широкі. Наприклад, канадські індіанці інуїти скаржилися 

до Міжамериканської комісії з прав людини щодо глобального потепління, 

через яке їхнє середовище проживання і спосіб життя знаходиться під загро-

зою зникнення. В скарзі йшла мова про «припинення порушень прав людини 

в результаті впливу глобального потепління і зміни клімату, викликаних дія-

ми та бездіяльністю США» [955]. Відзначалося, що невиконання США полі-

тики протидії змінам клімату впливає на реалізацію цілого ряду прав інуїтів, 

захищених Міжамериканською декларацією прав і обов’язків людини: право 

на культуру, право на майно та землі, які вони традиційно використовують, 

право на збереження здоров'я. Проте, Комісія відмовилася приймати клопо-

тання на тій підставі, що надана інформація не дала можливість визначити, 

чи передбачувані факти будуть мати тенденцію характеризувати порушення 

прав, що захищаються Американською декларацією. Пізніше, в рамках Де-

кларації ООН Про права корінних народів (резолюція 61/295 ГА ООН від 13 

вересня 2007 р.) було, з одного боку, закріплено право корінних народів на 

«землі, території та ресурси, якими вони традиційно володіли, які вони тра-

диційно займали або іншим чином використовували або набували», включа-

ючи право власності (ст. 26.1-2), а також, на відшкодування «у вигляді спра-

ведливої компенсації за землі, території та ресурси, якими вони традиційно 

володіли» і які були відчужені «без їх вільної, попередньої і усвідомленої 

згоди» (ст. 28.1), а з іншого – обов’язок «держави вживати дієвих заходів 

щодо недопущення зберігання небезпечних матеріалів на землях або терито-

ріях корінних народів» (ст. 29.2) [954]. 

Окремим судовим органом, що власне і призначений для розгляду справ 

щодо порушень державами прав фізичних і в ряді випадків – юридичних 

осіб, що випливають з міжнародного договору – Європейської конвенції з 
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прав людини (1950 р.) (ЄКПЛ) – є Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). 

В рамках згаданої Конвенції 1950 р. немає безпосередніх згадок про права на 

безпечне навколишнє середовище або енергетичних питань (на цьому наго-

лосив і Суд в рішенні у справі Кіртатос проти Греції (Kyrtatos v. Greece), зая-

ва № 41666/98, п. 52, ECHR 2003-VI), але завдяки активному застосуванню 

Європейським судом функціонального та еволюційного тлумачення норм 

Конвенції, існує цілий ряд справ, пов’язаних із цими питаннями, захист для 

яких Суд знаходить в інших статтях Конвенції: передусім – ст. 3, 6 і 8 (забо-

рона нелюдського поводження, право на справедливий суд і право на повагу 

приватного життя). Від 1970-х років такі справи, розглянуті Судом, торкали-

ся проблем рівня шуму і радіації (наприклад, Arondelle v. UK і Baggs, Powell 

and Rayner v UK), але у 1994 р. було прийнято рішення (справа Лопес-Остра) 

[956], що відкрило шлях для захисту прав людини щодо майже всіх джерел 

забруднення навколишнього середовища [957, с. 42]. Суд за справою Лопес-

Остра вирішив, що держави мають як позитивний обов'язок – вживати захо-

дів щодо забезпечення прав відповідно до статті 8, так і негативний обов'язок 

утримуватися від дій, які могли б перешкодити здійсненню прав відповідно 

до статті 8. В даному випадку «державі не вдалося зберегти справедливий 

баланс між інтересами економічного добробуту міста – щодо наявності сміт-

тєспалюваного заводу, так і інтересів заявника – ефективного здійснення йо-

го права на повагу житла та сімейного життя». Суд також зазначив, що без-

перечно заявнику «завдано моральну шкоду. На додаток до незручностей, 

викликаних газовими випарами, шумом і запахами від заводу, він відчував 

емоційний стрес і тривогу, коли бачив ситуацію погіршення здоров'я його 

дочки». Цілий ряд справ Суду був пов’язаний із доступом до інформації про 

енергетичні екологічно небезпечні установки. Причому, Суд іноді посилався 

і на акти «м’якого права». Так, у справі Guerra and Others v. Italy було зазна-

чено, що «особливе значення серед різних документів Ради Європи щодо да-

ного випадку відіграє Резолюція Парламентської Асамблеї 1087 (1996) про 

наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, яку було прийнято 26 квітня 1996 р. 
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Де посилалися не тільки на ризики, пов'язані з виробництвом і використан-

ням ядерної енергії в цивільному секторі, але і на інші питання, причому за-

значалося, що «доступ громадськості до ясної і повної інформації... слід роз-

глядати як основне право людини»». Більше того, в іншій справі доступ до 

такої інформації за резолюцією ПАРЄ 1087 (1996) вже розглядався в якості 

«європейського стандарту» (справа Öneryıldız v. Turkey (GC)). В 2008 р. у 

справі Fägerskiöld проти Швеції [958] заявник скаржився на шум від вітрової 

турбіни, зведеної в 400 м від його будинку, незважаючи на реалізацію заходів 

з мінімізації шуму, внаслідок чого порушувалися його права за ст. 8 ЄКПЛ. 

Суд скаргу відхилив, з тих причин, що шум від турбін не перевищував реко-

мендований ВООЗ рівень, лише трохи перевищив рекомендований максима-

льний рівень у Швеції та був значно нижчий за вже розглянуті Судом випад-

ки (справи Moreno Gómez v. Spain, Hatton and Others v. the United Kingdom, 

Ashworth and Others v. the United Kingdom). Таким чином, не може бути вста-

новлено, що шум досяг рівня, що становить серйозні екологічні проблеми. В 

той же час, у справі Фадєєва проти Росії Суд встановив, що оцінка такого мі-

німального рівня є відносною і залежить від усіх обставин справи.  

В пізніших справах ЄСПЛ не знаходив зв’язку між порушеними правами 

людини з питань екології в розумінні ЄКПЛ і діями держав в енергетичній 

сфері. Так, у справах щодо АЕС Mühleberg проти Швейцарії (1997 р.) [959, с. 

1347] та майже ідентичній щодо АЕС Бецнау ІІ (2000 р.) [960], заявник, про-

живаючи недалеко від АЕС (радіус 4 км), намагався оскаржити рішення уря-

ду про продовження ліцензії на функціонування станції протягом невизначе-

ного періоду. Скарга обґрунтовувалася тим фактом, що АЕС не відповідає 

сучасним стандартам безпеки, а отже, ризики, яким вони піддавалися через 

можливість аварії, є більшими, ніж зазвичай. Крім того, в них був відсутній 

доступ до компетентних швейцарських судів для того, щоб оскаржити рі-

шення. Таким чином, на їхню думку, їх громадянські права в рамках ст. 6 і 13 

Європейської конвенції (1950 р.) постраждали. Проте, на думку Суду, заяв-

ники «не встановили прямого зв'язку між умовами експлуатації АЕС, які бу-
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ли ними оспорюванні та їх правом на захист фізичної недоторканності, так як 

вони не в змозі показати, що робота АЕС Mühleberg спричиняє їм особисто 

небезпеку, яка є не тільки серйозною, але й конкретною і, перш за все, неми-

нучою». Оскільки наслідки для населення Швейцарії від будь-якої аварії або 

шкода, заподіяна при експлуатації установки, були тільки гіпотетичними. В 

той же час, в аналогічній справі, пов’язаній з експлуатацією ТЕЦ (Okyay And 

Others проти Туреччини (2005 р.)), Суд відзначив, що хоч заявники не пост-

раждали економічно чи не отримали іншого збитку (заявники виграли справи 

в нац. судах щодо закриття ТЕЦ, але уряд їх не виконав, посилаючись на ви-

кликані цим дефіцит електроенергії і безробіття), тим не менше, їх право жи-

ти в здоровому довкіллі було визнане турецьким законодавством, і отже їм 

надано право захисту від екологічної шкоди, заподіяної небезпечними вида-

ми діяльності. З цього випливає, «що існує справжня і серйозна "суперечка", 

в рамках якої заявники в національних судах домагалися призупинення дія-

льності станції. Відповідно, процедура її розгляду в адміністративних судах, 

взята в цілому, може вважатися такою, що відіб'ється на цивільних правах 

заявників, та потребує застосування статті 6.1» [961]. У справі Дубецька та 

інші проти України (2011 р.) (шкода від діяльності державної вуглевидобув-

ної шахти "Візейська" та Червоноградської вуглезбагачувальної фабрики) 

Суд відзначив, що хоч уряд і вживав певних заходів з мінімізації шкідливого 

впливу виробничої діяльності на господарства заявників, зокрема, розробля-

ли науково обґрунтовані проекти санітарно-захисних зон,  вони не змогли 

ефективно вирішити особисту ситуацію заявників, зокрема здійснення пере-

селення вузької групи особливо постраждалих осіб. Крім того, громадянам 

вдалося довести зв'язок між погіршенням власної ситуації зі здоров’ям і еко-

номічними обставинами і діяльністю енергетичних підприємств [962].   

Більше того, в ряді справ Європейський суд з прав людини безпосеред-

ньо відзначив корисність для екології ряду енергетичних проектів. У згаданій 

справі Fägerskiöld проти Швеції (2008 р.) Суд підтвердив, що по відношенню 

до інтересів суспільства в цілому сила вітру є ВДЕ, яке є вигідним як для на-
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вколишнього середовища, так і суспільства, як енергетичний ресурс. Щодо 

надання екологічної інформації, то Суд відзначив, що повага державою своїх 

зобов'язань у плані інформації не звільняє її від прийняття практичних захо-

дів: її відповідальність буде як і раніше під питанням (справи Guerra v. Italy 

(1998 р.) та Öneryildiz v. Turkey (2004 р.)). Щодо принципу перестороги, то 

Суд зазначив, що він вже не є поняттям філософським, а скоріше правовою 

нормою [963, с. 27]. Щодо його змісту, то було зазначено, що вплив на на-

вколишнє середовище після будівництва греблі, який повинен бути прийня-

тий до уваги державою, базується на знаннях, наявних на момент будівницт-

ва, проте, держава зобов'язана тримати свої знання в актуальному стані 

(справа Papastavrou v. Greece (2003 р.)). 

Важливим є також відзначений в ряді рішень ЄСПЛ зв'язок між діями 

приватних осіб і відповідальністю держав. Зрозуміло, що тут справа полягала 

переважно в зв’язку між порушенням прав, які захищає ЄКПЛ і відповідними 

діями приватних осіб, коли держава з ними погоджувалася або потурала 

(Справа Туреччина проти Кіпру п. 81; Справа Ілашку п. 18). Проте, беручі до 

уваги динамічне тлумачення ЄКПЛ з боку ЄСПЛ, ми можемо у перспективі 

побачити в Суді розгляд справи пов’язаної з наслідками змін клімату і відпо-

відальністю держав-членів за дії своїх юридичних осіб щодо емісії ПГ, яким 

держава відповідним чином не протидіяла, наприклад через видання відпові-

дних нормативних актів.    

Таким чином, з практики ЄСПЛ щодо задоволення еколого-енергетичної 

шкоди можна зробити наступні висновки. Не маючи безпосередніх повнова-

жень в цій сфері, Суд дуже обережно ставиться до своєї участі в цьому пи-

танні, ґрунтуючись переважно на порушеннях ст. 6 і 8. Серед видів шкоди, 

які суд визначав як порушення конвенції в сфері ЕОЕн, є шум, забруднення 

вод, сморід, вибухи, загроза житлу. Крім того, громадяни повинні мати 

об’єктивну інформацію про стан екології і існуючі ризики. В судових справах 

жодного разу мова не йшла про задоволення транскордонної еколого-

енергетичної шкоди – лише внутрішньо національної. В якості головних кри-
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теріїв для задоволення шкоди суд висуває загально-правові: наявність безпо-

середнього зв’язку між діями та шкодою, завданою заявникові, та достатній 

рівень шкоди, що має тягнути відповідальність держави. В той же час, є певні 

протиріччя: в ряді рішень Суд підкреслив важливість і значущість певних 

джерел енергії для суспільства, чим в тому числі мотивував свою відмову, а в 

інших не брав до уваги потреби суспільної безпеки, викликані закриттям 

енергетичних об’єктів, приймаючи рішення про задоволення скарг.   

Інша європейська регіональна судова інституція – Суд ЄС – також в сво-

їй практиці розглядала ряд спорів, пов’язаних зі сферою ЕОЕн. Беручи до 

уваги те, що Суд ЄС є органом інтеграційного об’єднання, відповідно, і пи-

тання, які він розглядав, пов’язані в першу чергу з економічними аспектами 

екологічної енергетики. Так, Суд ЄС став поки єдиною міжнародною судо-

вою інстанцією, що розглядала в 1998-2001 рр. національну програму підт-

римки відновлюваної енергетики – німецьку програму FIT [964] у справі 

PreussenElektra AG v. Schleswag AG [965]. Ключова проблема при цьому по-

лягала в законності самих державних програм підтримки і їх відповідності 

забороні прямих державних субсидій в ЄС. Суть німецької програми FIT по-

лягала у зобов’язанні національних операторів енергомереж закупати енер-

гію з ВДЕ у виробників, з метою стимулювати збільшення її виробництва. 

Відповідно, держава переклала на приватних операторів мереж обов’язок ку-

пувати електроенергію за допомогою фіксованого цінового механізму в рам-

ках FIT, але не брала участі в програмі безпосередньо. Отже, справа торкала-

ся законності обмеження імпорту Німеччиною (преференційний режим лише 

для ВДЕ) і відповідності державних субсидій у ВДЕ праву ЄС (відповідність 

ст. 87 ДЗЄС). При цьому, Європейська Комісія стала на бік скаржників, ши-

роко тлумачачи поняття державної допомоги, на відміну від попередніх рі-

шень Суду, за якими тільки переваги, надані прямо або побічно через держа-

вні ресурси слід розглядати як державну допомогу [966-969], пропонуючи 

включати сюди і зобов’язання, накладені згідно рішень державних органів. 

Але Суд ЄС вирішив, що німецьку програму FIT не можна вважати «держав-
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ною допомогою» в сенсі права ЄС тільки тому, що її  було впроваджено за-

коном, оскільки відсутня пряма чи опосередкована передача державних ре-

сурсів, що суперечить ст. 92 ДЗЄС (п. 59-61).  

Рішення Суду ЄС в цьому сенсі полягало в тому, що держава як інститут 

повинна виступати в якості посередника між тими, хто фінансує певні захо-

ди, і тими, хто від цього отримує прибуток. У цьому контексті заходи, які фі-

нансуються за рахунок державних підприємств, можуть становити державну 

допомогу, але не обов'язково будуть такою. В кожному разі характер заходів 

державної допомоги буде залежати від специфіки відповідних законодавчих 

заходів і фактичних обставин справи.  

Крім того, Суд ЄС визначив, що захист навколишнього природного се-

редовища може бути підставою, достатньою для визнання правомірними об-

межень торгівлі в енергетичному секторі, навіть незважаючи на те, що про-

грама FIT обмежує імпорт. Було встановлено, що якщо державна допомога 

дійсно існує, це може бути припустимо, якщо це сприяє розвитку відновлю-

ваних джерел енергії. Вона може включати допомогу, як компенсацію висо-

ких інвестиційних витрат і допомогу відповідно до правил, застосовних до 

економії енергії. Цікаво, що Генеральний адвокат ЄС в своїй Думці, що нада-

ється перед розглядом справи, висловлював сумнів щодо можливості звер-

нення до положень про захист публічного порядку або державної безпеки, 

оскільки «Директива надає необхідні заходи для забезпечення безпеки поста-

вок» (п. 209) [970].  

В ряді інших справ Комісія ЄС дослідила в Суді ЄС законність держав-

них програм підтримки скорочення викидів СО2 на енергогенеруючих підп-

риємствах, причому у всіх випадках було визнано законність такої державної 

допомоги, оскільки з одного боку її метою було виконання зобов’язань дер-

жав-членів в рамках міжнародних договорів, стороною яких є і ЄС, а з іншо-

го – всі нові технології, спрямовані на зниження викидів парникових газів, 

мають покладатися на відповідну політику уряду. Було відзначено, що мають 

існувати певні спільні правила, що мають створити рівні умови в рамках ЄС, 
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але схеми підтримки дають більш позитивний стимул для галузі [971-973]. 

Тому не дивно, що в рамках Пакету протидії змінам клімату, оприлюдненого 

Комісією ЄС в 2008 р., окремим документом були нові керівні принципи ви-

користання державної допомоги для охорони навколишнього середовища 

[974]. Метою цих принципів є забезпечити більший стимул для держав-

членів і промисловість інвестувати в більш екологічно чисті технології, при 

цьому встановивши рівні умови такого стимулювання. 

У Справі C-2/10 Суд ЄС вирішував вже питання відповідності ВДЕ ви-

могам щодо захисту охоронюваних природних територій [975]. За справою 

було вирішено, що Директива 2009/28/ЕС повинна бути інтерпретована як 

така, що не виключає законодавство, яке забороняє розташування вітрогене-

раторів, не призначених для власного споживання на територіях, що входять 

в загальноєвропейську екологічну мережу Natura-2000, без будь-яких вимог 

для попередньої оцінки впливу на навколишнє середовище проекту, за умо-

ви, що поважають принципи недискримінації та пропорційності. Зміст цього 

рішення – в можливій забороні будівництва комерційних установок ВДЕ на 

охоронюваних територіях. 

Важливим є застосування механізмів Суду ЄС у вирішенні справ, 

пов’язаних із виконанням показників викидів ЄС і держав-членів за Кіотсь-

ким протоколом. Постає питання, чи можна розглядати в цьому органі відпо-

відні справи в разі невиконання однією з держав-членів своїх показників за 

протоколом. Як відомо, Кіотський протокол відноситься до категорії «зміша-

них договорів» у праві ЄС – їхньою стороною виступає і Союз, і його члени. 

Існує ряд справ Суду ЄС, в яких було визначено, що Європейська Комісія 

має право ініціювати справу в Суді ЄС проти держави-члена за зобов'язання, 

покладені змішаною угодою, оскільки ці зобов’язання пов'язане зі сферою, 

врегульованою Договором про ЄС (Справа Комісія проти Ірландії (2001 р.), 

п. 20) [976]. В той же час, в рамках справи про законність поширення нової 

схеми торгівлі викидами в ЄС на авіаційну галузь (за директивою 2008/101) 

(2012 р.) Суд ЄС однозначно відзначив, що «положення Кіотського протоко-
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лу є невід'ємною частиною правового порядку Європейського союзу з моме-

нту набуття ним чинності» (п. 3) [977]. 

Крім того, маючи від початку монопольні повноваження з тлумачення 

установчих договорів Співтовариств та актів «вторинного права» ЄС, Суд 

поступово отримував більш широкі контрольні повноваження, в т.ч. і в еко-

логічній сфері. Спочатку, Комісія ЄС лише мала право звернутися до Суду 

ЄС, якщо держава-член не дотримувалася покладених на неї обов’язків, що 

випливають з Договорів (ст. 258 ДФЄС). Наприклад, Комісія звернулася до 

Суду зі скаргою проти Німеччини за не транспозицією останньою норм Ди-

рективи 96/61 про інтегроване запобігання забруднень і контроль, з прохан-

ням накласти на Німеччину штраф 237.000 євро за кожен день затримки, 

оскільки вона вже вдруге не змогла впровадити вимоги директиви. Але, по-

чинаючи вже від Маастрихтського договору, Комісія може порушити нову 

справу проти будь-якої держави-члена, яка не дотримується рішень Суду ЄС. 

Серед іншого, ці механізми застосовуються з метою переконати державу-

порушника запровадити у своє законодавство «екологічні» вимоги «енерге-

тичних» директив. За відсутності власної екологічної інспекції в Комісії, ос-

новним шляхом попередження Комісії про можливі порушення є скарги при-

ватних осіб і неурядових організацій [978, с. 9].  

В практиці Договору до Енергетичної Хартії, як засобу захисту прав ін-

весторів у сфері енергетики, також зустрічається ряд справ, пов’язаних з еко-

логічними аспектами. Треба відзначити з цього приводу кілька моментів. По-

перше, сам по собі ДЕХ не створює нових ад’юдикаційних механізмів в цьо-

му напрямку. Він використовує вже існуючі, і лише в випадках міждержав-

них спорів може використовувати Конференцію сторін в якості консультати-

вної процедури. Найважливіша роль ДЕХ полягає у встановленні механізму 

вирішення міждержавних («горизонтальних») та інвестиційних («діагональ-

них») спорів [979, с. 499]. По-друге, згідно ДЕХ не передбачене саме по собі 

вирішення екологічних спорів, пов’язаних з інвестиціями в енергетику через 
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міжнародні арбітражні органи, до яких він відсилає. Ці моменти треба мати 

на увазі в процесі аналізу практики застосування ДЕХ.  

Як не дивно, в рамках ДЕХ вже перше арбітражне рішення стосувалося 

режиму інвестицій, здійснених компанією в екологічно сприятливе спільне 

виробництво тепла і електроенергії (когенерацію) (справа Nykomb 

Synergetіcs Technology Holdіng AB (Швеція) проти Латвії позов від 2001 р. 

рішення від 16.12.2003 р. в Арбітражному інституті міжнародної торговель-

ної палати в Стокгольмі – Case № 118/2001 ).  

Варто зазначити, що спеціальний механізм вирішення суперечок з при-

воду транзиту енергетичних матеріалів, в першу чергу трубопровідним тран-

спортом, нам запропонував лише ДЕХ (ст. 7.6-7). В той же час, цей механізм 

не поширюється на дії проти іноземних не державних суб’єктів. Тобто, іно-

земний інвестор не може звернутися до арбітражу, а має діяти за допомогою 

своєї держави. Мова йде лише про міждержавні переговори, як засіб 

розв’язання суперечки (ст. 7.7 і ст. 27.1), а потім дії Генерального секретаря 

ДЕХ, що протягом 30 днів призначає мирового посередника, який протягом 

90 днів застосовує процедуру посередництва. Якщо врегулювання не досяг-

нуто, посередник надає свої рекомендації щодо проміжних тарифів і умов 

(ст. 7.7). Цим, власне, вичерпується процедура вирішення транзитного спору 

за lex specialis. В той же час, як передбачено ст. 27.2, «якщо врегулювання не 

досягнуто протягом розумного періоду часу» Договірна сторона може пере-

дати спір на розгляд спеціального арбітражного суду в Гаазі в рамках Пос-

тійної Палати третейського суду (ст. 27.3к). Незрозуміло, чи можна застосо-

вувати цей механізм і до транзитних суперечок. В той же час, цівкою може 

бути ситуація транзитної суперечки, ускладненої питаннями захисту навко-

лишнього середовища. З одного боку існує норма, що сторони мають зверта-

тися за рекомендаціями з проблем навколишнього середовища до Конферен-

ції Сторін (ст. 19 ДЕХ), крім того є lex specialis, що прямо зазначає, що спори 

з проблем навколишнього середовища не можуть бути подані в арбітраж (ст. 

27.2). В той же час, сам по собі, наприклад, проект будівництва трубопроводу 
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є інвестицією, таким чином, він має підпадати під дію ст. 26 ДЕХ, а отже і 

має захищатися в рамках арбітражного розгляду за ст. 27. Хоча його застосу-

вання і можливе скоріш за все лише після побудови трубопроводу [980, с. 

353]. Є ряд цікавих особливостей цього транзитного режиму: найбільш оче-

видна – це гібрид добровільних механізмів примирення / посередництва і 

обов'язкових процедур вирішення спорів; часовий термін є явно обмеженим і 

недостатнім – 4 місяці для процедури і 12 місяців для виконання; і основа для 

вирішення спору не є явною. Стаття 7 передбачає, що інші засоби вже вичер-

пані і немає ніякого очікування, щоб погоджувальний механізм працював так 

само, як будь-який міжнародний арбітраж або якийсь інший засіб апеляції. 

Як бачимо, хоч механізм врегулювання транзитних суперечок і запропонова-

но, він є недосконалим і має в собі ряд колізій, можливо в цьому і є одна з 

причин не застосування його в 2006 і 2009 рр. Україною чи Росією. В той же 

час, практичне застосування цього механізму, пов’язаного в питанні транзиту 

енергетичних ресурсів і безпеки навколишнього середовища, є дуже реаль-

ним, зважаючи на активне будівництво транскордонних трубопроводів, які 

можуть завдати шкоди навколишньому середовищу (Північний потік, Баку-

Джейхан, Набуко і т.п.). Це є тим більше цікавим, що ці трубопроводи підпа-

дають під регулювання Конвенцією Еспо щодо проведення ОВНС та Конве-

нції ООН з морського права (1982 р.), а також специфічної статті ДЕХ (ст. 

1.10) як такі, що проходять через виключні економічні зони цілої низки дер-

жав, а отже, мають ще додатковий механізм врегулювання суперечок – Три-

бунал з морського права, причому вирішення справ можливе одночасно в 

обох інстанціях.  

Крім того, ДЕХ можна вважати угодою, що частково вирішує проблему 

«інституційної фрагментації» в сфері міжнародно-правого регулювання енер-

гетики загалом. Так, згідно ст. 26.3b.i ДЕХ держава вважається такою, що не 

дає згоду на арбітраж, якщо інвестор раніше вже звернувся до іншого суду. 

Суть цієї норми була розтлумачена у справі ЮКОСА (2014 р.), коли арбітраж 
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відзначив, що співпадати в таких позовах мають три елементи: сторони, пре-

дмет спору і підґрунтя позову [981, с. 366].  

В рамках угод про транзит різного роду енергерносіїв, укладених в рам-

ках СНД (нафта, газ, електроенергія) в якості засобів вирішення спорів зав-

жди фігурують лише консультації і переговори сторін. Додатковими механі-

змами є: звернення до  арбітражних або інших міжнародних судів (ст. 18 

Угоди про транзит електроенергії); застосування «інших  процедур,  перед-

бачених нормами міжнародного права, цією Угодою та положеннями ДЕХ» 

(ст. 9 Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і 

нафтопродуктів); «інших процедур, передбачених міжнародним правом.» (ст. 

6 Угоди про проведення погодженої політики у галузі транзиту природного 

газу). На двосторонньому рівні ситуація є частіше за все ідентичною.  

Світова організація торгівлі, як ключовий регулятор процесу міжнарод-

ної торгівлі, також має в своїй практиці ряд справ, пов’язаних з ЕОЕн. Тут 

мова йшла також переважно про відповідність національних програм підтри-

мки ВДЕ правилам СОТ. 

В рамках СОТ спірними моментами стала колізія екологічних цілей 

(скорочення впливу на навколишнє середовище виробництва електроенергії) 

і цілей промислової політики (субсидування внутрішнього виробництва ене-

ргії з відновлюваних джерел). Хоча з іншого боку ці цілі можуть певний час і 

взаємодіяти з метою підтримати певний час збиткове виробництво відновлю-

ваної енергії. Але і тоді підтримка виробництва відновлюваних джерел має 

сприяти вирівнянню ринку, а не його спотворенню. 

Важливим аспектом діяльності органу із розгляду суперечок СОТ, стало 

залучення в якості експертів неурядових організацій (зокрема, панелі у справі 

Shrimp/Turtles case (1998 р.)), що було певною новацією для міжнародного 

права [982, с. 367]. 

Питання, пов’язані із захистом інтересів держав в рамках міжнародної 

торгівлі, щодо використання ВДЕ, стали предметом зацікавленості ОРС лише 

останнім часом. Зокрема, першим став спір між США і Китаєм (справа 
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DS419) [983], ініційований в грудні 2010 р., стосовно китайської програми 

допомоги внутрішнім виробникам двигунів для вітряних станцій, спір між 

Японією і Канадою (справа DS412) [984], ініційований у вересні 2010 р., з 

приводу канадської програми підтримки місцевих виробників сонячних ста-

нцій фотогальванічної групи (програма FIT) та спір з того ж приводу між ЄС 

і Канадою (справа DS426) [985], ініційований в серпні 2011 р.  

Важливим в сенсі правомірності самих програм підтримки ВДЕ є те, що 

у РКЗК ООН 1992 р. було особливо зазначено, що «заходи, вжиті з метою 

боротьби зі зміною клімату, включаючи односторонні заходи, не повинні 

служити засобом довільної або необґрунтованої дискримінації або прихова-

ного обмеження міжнародної торгівлі» (ст. 3.5) [986]. Відповідно, принципи 

СОТ, хоч прямо і не зазначені, але явно малися на увазі. Причому, вибір було 

зроблено на користь цих правил, а не національного законодавства держав з 

підтримки ВДЕ чи енергоефективності. 

Головне питання полягає в тому, чи згідно Угоди SCM програма FIT є 

незаконною субсидією, і якщо так, то на якій території. У праві СОТ є ясно 

висловлені критерії того, що складає a) субсидію і б) коли такі субсидії неза-

конні. В той же час, не дивлячись на ці чіткі критерії, немає відповіді, чи є 

програма FIT субсидією. Скоріше, юридична оцінка проблеми залежить від 

фактичної розробки та реалізації програми FIT. 

Почнемо із визначення субсидій згідно ст. 1 Угоди SCM. Вона зазначає, 

що субсидія існує, якщо є «фінансове сприяння уряду або будь-якого держа-

вного органу». Надалі визначає, що є «фінансовим сприянням», включаючи 

(і) «пряме переведення грошових коштів», (іі) «відмову від доходів, що на-

лежать уряду», (ііі) «уряд надає товари та послуги… або закуповує товари», 

(iv) як альтернатива, ті ж функції за дорученням уряду виконує приватна 

установа. У випадку програми FIT її можна розглядати як варіант (ііі), оскі-

льки фактично уряд надає гарантії викупу певної кількості електроенергії. 

Останнім елементом є отримання вигод (із справи про «Цивільну авіацію» 

(DS70)). Є кілька варіантів виконання урядом своїх обов’язків за програмою 
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FIT, які фактично виступлять порушенням Угоди SCM: уряд напряму вико-

ристає державні кошти; уряд найме приватну компанію, але надасть їй дер-

жавне фінансування; уряд направить приватну компанію, для якої скасує пе-

вні збори.  

Крім того, останнім часом в рамках СОТ змінено погляди на розуміння 

державного органу. Так, раніше встановлювалося, що юридична особа є дер-

жавним органом, якщо нею керує уряд або інша державна установа. В нещо-

давно ухваленому рішенні Апеляційного органу у справі US-AD/CVD вста-

новлено, що треба більше ніж просто контроль, треба, щоб юридична особа 

«володіла, здійснювала або була наділена урядовою владою», тоді її будуть 

розглядати, як державний орган. Відповідно, ситуація ускладнюється, оскіль-

ки треба враховувати правову систему країни і її засоби державного уряду-

вання. Зокрема, хоч енергетичний ринок Онтаріо було відкрито для інозем-

них компаній, його продовжує регулювати держава.   

Проте, навіть якщо дії уряду визнають субсидіями, це не значить, що во-

ни однозначно незаконні. Угода SCM фактично розрізняє заборонені субсидії 

і застосовані на практиці субсидії. Якщо буде визначено, що субсидія забо-

ронена, її треба буде відразу відкликати. Якщо буде встановлено, що субси-

дія здійснює «несприятливі наслідки» на енергетичний ринок, то треба буде 

вжити заходів для усунення несприятливих наслідків [987]. 

При розслідуванні відповідності субсидій вимогам СОТ буде застосова-

на ст. 14 Угоди SCM, яка, як найважливіший її елемент, визначає отримання 

вигоди. Крім того, для субсидій, що дають підстави для вживання заходів, 

важливим моментом є їхній несприятливий ефект в рамках ст.ст. 5 і 6 Угоди 

SCM, що виникає за таких умов: (a) шкода національній промисловості іншо-

го члена, (b) анулювання або погіршення переваг, що їх мають інші учасники 

СОТ, (c) завдання шкоди інтересам іншого учасника. Також субсидії мають 

відповідати стандартам малозначності (de minimіs) у сенсі ст. 15.4 і 11.9 Уго-

ди SCM, що значить, що субсидія, яка становить менше одного відсотка вар-



440 
 

тості одиниці експортованої продукції, не підлягає розслідуванню. Для країн, 

що розвиваються, цей рівень складає до 4 %. 

Треба вказати, що за своєю суттю програма FIT відрізняється від класи-

чних прикладів субсидій, таких як кредитні доручення вище стандартів рин-

ку, науково-дослідницьких фондів і прямих інвестицій. По суті, програму 

можна розглядати як фінансовий внесок у формі «урядової закупівлі това-

рів», зважаючи, що вона є гарантією закупівлі електроенергії, що розгляда-

ється як благо (good) в Гармонізованій системі номенклатур ГАТТ [988, с. 

22]. В той же час, передача електроенергії, її розподілення і пов’язані послу-

ги є послугами у сенсі правил ГАТТ [989, с. 218]. 

19 грудня 2012 р., панель СОТ розповсюдила інформацію щодо рішення 

на користь позивачів, встановивши, що внутрішні вимоги до змісту дійсно 

передбачали менш сприятливе поводження з імпортованою продукцією у по-

рушення статті ГАТТ III:4 і статті 2.1 TRIMs [990]. Тим не менш, в панелі 

дійшли висновку, що Японія і ЄС не змогли привести свій тягар доказування, 

що гарантовані ціни, пропоновані програмою пільгові тарифи, були "вигідні", 

відповідно до вимог Угоди SCM, а отже, що урядовий захід є субсидією 

[990]. Доповідь Апеляційного органу, прийнята 24 травня 2013 р., залишила в 

силі рішення панелі не на користь ЄС і Японії. Серед  підстав цього рішення 

були виділені наступні ознаки: тарифні погодинні ціни за канадською про-

грамою не  є  результатом  операцій  на  конкурентному  ринку електроенер-

гії; умови  цього ринку зрідка дозволяють залучення інвестицій у генеруючи 

потужності, як умову надійного постачання енергії; звичайні умови поставки 

електроенергії у провінції Онтаріо передбачають, що конкурентний ринок 

електроенергії не забезпечить досягнення наведених цілей [991, с. 112]. В той 

же час, було встановлено, що програма Онтаріо є дискримінацією імпорту (п. 

6.1, 5.246) [992]. 

На додаток, 6 лютого 2013 р. США попросили консультації з Індією що-

до програми Національної сонячної місії Джавахарлал Неру (Jawaharlal Nehru 

National Solar Mission program NSM) (перший крок у суперечці СОТ). США 
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стверджують, що в рамках програми NSM вимагають використання в соняч-

них генераторах в Індії сонячних елементів і модулів вітчизняного похо-

дження, щоб мати право на отримання допомоги у формі довгострокових та-

рифів на електроенергію, що, власне, є аналогічним порушенню Канади 

[993].  

Як бачимо, в СОТ в рамках світової економічної кризи проблемним ста-

ли національні програми підтримки ВДЕ. Ускладнює ситуацію той факт, що 

часто проблеми виникають на рівні федеральних одиниць, а не держав. Це 

сталося через неучасть США і Канади в Кіотському протоколі, коли їхні 

суб’єкти федерації почали самостійно вживати заходів з підтримки ВДЕ, 

якими порушували вимоги СОТ, можливо ненавмисно. Проте, держави також 

відповідають за прецедентами СОТ за дії їхніх суб’єктів. Такий розвиток по-

дій є дуже важливим, оскільки це означає, що політика програм субсидуван-

ня ВДЕ є більш уразливою до вимог СОТ, ніж субсидії на викопне паливо. 

Це тим більше цікаво, що субсидування викопного палива найчастіше є скла-

довою загальнодержавних програм, а отже, більш чітко виписані, щоб відпо-

відати вимогам СОТ [994]. 

Зараз доволі важко казати про те, яким буде довгостроковий вплив справ 

у СОТ на екологічно чисту енергію, не кажучи вже про право міжнародної 

торгівлі. Але сам факт ініціювання таких спорів каже про бажання держав 

щодо створення певних правил, що регулюють торгівлю товарами, які вико-

ристовують у ВДЕ. В той же час, викликає певне нерозуміння, чому об’єктом 

скарг стали державні субсидії саме у сфері відновлюваної енергетики, а не 

запроваджене у практиці багатьох держав субсидування продажу та видобут-

ку вуглецевої сировини та виробів. Це тим більше важливо, оскільки в їхніх 

рамках можна і захистити навколишнє середовище і уникнути необґрунтова-

них субсидій. 

Варто також зазначити, що в багатьох країнах, у тому числі і в Україні, 

існує таке явище, як субсидування викопного палива. Така практика спрямо-

вана у першу чергу на послаблення соціальної напруги і притаманна в біль-
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шості своїй країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою. З 

іншого боку, ці субсидії виступають як гальмо для розвитку відновлюваних 

енергетичних джерел, ціна яких і без того є вищою. Тому, в рамках РКЗК 

ООН (1992 р.) було створено групу друзів реформи субсидій викопного па-

лива [995, с. 4]. Мета їхньої діяльності – пропагувати відмову від таких суб-

сидій, оскільки фактично їхня мета – не лише підтримувати незаможне насе-

лення, але й не сприяти скороченню викидів в повітря СО2 через спалення 

викопного палива. 

На останок хотілося б вказати також на популярність ідеї створити 

окремий судовий орган для вирішення екологічних спорів або енергетичних 

спорів. Така ідея має цілий ряд прихильників [996, с. 145], які вважають, що 

завдяки цьому може посилитися в рамках міжнародного права роль права на-

вколишнього середовища, зникне в певній сфері загроза фрагментації, поси-

литься загроза настання відповідальності за завдану шкоду, знайдуть своє 

практичне застосування специфічні принципи обох галузей, зможуть бути 

захищені також права фізичних і юридичних осіб на міжнародному рівні і 

ряд інших аспектів. З іншого ж боку, можна відзначити, що практичні нас-

лідки діяльності вже створеної екологічної Камери МС ООН (1993-2006 рр.) 

та Постійної палати третейського суду з арбітражного розгляду спорів, 

пов’язаних із природними ресурсами і навколишнім середовищем (від 2002 

р.), є мінімальними – жодної справи вони так і не розглянули. Крім того, суд-

ді які мали брати участь в діяльності Камери МС ООН не були вузькими спе-

ціалістами з МПНС, а звичайними суддями МС ООН. Крім того, дуже часто 

сторони не можуть однозначно вирішити, чи відноситься дана конкретна 

справа до екологічних або енергетичних (наприклад Справа Габчіково-

Надьмарош, Справа Про риболовну юрисдикцію розглядалися в звичайному 

порядку). І на останок, наявність якоїсь спеціальної екологічної чи енергети-

чної ад’юдикаційної установи, наділеної повноваженнями приймати 

обов’язкові для сторін рішення, не зменшить проблему фрагментації в рам-

ках діяльності судових установ, оскільки сторони спору все одно не будуть 
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зобов’язані розглядати дану конкретну справу лише в одній судовій установі. 

Як зазначає О.М. Солнцев екологічні проблеми, як і власне енергетичні, інте-

гровані в транспортні, торговельні та інші міжнародні проблеми, вони врахо-

вуються при захисті прав людини і т.д. Наприклад, чи повинні суперечки про 

торгівлю парниковими газами розглядатися в Органі з врегулювання супере-

чок СОТ відповідно до положень ГАТТ або в якомусь Міжнародному еколо-

гічному суді відповідно до Кіотського протоколу? При цьому, зараз справи 

про злочин екоцид повинні розглядатися в Міжнародному кримінальному 

суді [997, с. 234]. Єдиним теоретично можливим позитивом від діяльності 

такої спеціальної судової установи може бути накопичення теоретичної і на-

укової бази з міжнародного енергетичного права або МПНС, що буде сприя-

ти подальшому розвитку цих галузей. Хоча, з іншого боку, зараз із цим дово-

лі вдало пораються вже існуючі установи. 
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Висновки до 4 розділу. 

 

Усі організації, що займаються питаннями ЕОЕн, можна умовно поділи-

ти на кілька груп, виходячи зі специфіки їхньої діяльності: загальної компе-

тенції, спеціалізованої з ЕОЕн компетенції, спеціалізованої з окремого виду 

ЕОЕн компетенції, фінансової підтримки, сприяння отриманню інвестицій, 

науково-технічної співпраці, консультативні форуми і т.д. Причому, на дано-

му етапі, доволі часто організації вже поєднують у собі всі вище перерахова-

ні функції. 

Спеціалізованими міжнародними організаціями в енергетичній сфері є 

ФКЕГ, ІТЕР, IRENA і з певними застереженнями – ОПЕК. Перші три органі-

зації створені в 2010-і р. і всі вони тією чи іншою мірою залучені до екологі-

чної енергетики, відображаючи серед своїх завдань досягнення цілей сталого 

розвитку. Це пов’язано з певним рівнем досягнення «екологізації» міжнарод-

ного права на даному етапі. Варто також відзначити, що перші спеціалізовані 

міжнародні організації у сфері ВДЕ і енергеоефективності були неурядовими 

організаціями, проте жодна з них пізніше не стала основою для міжурядових 

організацій, і продовжують існувати паралельно, об’єднуючи зацікавлені 

сторони. 

Єдиною спеціалізованою організацією універсального типу у сфері ене-

ргетики є організація у сфері ВДЕ – Міжнародне агентство з відновлюваних 

джерел енергії (IRENA) (2011 р.). Вона володіє всіма ознаками міжнародної 

міжурядової організації, проте, не має права ухвалювати резолюції або інші 

нормотворчі рішення. Агентство наділено правом ухвалювати лише Робочі 

програми і здійснювати проекти. Це є суттєвою прогалиною в повноважен-

нях, оскільки організація не може ефективно допомагати розвитку ВДЕ у сві-

ті, не може контролювати виконання національних планів з ВДЕ. Агентство є 

напівзакритою організацією – рішення про прийом нових членів приймають 

члени організації. Членами IRENA можуть бути як держави (притому, лише 
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члени ООН), так і регіональні міжурядові організації економічної інтеграції 

(ЄС). Хоч IRENA і створювалася з явним наміром наділити її статусом спеці-

алізованої установи ООН, проте досі такої угоди не укладено, IRENA є лише 

спостерігачем у ГА ООН. Нажаль, Україна є однією з не багатьох держав, що 

не підписала Статут IRENA. 

Міжнародно-правова відповідальність є невід’ємною складовою ЕОЕн. 

В рамках МПНС в ряді документів мова йде про явище «колективної відпо-

відальності» (Йоганнесбурзький план розвитку, Йоганнесбурзька декларація 

зі сталого розвитку (2002 р.)). Цей термін можна зрозуміти як спробу закрі-

пити зобов’язання в рамках сталого розвитку і глобального захисту навколи-

шнього середовища у формі зобов’язань erga omnes. Проте, поки ця практика 

не знаходить активної підтримки в позитивному міжнародному праві і є ско-

ріше концепцією на майбутнє. 

У рамках міжнародного права намітилася чітка тенденція до можливості 

закріплення норми щодо відшкодування шкоди, завданої не лише фізичним 

особам і майну, але і шкоди навколишньому середовищу (Протокол про вне-

сення змін до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за забру-

днення нафтою 1969 р. (1992 р.), резолюції РБ ООН 687 (1991), 692 (1991) 

щодо Комісії ООН з компенсацій Іраку (категорія F), ст. І п. 1k iv Протоколу 

до Віденської конвенції 1963 р. (1997 р.), пр. 2а Проекту (2006 р.)). Зрозумі-

ло, що таку шкоду важко оцінити, оскільки погіршення стану середовища не 

може бути виражене у грошовому еквіваленті. Проте, така шкода теоретично 

підлягає компенсації в разі її обґрунтування постраждалою державою. Крім 

того, існує тенденція до «абсолютизації» відповідальності в рамках екологіч-

ного права і її підставою стає вже сам факт здійснення небезпечної діяльнос-

ті. 

Нажаль, у рамках конвенційного регулювання не дано визначення по-

няття «екологічна шкода», існує термін «транскордонна шкода», яку розумі-

ють доволі вузько.   
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Хотілося б виділити в рамках транскордонної шкоди її особливий підвид 

– «еколого-енергетична шкода». На думку про потребу виділення такого ви-

ду відповідальності наводить кілька причин: 1. особлива небезпека для еко-

логії саме з боку діяльності, пов’язаної з енергетикою (аварії танкерів, ядер-

них електростанцій, прориви трубопроводів); 2. регулювання саме такої від-

повідальності цілою низкою окремих міжнародно-правових документів (Ди-

ректива ЄС № 2004/35/ЕС «Про екологічну відповідальність щодо попере-

дження та ліквідацію заподіяної навколишньому середовищу шкоди», Дирек-

тива ЄС № 2008/99/ЕС від 19 листопада 2008 р. «Про охорону навколишньо-

го середовища кримінальним правом»,  Протокол про боротьбу із незакон-

ною експлуатацією природних ресурсів (2006 р.), діяльність Компенсаційної 

комісії ООН щодо шкоди, завданої Іраком Кувейту); 3. поширення відповіда-

льності за таку шкоду як на держави, так і на фізичних і юридичних осіб під 

їх контролем, через криміналізацію відповідальності за таку шкоду. Вона 

може бути як наслідком протиправних міжнародно-правових дій, так і дій, не 

заборонних міжнародним правом (аварія нафтоналивного танкера чи на 

АЕС).   

Треба відзначити, що у більшості випадків, коли мова йде про можли-

вість матеріальної відповідальності в рамках ЕОЕн, йдеться про цивільно-

правову відповідальність, проте є і інші випадки. Наприклад, незаконна екс-

плуатація енергетичних ресурсів окупованої держави. Протизаконність таких 

дій загалом щодо природних ресурсів випливає з Гаазької конвенції про зви-

чаї сухопутної війни (1907 р.) та Протоколу про боротьбу із незаконною екс-

плуатацією природних ресурсів (2006 р.). Її підтверджувало рішення МС 

ООН у Справі Конго проти Уганди (2005 р.) і консультативний висновок у 

Справі про будівництво Стіни на території Палестини (2001 р.), а також 

Справа Африканської комісії із прав людини і народів ДР Конго проти Уган-

ди, Руанди і Бурунді (1999 р.), а також, неодноразові резолюції ГА ООН що-

до незаконної експлуатації Ізраїлем ресурсів Палестини. Проте, якщо МС 

ООН відмовився розглядати термін «незаконна експлуатація природних ре-



447 
 

сурсів», то в резолюції ГА ООН 66/225 2012 р. йшлося саме про експлуата-

цію енергетичних ресурсів і заборону скидати відходи на окупованій терито-

рії, а в Протоколі (2006 р.) і резолюції ГА ООН також про право народу ви-

магати відшкодування за таку експлуатацію. 

Підстави, що звільняють від відповідальності в рамках ЕОЕн є класич-

ними для міжнародного права, і в практиці вони лише дещо модифікуються. 

Так, МС ООН у справі Габчіково-Надьмарош (1997 р.) відзначив існування 

«стану екологічної необхідності». При цьому, в більшості випадків вжиття 

державою всіх заходів з належної перестороги не звільняє її від відповідаль-

ності.  

Окремим аспектом, що формується, є міжнародна криміналізація відпо-

відальності за еколого-енергетичну шкоду. Така відповідальність є відпові-

дальністю індивідуальною – фізичних і юридичних осіб, встановленою за на-

ціональним правом, і фіксується поки переважно на регіональному рівні, в 

рамках актів ЄС і Ради Європи. Крім того, в рамках міжнародного гуманітар-

ного права мова йде про заборону ставати об’єктом нападу під час конфліктів 

міжнародного і не міжнародного характеру цілого ряду енергетичних 

об’єктів, що містять «небезпечні сили»: греблі, АЕС (Додаткові протоколи I і 

ІІ до Женевських конвенцій (1977 р.)) (криміналізація в національному пра-

ві), а також відповідальність за міжнародним правом за умисні напади на 

«цивільні об’єкти, що призвели до суттєвої, довгострокової і серйозної шко-

ди навколишньому середовищу» (Статут МКрС). Окремо, до цієї категорії 

відноситься злочин екоциду, який, проте, є більш загальною правовою кате-

горією ніж злочини проти навколишнього середовища в сенсі І Додаткового 

протоколу та Статуту МКрС, що стосуються лише часу збройного конфлікту, 

проте є більш глобальним за своїми наслідками для навколишнього середо-

вища.  

Новою для науки і практики міжнародного права є проблема відповіда-

льності за підйом рівня Світового океану через зміни клімату. Базуючись на 

принципі належної перестороги, ми можемо припустити існування зв'язку 
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між викидами СО2 у повітря, змінами клімату і підйомом рівня океану, що 

викликає ряд правових проблем.  

В рамках ЕОЕн використовується широкий перелік засобів вирішення 

спорів, як дипломатичні, так і ад’юдикативні. У рамках ЕОЕн засоби мирного 

врегулювання виконують подвійну задачу: відшкодування матеріальної шко-

ди, заподіяної в процесі експлуатації традиційних видів палива та врегулю-

вання спорів, пов’язаних із порушенням правил міжнародної торгівлі пере-

важно щодо ВДЕ. 

В міжнародно-правових актах міститься ряд специфічних процедурних 

аспектів, які мають відношення до реалізації концепції ЕОЕн: 1. механізм 

процедури дотримання, за певних умов конфіденційності, дозволяє брати в 

них участь і НУО (наприклад, Конвенція про захист Альп і протоколи до неї 

(2002 р.)); 2. дозвіл брати участь у справах фізичним та юридичним особам 

держав-членів (наприклад, Статут Міжнародного трибуналу з морського пра-

ва (ст. 20.2)); 3. статути ад’юдикаційних установ, що дозволяють участь дер-

жав і інших суб’єктів, та мають спеціальні засоби для розгляду спорів, 

пов’язаних з екологією (наприклад, Постійна палата третейського суду в Гаа-

зі від 1993 р. має Факультативний регламент для арбітражного розгляду спо-

рів, що відносяться до природних ресурсів та/чи довкілля (1996 р.)); 4. є кон-

венції, де фізичні і юридичні особи мають доступ до тлумачення договорів та 

актів міжнародної організації або оскарження рішень, що їх безпосередньо 

стосуються (Наприклад, Суд ЄС); 5. є міжнародні акти, що передбачають до-

ступ громадськості та народів до правосуддя, пов’язаного з екологічними ас-

пектами (наприклад, Орхуська конвенція (1998 р.) передбачає доступ до пра-

восуддя «представникам громадськості» (ст. 9). Північноамериканська угода 

про природоохоронне співробітництво в рамках НАФТА дозволяє громадя-

нам сторін подати скарги на недотримання однією з держав свого внутріш-

нього законодавства про охорону навколишнього середовища до Комісії. Де-

кларація ГА ООН про права корінних народів (2007 р.) (ст. 26.3)); 6. є конве-
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нції, що розглядають спори із приводу інвестицій в енергетичні продукти і 

матеріали між державами і приватними інвесторами (ДЕХ (ст. 19, 26, 27)). 

Особливим різновидом скарг в рамках ЕОЕн є такі, що пов’язані із за-

доволенням індивідуальних і колективних скарг щодо прав людини. Органа-

ми, які розглядають такі скарги, виступають конвенційні органи (індіанці іну-

їти скаржилися до Міжамериканської комісії з прав людини щодо глобально-

го потепління) або міжнародні судові органи (ЄСПЛ, Суд ЄС). 

У своїх рішеннях ЄСПЛ виробив ряд стандартів у сфері ЕОЕн: накладав 

на держави обов’язок із впровадження юридичних або адміністративних ра-

мок, що містили б правила по авторизації, налаштуванню, експлуатації, без-

пеці і контролю за небезпечними видами діяльності відповідно з небезпекою, 

яку вони створюють; безпосередньо відзначив корисність для екології ряду 

енергетичних проектів; відзначив, що повага державою своїх зобов'язань у 

плані інформації не звільняє її від прийняття практичних заходів; зазначив, 

що принцип перестороги вже не є поняттям філософським, а скоріше, право-

вою нормою, і держава зобов'язана тримати свої знання в актуальному стані. 

ЄСПЛ дуже обережно ставиться до своєї участі у задоволенні еколого-

енергетичної шкоди, ґрунтуючись переважно на порушеннях ст. 6 і 8 ЄКЛП. 

Своєю чергою, Суд ЄС, як орган інтеграційного об’єднання, головну 

увагу приділив  економічним аспектам ЕОЕн, зокрема проблемам правомір-

ності державних програм субсидування ВДЕ. Зокрема, Суд ЄС визначив, що 

захист навколишнього природного середовища може бути підставою, достат-

ньою для визнання правомірними обмежень торгівлі в енергетичному секто-

рі, навіть незважаючи на те, що програма підтримки обмежує імпорт.  

У практиці ДЕХ, як засобу захисту прав інвесторів у сфері енергетики, 

також зустрічається ряд справ, пов’язаних з екологічними аспектами. Сам по 

собі ДЕХ не створює нових ад’юдикаційних механізмів у цьому напрямку. 

Він використовує вже існуючі, і лише у випадках міждержавних спорів може 

використовувати Конференцію сторін в якості консультативної процедури. 

По-друге, згідно ДЕХ, не передбачене саме по собі вирішення екологічних 
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спорів, пов’язаних із інвестиціями в енергетику через міжнародні арбітражні 

органи, до яких він відсилає. У той же час у ДЕХ є спеціальний механізм ви-

рішення суперечок із приводу транзиту енергетичних матеріалів, в першу 

чергу трубопровідним транспортом (ст. 7.6-7). Проте, цей механізм не поши-

рюється на дії проти іноземних не державних суб’єктів. Тобто, іноземний ін-

вестор не може звернутися до арбітражу, а має діяти за допомогою своєї 

держави. Хоч механізм врегулювання транзитних суперечок і запропоновано, 

він є недосконалим і має в собі ряд колізій; можливо в цьому і є одна з при-

чин не застосування його в 2006 і 2009 рр. Україною чи Росією. 

У рамках угод щодо енергетики і захисту навколишнього середовища 

укладених в СНД (нафта, газ, електроенергія), в якості засобів вирішення 

спорів завжди фігурують лише консультації і переговори сторін. Додаткови-

ми механізмами є: звернення до  арбітражних або інших міжнародних судів 

(ст. 18 Угоди про транзит електроенергії); застосування «інших  процедур,  

передбачених нормами міжнародного права, цією Угодою та положеннями 

ДЕХ» (ст. 9 Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту на-

фти і нафтопродуктів); «інших процедур, передбачених міжнародним пра-

вом» (ст. 6 Угоди про проведення погодженої політики у галузі транзиту 

природного газу). На двосторонньому рівні ситуація є частіше за все іденти-

чною. В більшій частині з них передбачено лише вирішення спорів через 

«консультації і переговори сторін» (Угода між Урядом Російської Федерації і 

Кабінетом Міністрів України про транзит нафти територією України (2004 

р.)). 

Світова організація торгівлі використовувала свої механізми вирішення 

суперечок в рамках ЕОЕн головно відносно вирішення питання законності 

субсидування виробництв, пов’язаних із ВДЕ – щодо устаткування чи безпо-

середньо вироблення енергії (справи 2010-13 рр. США проти Китаю, ЄС  і 

Японія проти Канади та ін.). Важливими висновками було: визначення за-

конності щодо правил СОТ самих по собі національних програм підтримки 

ВДЕ, які не були охарактеризовані як субсидії, проте незаконним було ви-
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значено запровадження обов’язкової «місцевої  частки» при виробництві. Та-

кож відповідними правилам СОТ було визнано тарифні погодинні ціни на 

ВДЕ, оскільки вони не  є  результатом  операцій  на  конкурентному  ринку 

електроенергії. Крім того, було підтверджено потребу відповідати правилам 

СОТ не лише загальнодержавного законодавства, але й законодавства 

суб’єктів федерацій. Зараз доволі важко казати про те, яким буде довгостро-

ковий вплив справ у СОТ на екологічно чисту енергетику, не кажучи вже 

про право міжнародної торгівлі. Але сам факт ініціювання таких спорів ка-

же про бажання держав щодо створення певних правил, що регулюють тор-

гівлю товарами, які використовують у ВДЕ. 

Створення спеціальної екологічної чи енергетичної ад’юдикаційної 

установи, наділеної повноваженнями приймати обов’язкові для сторін рі-

шення, не зменшить проблему фрагментації у рамках діяльності судових 

установ, оскільки сторони спору все одно не будуть зобов’язані розглядати 

дану конкретну справу лише в одній судовій установі. Єдиним теоретично 

можливим позитивом від діяльності такої спеціальної судової установи може 

бути накопичення теоретичної і наукової бази з міжнародного енергетичного 

права або МПНС, що буде сприяти подальшому розвитку цих галузей. 
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V. Імплементація норм щодо екологічної енергетики на рівні інтег-

раційних об’єднань і в національному праві. 

 

5.1.  Еволюція норм первинного і вторинного права ЄС щодо регулю-

вання екологічно орієнтованої енергетики. 

 

Європейський Союз (ЄС) відноситься до тих видів міждержавних 

об’єднань, які називають інтеграційними. Наразі він має найбільш широку 

сферу свого регулювання серед подібних об’єднань, в тій чи іншій мірі тор-

каючись своїм правовим регулюванням майже всіх сфер існування держави і 

суспільства [998-999; 1000, с. 10-11]. Не є виключенням і сфера екологічної 

енергетики. 

Не дивлячись на набуття міжнародної правосуб’єктності ЄС за Ліса-

бонським договором (2007 р.), все ще зберігається існування окремої право-

суб’єктності Євратому. Це стає проблемою при укладанні угод у сфері енер-

гетики, які регулюють питання енергетики в комплексі, включаючи і атомну 

енергетику, вимагаючи участі в таких угодах одночасно ЄС (раніше – Єсп) і 

Євратому. Наприклад, в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС (2014 р.) 

поряд з ЄС стороною є і Євратом. В той же час, якщо питання відноситься до 

компетенції Євратому, але він не є стороною угоди, а нею є лише ЄС, то ро-

биться спеціальне застереження щодо не застосування до ЄС тих положень 

угоди, що входять до компетенції Євратому. Наприклад, при підписанні в 

2005 р. Протоколу про імплементацію Альпійської конвенції 1991 р. в галузі 

енергетики (1998 р.) ЄСп зробив застереження, що він не зв’язаний нормами 

ст. 9 Протоколу щодо атомної енергетики, які відносяться до компетенції Єв-

ратому [479]. 

Загалом енергетика та екологія від початку не відносилися до сфери ре-

гулювання попередників ЄС – Європейського економічного співтовариства 

(ЄЕСп) та Європейського співтовариства (ЄСп). Проблематика екології була 
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включена вперше до первинного права23 ЄС у 1986 р. – в рамках Єдиного Єв-

ропейського акту і змін до Договору про заснування ЄЕСп (ДзЄСп) (1957 р.) 

[1002], коли було створено окремий розділ ХVІ «Навколишнє середовище», а 

енергетика – частково у Маастрихтському договорі (1992 р.), через включен-

ня до переліку закріплених у ДзЄСп питань спільної компетенції також «за-

ходів в галузі енергетики» і «розвитку транс’європейських комунікаційних 

мереж і інфраструктур» (ст. 3, тепер – ст. 4.2 ДФЄС), а спеціальні статті про 

регулювання питань енергетики були включені лише з ухваленням Лісабон-

ського договору (2007 р.). Тоді було створено окремий розділ у Договорі про 

функціонування ЄС (ДФЄС) – розділ XXI «Енергетика» [1003, с. 1-388]. 

Найважливішим у нині чинних установчих договорах ЄС є закріплення 

самого стану безумовної екологічності будь-якого виду діяльності в ЄС і її 

зв’язку зі сталим розвитком («Положення загального застосування»), в тому 

числі і у сфері енергетики, що відноситься до спільної компетенції ЄС і дер-

жав-членів (ст. 4.2і ДФЄС): «Потреби навколишнього середовища мають бу-

ти імплементовані у визначення і здійснення політики і діяльності Союзу, 

особливо з метою сталого розвитку» (ст. 11 ДФЄС). Згідно статті 191 ДФЄС 

політика ЄС у сфері навколишнього середовища повинна переслідувати цілі 

збереження, захисту і поліпшення його якості, а також забезпечення та «ро-

зумного і раціонального використання природних ресурсів». На додаток до 

цього, Європейський Союз має сприяти вжиттю заходів на міжнародному 

рівні, які допомагали б боротьбі зі змінами клімату. Таким чином, ЄС має 

співпрацювати з третіми країнами для досягнення цих цілей (ст. 191.4 

ДФЄС). Витрати, завдані в результаті здійснення природоохоронних заходів і 

міжнародних угод, фінансуються державами-членами доти, доки ці заходи не 

були перейняті Союзом (ст. 192.4 ДФЄС). Як зазначає Е. Тудвей, енергетична 

політика Європейського союзу знаходиться під впливом технологічних змін, 

                                                             
23 Терміни «первинне» і «вторинне» право прийняті в доктрині де до першого відносять 

установчі договори ЄС, договори про приєднання до ЄС, деякі акти Ради ЄС, а до другого – рег-
ламенти, директиви, рамкові рішення, які також мають назву «законодавство ЄС» та міжнародні 
договори [1001, с. 140-160].  
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коливань попиту на різні джерела енергії, також рухається в бік політики, що 

спрямована на підтримку ВДЕ, а загалом спрямована на вирішення проблеми 

навколишнього середовища [1004, с. 888]. 

В рамках розділу XXI ДФЄС відзначено, що діяльність ЄС у сфері енер-

гетики має здійснюватись «з врахуванням потреб збереження і покращення 

стану навколишнього середовища» та має на меті, серед іншого, «сприяння 

енергетичній ефективності та економії енергії, а також розвитку нових і від-

новлюваних видів енергії» (ст. 194.1). Всі ці норми цілком відповідають меті 

та цілям ЕОЕн, сформованим в рамках міжнародного права. При цьому, за-

значено, що енергетичний ринок ЄС, що перебуває у стадії формування, має 

бути напряму пов’язаним із захистом навколишнього середовища. При цьо-

му, жодної згадки про сталий розвиток в цій статті немає.   

В рамках «вторинного» права ЄС до проблематики ЕОЕн звернулися 

дещо раніше. Це не є дивним, зважаючи на розроблену Судом ЄС практику, 

що за певних випадків дозволяє широке тлумачення ряду норм первинного 

права ЄС, завдяки чому певні питання потрапляють до сфери гармонізації 

законодавств держав-членів. Гармонізація законодавства держав-членів в ене-

ргетичній сфері здійснюється переважно через ст. 115 ДФЄС, що передбачає 

проведення заходів з метою забезпечення функціонування внутрішнього ри-

нку.  

Щодо термінології, то варто відзначити, що в праві ЄС вживається те-

рмін «транспозиція» відносно включення норм директив у національне за-

конодавство держав-членів (наприклад, ст. 39 Директиви 2009/31/EC про 

CCS). Проте, в доктрині є і інші погляди на цей термін. Так, термін «транс-

позиція», на думку Р.А. Петрова, це процес, який має на меті досягнення 

«адаптації», «зближення», «гармонізації», «уніфікації» з правом ЄС чи іншої 

міжнародної організації та передбачає застосування багатьох методів і спо-

собів задля досягнення мети переносу «acquis» ЄС у правові системи третіх 

країн. У цьому дослідженні під «транспозицією» розуміється перенесення 

«acquis» ЄС у правові системи третіх країн із метою досягнення «адаптації», 
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«зближення», «гармонізації», «уніфікації» національного права з «acquis» ЄС 

[1005, с. 17]. 

Треба вказати, що вторинне право ЄС виконує подвійну функцію – з 

одного боку, воно гармонізує існуючі законодавчі акти держав-членів, а з ін-

шого – заповнює існуючі в законодавстві прогалини, при цьому сприяючи 

створенню в них нових правових норм, за допомогою транспозиції директив, 

або діючи напряму в національному законодавстві через регламенти та ряд 

директив, що містять чітке формулювання норм, що дозволяє їх пряме засто-

сування [1006, с. 148]. При цьому, можна виділити кілька напрямів правого 

регулювання актів ЄС, які в цілому відповідають аспектам розвитку концеп-

ції ЕОЕн – сприяння безпечному використанню традиційних джерел енергії, 

енергоефективність, розвиток нових та відновлюваних джерел енергії, але 

при цьому існує і суто європейський аспект – забезпечення безпечного функ-

ціонування внутрішнього енергетичного ринку, за умов 50% залежності від 

імпорту енергоносіїв з-за меж ЄС.  

Сам по собі підхід до місця екологічної проблематики в праві ЄС є уні-

кальним – взято курс на екологізацію всіх напрямків політики ЄС, включаю-

чи, зрозуміло, і енергетичну сферу, стимулювання залучення до виконання 

екологічних завдань підприємницьких кіл. В його розвитку спостерігається 

активний пошук новаторських та оптимальних підходів до вирішення склад-

них проблем збереження природи. В цьому сенсі етапну роль у розвитку еко-

логічного регулювання в ЄС зіграла П'ята екологічна програма (1993-2000 

рр.). Її новизна полягала в тому, що вона концентрувалася не так на елемен-

тах навколишнього середовища (повітря, вода і т.д.), як на п'ятьох ключових 

сферах людської діяльності, що роблять найбільший вплив на навколишнє 

середовище. Енергетика тут займає одне з перших місць. Концептуальною 

ідеєю, яку розвивали і в наступних програмах, є те, що  екологічні проблеми 

слід розглядати не як проблеми самі по собі, але як результат неправильного 

управління. Виходячи з цього, на пріоритетне місце вийшли правові ідеї ста-

лого розвитку, запобігання шкоди, що розділяється відповідальності, прин-
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цип перестороги. Сталий розвиток передбачає гармонізацію соціальних, еко-

логічних, економічних параметрів розвитку суспільства з метою «поліпшен-

ня загальної якості життя громадян Європейського Союзу» [1007, с. 84]. 

Слід зазначити, що підходи до правового регулювання енергетичної 

сфери в ЄС відповідають тим підходам і принципам, які сформувалися в да-

ний час у міжнародному праві та спрямовані на гармонізацію екологічних, 

соціальних та економічних інтересів в довготривалій перспективі, на забез-

печення екологічної безпеки енергетичного циклу. Причому ЄС часто в цьо-

му процесі передує. Саме він був ініціатором їх відображення в ДЕХ, а також 

Протоколі до ДЕХ. Треба вказати, що при приєднанні ЄСп до ДЕХ було за-

значено, що ДЕХ може вплинути на законодавчі акти ЄС і установчі догово-

ри, причому такі зміни мали бути узгоджені на основі ст. 228 п.1-2 ДЗЄСп, а 

питання, що відносяться до змішаної компетенції ЄС і держав-членів, – на 

основі судової практики Суду ЄС [1008, с. 1].  

Загалом, у ЄС своє докладне правове регулювання отримав цілий ряд 

аспектів ЕОЕн, які переважно відносяться до внутрішньої компетенції дер-

жав, проте, через процедури гармонізації законодавства були врегульовані 

на міждержавному рівні: сфера ВДЕ, енергоефективності, науково-

технічної співпраці, фінансування (податкове законодавство, частково інве-

стиції), протидії змінам клімату і т.д. 

 За загальним правилом гармонізаційні заходи у ЄС (переважно – ухва-

лення директив) у сфері енергетики мають прийматися Європейським пар-

ламентом і Радою згідно зі звичайною законодавчою процедурою. Такі за-

ходи ухвалюються після консультації з Економічним і соціальним коміте-

том та Комітетом регіонів. Якщо ж гармонізаційні заходи будуть мати, по 

суті, податковий характер, то їх буде встановлювати Рада, яка діє одноголос-

но згідно зі спеціальною законодавчою процедурою і після консультації з 

Європейським парламентом (ст. 194.3 ДФЄС). 

Загальний аналіз енергетичного законодавства ЄС дозволяє виділити кі-

лька основних принципів здійснення енергетичної політики ЄС: 
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— принцип недискримінації, що випливає із загально правового прин-

ципу недискримінації і для енергетичної сфери означає, насамперед, заборо-

ну дискримінації на енергетичному ринку, заборону на включення дискримі-

наційних умов у договори про енергопостачання, можливість «доступу третьої 

сторони»; 

— принцип транспарентності, що характеризує прозорість ситуації на 

внутрішньому енергетичному ринку, можливість одержання інформації 

споживачами про рівень цін на енергоносії, а також спостереження Союзом за 

поставками й транзитом енергоресурсів; 

— принцип не заподіяння шкоди навколишньому середовищу, що відобра-

жає необхідність вжиття превентивних заходів щодо охорони навколишнього 

середовища при здійсненні діяльності з енергопостачання; 

— принцип урахування соціального чинника в енергетичній політиці, що 

вимагає приділяти увагу залежності рівня безробіття в енергетиці від кон'юнк-

тури ринку, забезпеченню безпеки працівників в енергетичному секторі, під-

вищенню соціальної значущості послуг загальноекономічного рівня [1009, с. 

276-277]. 

Ці принципи, по суті своїй, спрямовано на забезпечення стабільності енер-

гопостачання, підвищення енергоефективності та розвиток відновлюваних 

джерел енергії. При цьому, вони мають враховувати зобов’язання ЄС за до-

говорами у сфері навколишнього середовища (Кіотський протокол) та досяг-

нення цілей стійкого розвитку (План ХХІ, Йоганнесбурзька декларація і т.п.).  

В доктрині при цьому виділяють такі традиційні принципи європейсь-

кої екологічної політики: принцип високого рівня захисту навколишнього 

середовища, принцип перестороги, принцип запобігання та профілактики, 

принцип «джерела», принцип «забруднювач платить», принцип забезпечення 

високого рівня захисту; а також, додаткові принципи, що застосовують в 

екологічній політиці окремих країн-членів ЄС (на прикладі Швеції): принцип 

тягаря доказу, принцип демонстрації достатнього рівня знань, принцип вико-

ристання найкращої існуючої технології, принцип відповідного розміщення, 
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принцип управління ресурсами і екоцикла, принцип вибору продукції, прин-

цип розумності, принцип розширеної відповідальності виробника і інше 

[1010, с. 12-13]. 

Від початку питання розвитку ВДЕ на теренах ЄС регулювалися виклю-

чно на національному рівні у державах-членах. В державах-членах ЄС засто-

совують наступні систем підтримки ВДЕ: пільгові тарифи, зелені сертифіка-

ти, проведення тендерів систем і податкові пільги. Пільгові тарифи існують у 

багатьох державах-членах і характеризуються наявністю певної ціни, яка по-

винна бути виплачена виробникам екологічно чистої енергії. Навпаки, в рам-

ках системи зелених сертифікатів, енергія продається за ринковими цінами, і 

виробникам ВДЕ компенсуються зелені сертифікати, причому система дуже 

схожа на систему торгівлі викидами. У торгових системах, держава ставить 

на тендери поставку енергії з ВДЕ на ринок. Ціни, встановлені у цьому тен-

дері, перекладаються на кінцевого споживача. Податкові стимули в якості 

основного заходу щодо підтримки ВДЕ застосовуються в Мальті і Фінляндії, 

але використовуються в якості додаткових інструментів політики в багатьох 

країнах Європи [1011, с. 4-5]. 

В рамках органів ЄС першим звернув увагу на відновлювані джерела 

енергії Європарламент. У 1981-82 рр., ще в рамках ЄЕСп було прийнято ре-

золюції з приводу сонячної енергії і біомаси [1012, с. 102; 1013, с. 11]. На той 

час це були суто рекомендаційні акти, які жодних практичних результатів не 

мали, але свідчили про зацікавленість вже тоді європейської громадськості у 

ВДЕ. В цих актах було визначено три ключові цілі енергетичної політики ЄС: 

підвищення конкурентоспроможності, надійність енергопостачання і заходи 

по захисту навколишнього середовища. Сприяння відновлюваній енергетиці 

визначається як важливий фактор досягнення цих цілей [1014]. 

Отже, для ЄС ВДЕ від початку вирішували два головні завдання: пок-

ращення енергетичної безпеки держав-членів та стану навколишнього сере-

довища в Європі. На практиці ЄС вдалося створити найбільш дієвий і розга-

лужений механізм в рамках міжнародно-правового регулювання екологічної 
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енергетики. Він базується на актах первинного права, гармонізаційних актах 

«вторинного» права, що містять в собі принципи, які в цілому відповідають 

підходам, розробленим в рамках міжнародного права. Їхньою явною особли-

вістю є обов’язковість їхнього виконання чи досягнення поставлених в них 

показників в державах-членах. Важливої особливістю є те, що механізми, що 

функціонують в рамках права ЄС, не страждають на загальну хворобу конце-

пції ЕОЕн у міжнародному праві – фрагментованість. Вони пов’язані між со-

бою, виключають можливість свого оскарження за допомогою інших 

ад’юдикаційних установ. Суттєвим є той факт, що ЄС має свій інституційний 

механізм, який з одного боку має внутрішню дію, регулюючи відносини між 

державами-учасницями, з іншого – дозволяє залучення до діяльності цих ор-

ганів третіх держав; водночас – він загалом спрямований на поширення норм 

права ЄС в енергетичній сфері на треті країни, в т.ч. у питанні екологічних 

аспектів. 

Практичних заходів у напрямі гармонізації у сфері відновлюваних дже-

рел енергії ЄС почав вживати з розробки концептуальних політичних доку-

ментів. Ці акти «м’якого права», у формі Білих та Зелених книг, мали змалю-

вати проблему та намітити перспективні шляхи її вирішення на основі спіль-

ної стратегії. Першою стала  прийнята в 1996 р. Комісією «Біла книга про по-

літику у сфері енергетики» [1015], яка, зокрема, визначала стратегію ЄСп 

щодо використання ВДЕ. Документ закликав держави-члени та ЄСп вживати 

заходів і створювати програми для розвитку відновлюваних джерел енергії 

на національному рівні і на рівні Співтовариства. Пізніше Комісія прийняла 

Повідомлення «Вимір енергії у зміні клімату» [1016], у якому містився пере-

лік можливих дій для зменшення викидів парникових газів, зокрема сприяння 

впровадженню технологій у енергетиці, які б не сприяли викидам СО2, спри-

яння використанню відновлюваних джерел енергії за допомогою програм 

ЄСп, співпраця з енергопостачальними компаніями з метою забезпечення 

ефективнішого виробництва і постачання електроенергії та ін. 
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В 1997 р. ЄСп розробило безпосередньо присвячений ВДЕ акт – Білу 

книгу «Відновлювані джерела енергії: Стратегія і план дій Співтовариства» 

[1017]. Метою Білої книги було встановлення орієнтиру на досягнення до 

2010 р. мінімального об’єму енергії, що отримується з відновлюваних дже-

рел, в 12%. Це мало загалом сприяти збільшенню робочих місць в ЄС, змен-

шенню залежності від імпорту енергоносіїв та покращенню стану з викидами 

CО2.  

Для досягнення передбачених цілей вбачалося розробити план дій, який 

мав заохотити розвиток ВДЕ в ЄС без надмірного фінансового тягаря шля-

хом здійснення пріоритетних заходів. Для покращення зв’язків між ЄС та 

державами-членами на рівні ЄСп було створено робочу групу з метою забез-

печення більш тісної співпраці між Комісією та державами-членами, оскіль-

ки заходи, вжиті на рівні Співтовариства щодо використання ВДЕ, стосують-

ся, серед іншого, оподаткування, енергетичної ефективності і інших політик 

в таких областях, як навколишнє середовище і сільське господарство. Особ-

лива увага мала бути приділена в рамках держав-членів пропаганді викорис-

тання ВДЕ серед населення. 

Першим гармонізаційним актом «вторинного права», безпосередньо 

спрямованим на узгодження діяльності держав-членів щодо ВДЕ, стала Ди-

ректива 2001/77/ЕС «Стимулювання надходжень електроенергії, виробленої з 

відновлюваних джерел енергії, на внутрішній ринок електропостачання» 

[1018]. Зокрема, директива встановила, що варто розуміти під такими джерела-

ми. Під ВДЕ директива розуміє альтернативні джерела енергії, не пов'язані зі 

спалюванням пального (вітер, сонце, хвилі та інші джерела гідроенергії, джерела 

геотермальної енергії і т.п.). Варто вказати, що предмет директиви обмежено 

лише виробленням електроенергії, і мова не йде про вироблення паливних ма-

теріалів.  

Треба пам’ятати, що ця директива, як і інші директиви і регламенти ЄС з 

електроенергії і газу, має на меті створення внутрішнього енергетичного ри-

нку, а не нав'язувати строгу нормативну базу для енергетичних ринків як та-
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ких. Гармонізація регулювання на національному рівні необхідна тільки в тій 

мірі, в якій це є неминучим для полегшення належного функціонування вну-

трішнього ринку електроенергії і газу.  

В директиві 2001/77/ЕС в якості її конкретної мети визначено загальне 

збільшення частки енергії з ВДЕ в загальному обсязі електроенергії на  внут-

рішньому ринку ЄС (на 2010 р. – 21 %, на відміну від передбачених у Бі-

лій книзі 12 %). На держави-члени було покладено обов'язок підготувати та 

публікувати доповіді (першу – на п’ять років, другу – на десять), що мають ви-

світлювати національні цілі в галузі виробництва електроенергії з ВДЕ, а також 

розробити конкретні заходи щодо розвитку такого виробництва на основі 

принципів транспарентності та недискримінації (національні індикативні пла-

ни). 

З метою досягнення цілей директиви 2001/77/ЕС державам-членам до-

зволено надавати фінансову підтримку виробникам електроенергії. Серед 

інших питань, розглянутих Директивою, є спрощення національних адмініс-

тративних заходів для розвитку ВДЕ, а також, встановлення правових гаран-

тій щодо доступу до передачі і розподілу електроенергії з ВДЕ: національні 

оператори електроенергетичних мереж та розподілу повинні забезпечувати 

пріоритетність диспетчеризації електроенергії, виробленої з відновлюваних 

джерел. 

Крім того, на держави-члени покладено обов’язок забезпечувати можли-

вість перевірки походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, шляхом надан-

ня «гарантій походження». Держави-члени мають здійснити оцінку чинної 

національної законодавчої бази на предмет зменшення перешкод на шляху до 

збільшення обсягів виробництва електроенергії з ВДЕ.  

Головним недоліком директиви було те, що хоч вона і встановлювала кі-

лькісні цілі і їхнє досягнення було пріоритетним, проте не було обов’язковим. 

Крім того, практичні засоби встановлювалися в рамках національних програм, 

за відсутності практичного впливу ЄС на них.  
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Не охопленому цією директивою аспекту використання відновлюваної 

енергії в ЄС – якості палива для транспорту, було присвячено Директиву 

2003/30/ЕС від 8 травня 2003 р. «Стимулювання використання біопалив або ін-

ших відновлюваних видів палива на транспорті» [1019]. Саме транспорт, що 

споживає енергоресурси, одержувані державами-членами  переважно ззовні, є 

найбільш незахищеним щодо цього сектором економіки. Використання енергії 

для потреб транспорту також значно впливає на стан навколишнього середови-

ща. Головним завданням директиви було заохочення використання біопалива, 

як заміни дизельного палива на транспорті, з метою виконання зобов'язань у 

сфері боротьби зі змінами клімату, забезпечення надійного постачання еколо-

гічно чистого палива та заохочення використання джерел відновлюваної енер-

гії [1006, с. 790-791].  

Система, запроваджена для біопалива, є в принципі подібною до запрова-

дженої в директиві 2001/77/ЕС щодо ВДЕ. На спільному ринку має продавати-

ся мінімально встановлена частка біопалива, для цього мають бути також ви-

значені національні індикативні плани. Базовими значеннями таких планових 

показників є 2% та 5,75% від енергетичного еквіваленту всього бензину та 

дизельного палива для транспорту, розміщеного на ринках держав-членів, ві-

дповідно, до 31 грудня 2005 та 2010 рр. Держави-члени повинні вести моні-

торинг наслідків використання біопалив у дизельних паливних сумішах в об-

сязі, вищому за 5%, в неадаптованих транспортних засобах, і вживати заходів 

для забезпечення дотримання законодавства ЄС щодо стандартів на викиди. 

З метою подальшого сприяння застосуванню біопалива і загалом пально-

го з ВДЕ було прийнято Директиву 2003/96/ЕС [1020, с. 51], що передбачає 

повне або часткове звільнення від оподаткування чи зменшення ставки опо-

даткування щодо товарів, які підлягають оподаткуванню, у сфері пілотних 

проектів з метою технологічного розвитку більш екологічно чистих товарів, 

або щодо палива з ВДЕ. В ст. 16 директиви конкретизовано на які саме това-

ри вона поширюється, серед них «форми енергії, які є сонячною, вітровою, 

приливною та геотермальною, або з біомаси або відходів». Її метою є, таким 
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чином, поліпшити функціонування внутрішнього ринку за рахунок зниження 

спотворень конкуренції між мінеральним пальним та іншими енергоносіями. 

У відповідності до цілей ЄС та Кіотського протоколу, вона заохочує до більш 

ефективного використання енергії, щоб зменшити залежність від імпорту 

енергоносіїв та до обмеження викидів парникових газів.  

Такі податкові пільги розглядаються в якості державної допомоги, що не 

може бути надана без попереднього дозволу Європейської Комісії. Це 

пов’язано з фактичним порушенням фактом такої допомоги основоположних 

принципів єдиного ринку ЄС, які проте допускають виключення з заборони 

державної допомоги на користь захисту навколишнього середовища. 

У той же час, існування трьох окремих директив перешкоджало цілісному 

регулюванню проблематики ВДЕ. В 2007 р. Комісія ЄС ухвалила «Дорожню 

карту ВДЕ – Відновлювані джерела енергії в ХХІ столітті: побудова більш 

сталого майбутнього», де запропонувала, зокрема, «обов'язкові рівні, спря-

мовані на встановлення 20 % частки споживання ВДЕ в ЄС до 2020 року» 

[624, с. 3] і що «мінімальна мета для біопалива на 2020 рік на основі консер-

вативних припущень, пов'язаних із наявністю сталого виробництва сировини, 

двигунів автомобіля і технологій виробництва біопалива, фіксується на рівні 

10% від загального споживання бензину і дизельного палива на транспорті» 

[624, с. 10].  

Результатом її реалізації стали  подальші процеси з гармонізації ЄС у 

енергетичній сфері, які завершилися ухваленням комплексної Директиви 

2009/28/EC «Про заохочення використання енергії з відновлюваних джерел 

та внесення змін і згодом скасування Директив 2001/77/EC і 2003/30/EC» 

(Директива з ВДЕ) [183], що від 1 квітня 2010 р. частково замінила (ст. 2, ст. 

3.2 і ст.ст. 4-8) Директиви 2001/77/ЕС, а від 1 січня 2012 р. повністю – Дирек-

тиви 2001/77/ЕС і 2003/30/EC. 

Директива з ВДЕ встановила принцип «20-20-20»: до 2020 р. економію 

на 20% споживання первинної енергії, викидів парникових газів, а також збі-

льшення на 20% частки використання відновлюваних джерел енергії (на тра-
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нспорті – до 10 %). Досягнення загального показника в 20% для ВДЕ є серед-

нім показником по ЄС, і кожна держава, що входить до складу ЄС, одержала 

свої власні цільові показники. Директива є частиною пакету «енергетика і 

зміни клімату», що забезпечує законодавчі основи для діяльності ЄС з метою 

зменшення ПГ. 

Підхід, застосований у Директиві з ВДЕ, має кілька особливостей. По-

перше, в ній прямо передбачене її застування не лише до держав-членів ЄС, 

але і до третіх держав, таких, як члени Європейського економічного простору 

(ЄЕП) (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн) [1021]. Це має особливе значення, 

враховуючи, що енергетика не вважається за угодою сферою, що відносилася 

до спільної компетенції сторін ЄЕП. По-друге, нова директива поєднала і уз-

годила термінологічний перелік, використаний в попередніх директивах 

2001/77/EC і 2003/30/EC. Її можна визначити, як наразі системоутворюючу 

директиву ЄС щодо використання відновлюваних джерел енергії, своєрідний 

кодифікаційний акт у цій сфері. По-третє, директива визначила обов’язкові 

цілі для досягнення державами не лише в рамках ВДЕ, але і біоенергетики. 

По-четверте, Директива з ВДЕ встановила критерії сталості щодо біопалива, 

обов’язкові не лише для ЄС, але і для третіх країн, що постачають його в ЄС.  

В якості механізмів досягнення своїх цілей Директива з ВДЕ (2009 р.) 

передбачає: розробку національних планів з виробництва ВДЕ до 2010 р., ух-

валення критеріїв сталості і гарантій походження для ВДЕ. В Директиві з ВДЕ 

2009 р. гарантії (у формі електронного документа для кінцевого споживача) 

було унормовано і їх було визнано в усіх державах-членах. Вони також мог-

ли бути використані для надання споживачам інформації про склад різних 

джерел електроенергії. 

Згідно директиви держави-члени повинні створити необхідну інфра-

структуру для використання енергії з ВДЕ у транспортному секторі. З цією 

метою вони повинні: 
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 забезпечити, щоб оператори гарантували транспортування і розподіл 

електроенергії з ВДЕ; 

 забезпечити пріоритетний доступ до цього виду енергії. 

Можливе також співробітництво ЄС з третіми країнами щоб збільшити 

свою частку електроенергії, виробленої з ВДЕ (спільні проекти), при дотри-

манні наступних умов:  

 електроенергія має споживатися в ЄС; 

 електроенергія повинна вироблятися новими установками (запущеними 

після червня 2009 р.)24; 

 експорт електроенергії, що виробляється, не повинен користуватися 

дотаціями25 (ст. 9-10). 

Крім того, прийнятним є як «фізичне» отримання виробленої енергії з 

ВДЕ з іншої держави, так і інвестування в проекти в іншій державі, які бу-

дуть враховуватися в рамках національного плану першої держави. Механіз-

ми також запозичені з Кіотського протоколу. Детальні плани спільних проек-

тів мають бути представлені на розгляд Комісії. Згідно ст. 10, держави-члени 

повинні підготувати річний звіт, який показує енергію, вироблену відповідно 

до вказаних вище умов, та докази відповідності. Тим не менш, стаття 11 зно-

ву зосереджує увагу на внутрішніх проблемах Союзу і описує можливості 

співпраці держав-членів для реалізації спільних схем підтримки.  

Встановлюючи в Директиві з ВДЕ критерії відповідності принципам 

сталого розвитку щодо біопалива, ЄС фактично вступає в колізію з нормами 

статті III ГАТТ (національний режим), відповідно до яких країни-члени СОТ 

зобов'язані створювати рівні умови як для товарів, що виробляються вітчиз-

няними виробниками, так і для аналогічних товарів, що поставляються по 

                                                             
24 Обґрунтуванням цієї вимоги, є уникнення переходу існуючих ВДЕ в ЄС і їх заміна в тре-

тій країнах на традиційні джерела енергії (п. 37 і 38 преамбули Директиви 2009/28/EC). 
25 Це означає, що електроенергія, яка виробляються і експортуються не повинна отримувати 

підтримку схем сприяння від третьої країни, відмінних від інвестиційної допомоги, що надається в 
рамках спільного проекту (ст. 9.с Директиви 2009/28/EC). 
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імпорту. У той же час, правомірність Директиви може бути обґрунтована че-

рез ст. XX ГАТТ (загальні винятки), що допускає обмеження торгівлі для за-

хисту життя чи здоров'я людей, тварин або рослин. Різний режим обігу това-

рів, які розглядаються як аналогічні (наприклад, біопаливо, яке виготовляєть-

ся з пальмової олії, для виробництва якої були очищені ділянки тропічного 

лісу в Малайзії, і європейське рапсове масло), може відповідати правилам 

СОТ у тому разі, якщо відсутня фактична дискримінація за ознаками похо-

дження товару. Крім того, Директива застосовується в рівній мірі як до імпо-

ртованого біопалива, так і до біопалива виробництва ЄС [1022]. 

Стаття 16 Директиви з ВДЕ 2009 р. описує доступ до електричних ме-

реж. Згідно цієї статті, оператори системи передачі гарантують транспорту-

вання і розподіл електроенергії з відновлюваних ресурсів і забезпечення 

пільгового доступу до мережі для цієї енергії. 

На подальший розвиток норм Директиви з ВДЕ було прийнято Дирек-

тиву 2009/30/EC від 23 квітня 2009 р. «Про внесення змін до Директиви 

98/70/EC про паливні стандарти» [1023, с. 88-113]. Її головна мета полягає в 

сприянні більш широкому використанню добавок біоетанолу в бензинах і 

впровадженні механізму звітності по зниженню емісії парникових газів від 

моторних палив. Відповідно мають бути встановлені більш жорсткі еколо-

гічні вимоги до ряду паливних параметрів.  

Крім того, щодо розрахунків вмісту вуглецю в землі для цілей директи-

ви 2009/28/EC, Комісія видала спеціальні вказівки – обов'язковий документ, 

прийнятий відповідно до Додатку V, пункт 10 Директиви з ВДЕ [1024, с. 19-

41]. Пізніше – Рішення щодо створення національних планів дій з ВДЕ для 

цілей директиви [1025, с. 33-62], в якому визначив гармонізовані стандарти 

для національних планів, за якими мають вимірюватися показники ВДЕ в ЄС. 

Крім того, на допомогу розрахунку викидів ПГ для цілей Директиви у 2010 р. 

Комісія розробила Методику розрахунку впливу парникових газів: додаткові 

елементи [577, с. 8-16]. Вони використовуються для різних видів виробництв 

та розподілу енергії, та враховують її виробництво з різних видів пального. 
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Треба зазначити, що Директива з ВДЕ не врегулювала технічні станда-

рти для вироблення різного роду видів ВДЕ. На ці проблеми звернені інші 

директиви, зокрема, щодо рівня шуму від вітрогенеруючих станцій – Дирек-

тива 2000/14/ЕС «Про наближення законів держав-членів, що стосуються рів-

нів шуму в навколишньому середовищі від устаткування, що використовується 

на відкритому повітрі» [1026, с. 1-78], доповнена Директивою 2005/88/ЕС. В її 

рамках передбачено перелік з 54 видів устаткувань, на які поширюється її дія, 

але серед них не має потужностей для ВДЕ, та встановлено що її дія поширю-

ється «на устаткування, не включені в переліки, але які окремо розміщенні на 

ринку або передані в обслуговування», отже, і на потужності для генерації ене-

ргії з вітру. В якості головного завдання директиви встановлено «поліпшенні 

здоров’я й добробуту населення, скорочуючи шум, що випускається устатку-

ванням, використовуваним на відкритому повітрі». Ця ціль досягається шля-

хом: гармонізації стандартів шумових рівнів; гармонізації процедур оцінки ві-

дповідності; гармонізації маркування шумового рівня; збору даних щодо шу-

мових рівнів.  Відповідно до п. 2 Додатку V цієї Директиви виробник або осо-

ба, що розміщує устаткування на ринку або надає його в обслуговування у ЄС, 

повинні гарантувати що: вони склали декларацію відповідності, засвідчуючи, 

що кожний виріб устаткування відповідає умовам Директиви; вона прикріпила 

незмивне чітке маркування до кожного виробу устаткування, що вказує допус-

тимий звуковий рівень шуму. У випадку, якщо держава-член встановлює, що 

не виконуються ці умови, таке устаткування має бути вилучене з продажу 

та/або заборонено до використання. Маркування обов’язкове на всіх виробах 

устаткування відповідно до Директиви 2000/14/ЕС і повинно включити: вимо-

ги Ради Європи щодо явного, чіткого й незмивного прикріпленого маркування 

до кожного виробу устаткування; звукові деталі мають вимірюватись Lwа у 

децибелах (А) відносно 1 рw. З метою оцінки впливу шуму на навколишнє 

природне середовище Директива 2000/14/ЄС встановлює процедуру для збору 

інформації щодо шумового впливу. Ця інформація має служити підставою для 

того, щоб винайти економічні стимули й винагороди. Відповідальність щодо 
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збору інформації має бути покладено на компетентні органи влади, які будуть 

зобов’язані посилати Комісії копію їхніх висновків. Повноваження щодо збору 

та оцінки таких даних покладаються на Європейське агентство з навколишньо-

го середовища [1027, с. 243]. 

Інші спеціалізовані акти ЄС у сфері енергетики також регулюють певні 

аспекти ВДЕ. Так, преамбула ІІІ електроенергетичної директиви (Директива 

2009/72/ЕС щодо спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, 

що скасовує Директиву 2003/54/ЕС [1028, с. 55-93]), пов’язує належне функ-

ціонування внутрішнього ринку електроенергії з «належними стимулами для 

інвестування у нові види виробництва енергії, включаючи електроенергію, 

що походить з відновлювальних джерел, надаючи особливу увагу найбільш 

віддаленим країнам та регіонам на енергетичному ринку Співтовариства» (п. 

6). Там же згадано і заходи з енергоефективності, що пов’язані з безпекою 

енергетичного постачання – «по відношенню до споживачів необхідно пе-

редбачити відповідні заходи для сприяння більш ефективному використанню 

енергії, передумовою для якого є безпека енергетичного постачання». 

Крім того, згадано, що для просування нових технологій у нових про-

пускних потужностях держави-члени можуть вдатися до тендерної процеду-

ри, що поширюється також і на «електроенергію з ВДЕ та комбіноване виро-

бництво тепла і електроенергії» (п. 43). Більш детально це питання розкрите 

в ст. 7-8, де серед критеріїв надання дозволів на будівництво генеруючих по-

тужностей держави-члени беруть до уваги енергоефективність і їхній внесок 

у виконання загальної цілі ЄС, яка полягає у досягненні не менш як 20-

відсоткової частки виробництва енергії з відновлювальних джерел у кінцево-

му валовому споживанні енергії у ЄС до 2020 року (ст. 7 п. f, j). 

Цікаво, що ті ВДЕ, на які поширюється дія Директиви 2009/72/ЕС (ст. 

2.30) відрізняються від переліку, що міститься в Директиві 2009/28/EC [183], 

де вказано також аеротермічну, гідротермальну і океанічну енергії, гідроене-

ргію та окремо біорідини та біопаливо (ст. 3). Таке звуження розуміння тер-

міну «відновлювані джерела енергії» в Директиві 2009/72/ЕС на нашу думку 
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свідчить, про таке: 1. в цьому випадку ЄС бажав врегулювати саме комерцій-

ні питання використання ВДЕ, як джерела електроенергетичної енергії; 2. в 

ЄС видобуток електроенергії з аеротермічної, гідротермальної і океанічної 

енергії розвинуто слабо, і немає потреби виділяти їх окремо. В той же час, 

зважаючи на те, що на електроенергетичний ринок ЄС потрапляє електрое-

нергія і з третіх країн, що вироблена з вищезгаданих видів енергії, вона не 

буде мати преференцій згідно Директиви 2009/72/ЕС, що вступить в колізію з 

Директивою 2009/28/EC.  

Своєю чергою, серед завдань національних регулюючих органів влади 

згідно Директиви 2009/72/ЕС є «сприяння найбільш рентабельному досяг-

ненню розвитку недискримінаційних, безпечних, дієвих та надійних систем, 

орієнтованих на споживачів, а також, сприяння відповідності системи та, згі-

дно з загальними цілями енергетичної політики, – енергетичній ефективності 

та інтеграції великомасштабного та дрібномасштабного виробництва елект-

роенергії з відновлювальних джерел енергії та розподілу генерування, як у 

транспортних, так і в розподільних мережах» (ст. 36 п. d). 

Що стусається ІІІ газової директиви (Директива 2009/73/ЕС Європей-

ського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. щодо спільних правил для 

внутрішнього ринку природного газу, що скасовує Директиву 2003/55/ЕС 

[1029, с. 94-136]), то в ній серед питань правового регулювання альтернатив-

ної енергетики основна увага приділена системам зрідженого природного га-

зу (LNG), про яку попередня Директива 2003/55/ЕС (з Другого енергетично-

го пакету) взагалі не згадувала. Юридично директива серед таких видів па-

лива поширюється на скраплений газ, біогаз, газ, отриманий з біомаси та 

«інші види газу, за умови, якщо такі гази можуть бути технічно й безпечно 

введені в систему природного газу та транспортовані цією системою» (ст. 1). 

Як бачимо, сфера дії Директиви 2009/73/ЕС у сфері ЕОЕн доволі широка, і 

майже перекриває всі неохоплені в Директиві 2009/72/ЕС види альтернатив-

ного палива. 
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Щодо безпечного використання традиційних джерел енергії у ЄС, то 

варто відзначити, що вугільна промисловість стала однією з основ інтеграції 

держав, в якій і було створено нинішній ЄС (Договір про створення Співто-

вариства вугілля та сталі (1951 р.)), проте вугілля є одним з найбільш еколо-

гічно шкідливих джерел енергії. Керівництво ЄС розуміє цю дихотомію і, 

ухвалюючи відповідні регламенти з регулювання в цій сфері (останній – 

1407/2002 від 23 липня 2002 р. про державну підтримку, що надається вугі-

льній промисловості [1030, с. 1-8]), з одного боку, розглядає вугілля невід'-

ємною частиною енергетичної безпеки в рамках сталого розвитку (ст. 9.6g), з 

іншого – підкреслює, що надання державної допомоги вугільній промислово-

сті має на меті сприяти процесу реструктуризації (ст. 1), що має стимулювати 

чисті вугільні технології, які вважаються необхідними для боротьби зі змі-

ною клімату, а допомога повинна бути обмежена лише використанням вугіл-

ля для виробництва електроенергії, комбінованого виробництва теплової та 

електричної енергії, а також, для розпалювання доменних печей в сталелива-

рній промисловості (ст. 3.2). Регулювання державної допомоги щодо вугілля 

не застосовувалося до 31 грудня 2010 р. За відсутності нових галузевих пра-

вил, державна підтримка вугільної галузі з цього моменту регулюється зага-

льними правилами ДФЄС про державну допомогу. 

З метою узгодити загальні заходи щодо традиційних – вуглецевих дже-

рел енергії в ЄС було висунуто концепцію «низьковуглецевої енергетики». 

Так, в 2007 р. щодо неї було прийнято спеціальне повідомлення Комісії ЄС 

[1031], а в програмному документі Комісії 2008 р. вказуються такі заходи з її 

підтримки і розвитку: інвестування низьковуглецевих технологій, розвиток 

відповідних НІОКР, сприяння передачі низьковуглецевих технологій в краї-

ни, що розвиваються, зв'язок низковуглецевої енергетики з потребами реалі-

зації Кіотського протоколу і загалом боротьбою зі змінами клімату. Загалом, 

процес переходу до низьковуглецевої економіки, також повинен «супрово-

джуватися відповідною участю соціальних партнерів, зокрема, на галузевому 

рівні» [1032, с. 5-9].   
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З точки зору міжнародного права щодо експлуатації традиційних джерел 

енергії в ЄС цікавою в сенсі підходів до державного суверенітету є Директи-

ва 94/22/EC [311, с. 3-8], яка з одного боку підтвердила суверенні права дер-

жав-членів щодо будь-яких вуглеводневих ресурсів на їй території, але з ін-

шого, встановила, що держави-члени не можуть зарезервувати права на роз-

відку і розробку за їх національними підприємствами. Директива по суті 

встановлює основні правила, за якими ліцензії можуть бути надані, з основ-

ними вимогами, що процедура ліцензування має бути прозорою, об'єктивною 

і недискримінаційною. Причому, принцип недискримінації поширюється та-

кож на країни, що не входять в ЄС, але за умови, що повинна бути взаємність 

з боку цих третіх країн. Крім недискримінації держав-членів зобов'язані да-

вати дозвіл на основі об'єктивних критеріїв відповідно до статті 5. Вони 

включають в себе встановлені технічні та фінансові можливості підприємств, 

програму роботи, яка ідентифікує пропозиції з розвідки та розробки в галузі і 

вищу ставку лоту.  

Суттєву роль для екологічно безпечного функціонування енергетичних 

підприємств грають наступні акти ЄС у сфері екології. Директива 

85/337/EEC Про оцінку впливу деяких приватних і громадських проектів на 

навколишнє середовище [1033, с. 40-48] (зі змінами у 1991, 1997, 2001, 2003 і 

2009 рр.) (Директива про ОВНС) встановлює загальну вимогу щодо прове-

дення ОВНС перед наданням згоди на розвиток цілого ряду виробництв в 

ЄС, у тому числі і енергетичного сектору. Розроблений експертами за заявою 

замовника звіт має бути затверджений відповідним національним органом з 

прийняття рішень. Директива визначила критерії такої оцінки – прямі і не-

прямі наслідки реалізації проекту, в тому числі, щодо людей, фауни, флори, 

охоронюваного навколишнього середовища і матеріальних цінностей, а та-

кож, культурної спадщини (ст. 3), та встановила два типи проектів: додаток 1 

– для яких оцінка є обов’язковою (серед них – великі нафтопереробні заводи 

та установки для газифікації та зрідження, великі ТЕЦ, АЕС, захоронення 

радіоактивних відходів, установки з видалення небезпечних відходів) та до-
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даток 2 – обов’язковість оцінки яких можуть добровільно встановити держа-

ви (серед них – видобуток торфу, геотермальне буріння, буріння в цілях збе-

рігання ядерних відходів, видобуток вугілля і лігніту підземним способом, 

видобуток вугілля і лігніту на відкритих розробках, видобуток нафти і при-

родного газу, видобуток бітумінозних сланців, промислові установки для 

транспортування газу, пари та гарячої води, передача електричної енергії по 

повітряних лініях, поверхневе і підземне зберігання природного газу, назем-

не зберігання викопних видів палива, промислове брикетування вугілля і ліг-

ніту, установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки 

для переробки опроміненого ядерного палива, установки для виробництва 

гідроенергії). Більше того, в останні роки в результаті рішень, прийнятих в 

Суді ЄС в рамках справ Європейської комісії проти держав-членів, визначе-

но, що ОВНС є обов'язковим для будь-якого проекту, який має значний 

вплив на навколишнє середовище, навіть якщо проект не входить в суворі 

рамки Директиви ОВНС [1034-1036]. На додаток, в 2001 р. було введене по-

няття «стратегічна оцінка навколишнього середовища»/«стратегічна екологі-

чна оцінка», яка дозволяє проводити оцінку екологічних наслідків «планів і 

програм» (ст. 2 (а)) з одного боку на ранніх етапах планування, а з іншого – 

не кожного об’єкту окремо, а всього підприємства в цілому, навіть якщо в 

ньому є об’єкти з 1 і 2 додатків [1037, с. 30-37]. При цьому, стратегічна еко-

логічна оцінка не замінює вимогу проведення ОВНС на більш пізньому етапі. 

Окрім того, що ця директива загалом передувала ухваленню Конвенції Еспо з 

ОВНС та Протоколу 2003 р. до неї [Докладно див.: 1038], вона також містить 

в собі цілий ряд норм, пізніше включених в Орхуську конвенцію з доступу 

громадськості до інформації. Ці норми в першу чергу торкаються доступу 

громадськості до участі в проведенні ОВНС.  

Гармонізації законодавства держав-членів ЄС з контролю наступного 

етапу життєдіяльності екологічно небезпечних енергетичних підприємств 

присвячена Директива 96/61/ЕС Про комплексне запобігання та контроль за-

бруднень [1039, с. 26] (зараз кодифікована з усіма змінами в рамках директи-
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ви 2008/1/EC [1040, с. 8-29]), де визначаються заходи контролю на етапі фун-

кціонування екологічно-небезпечних підприємств, в т.ч. і енергетичних (пе-

рераховані в додатку І – установки для спалювання з номінальною тепловою 

потужністю більше 50 МВт; нафтопереробні і газопереробні заводи; вироб-

ництва для коксованого вугілля; підприємства з  газифікації і скраплення ву-

гілля). Цікаво, що визначення забруднення за директивою охоплює не тільки 

викид речовин, але і ефекти шуму, тепла і вібрації, які можуть бути шкідли-

вими для здоров'я людини або навколишнього середовища. Важливе значен-

ня включення цих ефектів має для цілого ряду виробництв енергії, напри-

клад, ТЕЦ, ГЕС, вітрових станцій і т.п. В рамках Директиви передбачено, що 

компетентні державні органи повинні забезпечити, щоб при експлуатації зга-

даних вище підприємств додержувалися певні принципи – вжиття заходів 

щодо запобігання забруднення; уникнення вироблення відходів відповідно до 

директиви 75/442 з утилізації та безпечного видалення; здійснення заходів з 

безпеки щодо запобігання аваріям і обмеження їх наслідків; енергоефектив-

ності; вжити заходів, щоб уникнути ризику забруднення, які включатимуть 

припинення певних видів діяльності, а також, при необхідності, відновлення 

ділянки в задовільному стані (ст. 3). При цьому, головним принципом, який 

тут закладено – вжиття заходів із запобігання забруднення шляхом викорис-

тання найкращих з доступних технологій. Цей термін став черговою новаці-

єю, яка з права ЄС увійшла до міжнародного права у сфері міжнародного 

екологічного права. Це стосується викидів в атмосферу, воду і грунт від про-

мислової діяльності і вимагається, що вони повинні бути предметом надання 

дозволу, який ідентифікує певні умови для запобігання або зменшення цих 

викидів. При цьому треба вжити всіх заходів аби «запобігти забрудненню 

або, якщо це неможливо, скоротити викиди» (ст. 1). При цьому важливим 

стало застосування в директиві як обов’язкового елементу будь-якого вироб-

ничого процесу в ЄС раціонального використання енергії (ст. 3). В директиві 

було використано комплексний підхід, що дозволяє одночасно контролювати 

викиди в усі три середовища, оскільки часто зменшення викидів в одне сере-
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довище, що знаходилося під контролем, призводило до збільшення викидів в 

інше – непідконтрольне.  

Кожна держава-член ЄС може визначити власні механізми контролю, і 

таким чином, це дає змогу різних державним і квазідержавним установам 

брати участь у процесі ліцензування. Проте, для того, щоб повністю застосо-

вувався комплексний підхід, держави-члени повинні ввести повністю узго-

джену процедуру надання згоди, яка включає в себе участь всіх відповідних 

регулюючих органів. Варто зазначити, що зараз Директива 2008/1/EC знахо-

диться в процесі своєї заміни Директивою 2010/75/EU про промислові вики-

ди, яка замінить цілий ряд секторальних директив, що стосувалися викидів в 

окремих видах промисловості (78/176/EEC, 82/883/EEC, 92/112/EEC, 

1999/13/EC і 2000/76/EC) та передбачить комплексне запобігання та контроль 

за промисловим забрудненням в ЄС та ЄЕП. Остаточною заміною  для  Ди-

рективи 2008/1/EC вона стане з 1 січня 2016 р. (ст. 80-82) [1041, с. 17-119].  

Окремо в ЄС врегульовано питання реалізації ЕОЕн щодо вуглецевих 

ресурсів в морських просторах. Так, в 2013 р. було ухвалено спеціальну Ди-

рективу 2013/30/EU, присвячену видобутку нафти та газу в прибережній 

(offshore) зоні [190, п. 32]. Метою Директиви є зниження, наскільки це мож-

ливо, ризику виникнення великих аварій, пов'язаних із морськими операція-

ми з нафти і газу та обмеження їх наслідків. Зі збільшенням тим самим захис-

ту морського середовища та прибережних економік від забруднення, шляхом 

встановлення мінімальних умов для безпечної розвідки та розробки родовищ 

нафти і газу та обмеження можливих аварій і вдосконалення механізмів реа-

гування в разі аварії. Ця Директива застосовується не тільки до майбутніх 

морських нафтогазових споруд та операцій, але також і до існуючих устано-

вок. Основна відповідальність за директивою покладена на оператора, а дер-

жави-члени повинні вимагати від них дотримуватися найкращих світових 

практик видобутку та мати відповідні плани реагування на різного роду ава-

рії. Характерним є відсутність конкретизації навіть у назві директиви тих 

морських просторів, про які йде мова з точки зору міжнародного права. Лише 
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в тексті директиви визначено, що її дія поширюється на територіальне море, 

виключну економічну зону і на континентальному шельфі держав-членів, а 

також Норвегії і Ісландії, як членів ЄЕП (ст. 2.2). Окремо директива визначи-

ла і сам термін «велика аварія», який є доволі широким і охоплює «інцидент, 

пов'язаний з вибухом, пожежею, втратою контролю над свердловиною, або 

вивільненням нафти, газу або небезпечних речовин з участю або з загрозою 

викликати загибель або отримання тяжких тілесних ушкоджень людьми… чи 

будь-який великий екологічний інцидент» (ст. 2.1). Причому, дія директиви 

поширюється лише на операції, пов’язані з видобутком нафти та газу (вста-

новлення та ліквідація платформ, сама процедура видобутку), але не з її тра-

нспортуванням, в тому числі, трубопроводами (ст. 2.3).  

Загальними принципами, на яких засновується управління ризиками в 

нафтогазових операціях у прибережній зоні, є: гарантування операторами 

вжиття всіх відповідних заходів для запобігання великим аваріям; держави-

члени повинні забезпечити, щоб оператори не були звільнені від своїх обов'я-

зків, щодо дії або бездіяльності підрядників, які ведуть або сприяють вели-

ким аваріям; у разі великої аварії, держави-члени повинні забезпечити, щоб 

оператори вживали усіх відповідних заходів з обмеження її наслідків для 

здоров'я людини і для навколишнього середовища; держави-члени повинні 

вимагати від операторів гарантування, що прибережні операції з нафти і газу 

здійснюються на основі системного управління ризиками так, що залишкові 

ризики великих аварій для персоналу, навколишнього середовища і морських 

установок є прийнятними (ст. 3). 

Важливе місце серед директив ЄС посідають ті, що присвячені запрова-

дженню стандартів вуглецевого пального. Самі по собі стандарти ЄС для рі-

дкого палива постійно переглядаються в бік посилення вимог до їхніх еколо-

гічних характеристик. Вони встановлюються на довгий термін щоб дозволи-

ти виробникам транспортних засобів та нафтопереробним заводам застосову-

вати необхідні технології. Перші акти з гармонізації законодавства в ЄС що-

до пального в напрямку встановлення і посилення екологічних вимог прий-
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малися ще в 1970-і роки – Директива 75/716/EEC щодо зближення законо-

давств держав-членів, пов'язаних із вмістом сірки у певних видах рідкого па-

лива [1042, с. 22-24], в подальшому її замінив цілий ряд аналогічних дирек-

тив, що лише посилювали вимоги до скорочення її вмісту та додавали меха-

нізми контролю та звітності (87/219/EEC [1043, с. 19-21], 93/12/EEC [1044, с. 

81-83], 98/70/EEC, 2000/71/ЕС, 2003/17/ЕС, 2009/30/EC, 2011/63/EU [1045, с. 

15-16]). В рамках згаданих директив поступово розширювався і предмет їх-

нього регулювання, якщо спочатку мова йшла лише про вміст сірки, то зараз 

це вже і вміст свинцю і бензолу (директива 85/210/EEC), летючих органічних 

сполук (директива 94/63/EEC); поступово питання вмісту пального стало 

пов’язуватися також і з потребами скорочення викидів парникових газів (ди-

ректива 2009/30/EC) та торкатися не лише пального для автотранспорту, але і 

палива для суден (директива 93/12/EEC, 2009/30/EC і 2010/769/EU) та літаків, 

що рухаються в межах ЄС. Окремо врегульовувалися питання зберігання і 

розподілу пального (директива 94/63/EEC). У процесі свого впровадження ці 

акти поступово забороняли продаж в ЄС цілого ряду видів екологічно шкід-

ливого пального, що характеризувалося, наприклад, високим вмістом сірки 

(етилованого бензину). 

Заради зменшення використання вуглецевих джерел енергії в ЄС було 

вирішено  ліквідувати різного роду національні субсидії щодо його викорис-

тання. У першу чергу протидія була спрямована на відмову від субсидій на 

викопне паливо. Остаточне рішення по відмові від цього виду субсидій було 

ухвалено в 2013 р. [1046]. Було вирішено поетапно скасувати всі екологічно 

шкідливі субсидії, в тому числі і в енергетиці. 

Цілий ряд директив і регламентів функціонує у сфері енергоефективно-

сті26. Вони заклали основи доволі глибокої регуляторної політики ЄС в 

сфері енергоефективності. Вони регулюють сферу безпосередньо енергое-

фективності у сфері будівництва, побутових приборів і офісного приладдя, 

екомаркування обладнання, сферу когенерації і т.п. Основними завданнями 

                                                             
26 Докладно розглянуті в розділі 2.4 нашого дослідження. 
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тут є досягнення певних рамок енергоефективності, викидів, функціону-

вання обладнання в рамках певних критеріїв.  

На окремий напрямок забезпечення екологічності використання енергії в 

ЄС спрямовані акти з впровадження екологічного менеджменту і аудиту. Це 

явище, по суті своїй, є добровільним для підприємств, хоча і регулюється по-

слідовно ухваленими регламентами ЄС, що мають пряму дію в державах-

членах (перший – регламент 1836/93, останній – регламент № 1221/2009 від 

25 листопада 2009 р. про добровільну участь організацій в еко-менеджменті 

та аудиті ЄС (EMAS) [1047, с. 1-45]). В рамках регламентів саме поняття 

«екологічний менеджмент» зазнавало певних змін, і зараз «означає частину 

загальної системи управління, що включає в себе організаційну структуру, 

діяльність із планування, обов'язки, практики, процедури, процеси і ресурси 

для розробки, впровадження, реалізації, аналізу та підтримки екологічної по-

літики та управління екологічними аспектами» на підприємствах та в устано-

вах (ст. 2.13), а «внутрішній екологічний аудит», відповідно, означає систе-

матичну, документально-періодичну та об'єктивну оцінку екологічної діяль-

ності в організації, систем управління і процесів, спрямованих на захист на-

вколишнього середовища (ст. 2.14). Регламенти вказують, що найбільш ефек-

тивним  способом реалізації системи екологічного менеджменту має бути 

«краща практика управління навколишнім середовищем», яка має привести 

до кращої екологічної ефективності при однакових економічних і технічних 

умовах. Варто зазначити, що нові регламенти включили в себе прогресивні 

пропозиції з екологічного управління, викладені в нових стандартах ISO серії 

14001. 

Як вказує С.Ю. Кашкін, за змістом Регламенту, еко-аудит є механізмом 

оцінки діяльності організації відносно навколишнього середовища, що про-

водиться в рамках еко-менеджменту даного підприємства, корпорації, ком-

панії, фірми і т.д. Основним завданням аудиту є оцінка на місці систем мене-

джменту, його відповідність політиці і програмі організації, які повинні від-

повідати вимогам, що стосуються навколишнього середовища [1006, с. 811]. 
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Щоб піддатися еко-аудиту, підприємство має подати відповідну заявку на 

реєстрацію, і при цьому екологічній експертизі буде піддано цілий ряд еколо-

гічних аспектів, найважливішими серед яких є «прямі екологічні аспекти», 

серед яких є «використання природних ресурсів та сировини (у тому числі 

енергії)» (Додаток 1 п. 2А (VI)). Своєю чергою, при веденні екологічної звіт-

ності підприємств в рамках основних показників перше місце посідає енерго-

ефективність, щодо якої треба вказати також об’єми використання енергії з 

ВДЕ (Додаток VI п. 2А (I)). Інтерес до системи еко-менеджменту одразу про-

явили нафто та газовидобувні компанії, які для цього на спільному Форумі 

прийняли спеціальні керівні принципи з еко-менеджменту [1048]. Розроблені 

та впроваджені ними корпоративні практики, які хоч і є добровільними і не 

імперативними документами, виконують важливу роль: з одного боку – 

сприяють покращенню безпеки та екологічної ситуації та створюють позити-

вний імідж її учасників, а з іншого – зменшують частоту моніторингу підп-

риємств з боку регулюючих державних органів. Тому наразі участь в цій до-

бровільній програмі бере кілька тисяч підприємств ЄС. 

Суттєву роль в реалізації норм права ЄС у сфері ЕОЕн відіграють рі-

шення Суду ЄС. Цей орган розглядав низку справ так чи інакше пов’язаних із 

цими питаннями, зокрема справи щодо примусового викупу виробленої з 

ВДЕ електроенергії енергопостачальною компанією, що вважалося незакон-

ним субсидуванням, справи про невідповідність критеріям стійкості відпові-

дно до директив 2009/28/EC і не отримання дозволів на постачання біопалива 

в ЄС, справи про нецільові витрати коштів програм з розвитку відновлюва-

них джерел енергії в державах-членах, шкоду з боку генеруючих відновлю-

вану енергію об’єктів для навколишнього середовища (національних парків 

та птахів) і інші [965; 1049-1055]. 

Саме на основі рішень Суду ЄС було впорядковано існуючу практику і 

Комісією ЄС ухвалено керівництво, щодо державного втручання на ринках 

електроенергії з метою зведення до мінімуму спотворюючого впливу [1056]. 

Ухвалені пізніше Керівні принципи державної допомоги для енергетики і на-
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вколишнього середовища (2014 р.) [1057] повинні сприяти більшій орієнтації 

на ринкові підходи, які відображають складну структуру витрат енергетич-

них технологій та підвищення конкурентоспроможності витрат на внутріш-

ньому ринку. Важливим в Керівних принципах стало закріплення заборони 

вважати дозволеними субсидії в виробництво біопалива з метою виконання 

свої зобов’язань щодо скорочення викидів, «яке є занадто дорогими, щоб 

прийти на ринок або виробляється тільки з метою змішення зобов'язань» (п. 

114). Встановлено, що з 1 січня 2016 р. до всіх нових схем у сфері ВДЕ допо-

мога надається в якості премії на додаток до ринкової ціни, за яку виробники 

продають свою електроенергію безпосередньо на ринку (п. 124). Таким чи-

ном, субсидії для «зрілих» енергетичних технологій, у тому числі в галузі 

ВДЕ, мають бути припинені повністю в 2020-2030 рр. Субсидії для нових і 

незрілих технологій зі значним потенціалом для участі з економічно ефекти-

вними обсягами використання ВДЕ як і раніше допускаються. Комісія про-

водить консультації щодо перегляду керівних принципів державної допомоги 

для навколишнього середовища та енергетики на період до 2020 р. [1058].   

В сфері регулювання традиційної енергетики в ЄС перебуває також про-

блема відповідності державних закупівель в сфері енергетики вимогам ДФЄС 

та ключових спеціалізованих актів ЄС (директиви 2004/17/EC і 2004/18/EC), 

у яких закладено основні принципи цієї процедури: прозорість, недискримі-

нація та рівне ставлення. Ці принципи спрямовані на забезпечення того, щоб 

всі економічні суб’єкти мали рівні шанси на участь у конкурсі. В цьому сенсі 

характерним стало розпочате в листопаді 2015 р. Комісією ЄС провадження 

проти Угорщини в зв’язку з укладанням нею з Росією в 2014 р. контракту на 

будівництво і реконструкцію реакторів АЕС Пакш II без застосування відпо-

відної без прозорої процедури [1059].  

Важливе місце в реалізації концепції ЕОЕн в ЄС посідають акти спрямо-

вані на реалізацію завдань, пов’язаних із протидією змінам клімату. Як відо-

мо, саме в ЄС цю проблему було вперше піднято на міждержавному рівні: 

Співтовариства і держави-члени стали одним з ініціаторів укладання РКЗК 
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ООН і Кіотського протоколу. Саме ЄС також запровадив (на основі директив 

2003/87/EC і 2004/101/EC («Об’єднувальна директива»)) у 2005 р. першу мі-

ждержавну ринкову систему врахування, оцінки, торгівлі і обміну викидами 

– Європейську систему торгівлі викидами (ЄСТВ).  У той час як ЄСТВ поча-

ла офіційно функціонувати з 1 січня 2005 р., форвардні угоди на ринку було 

укладено ще в лютому 2003 р. – Shell Trading and Dutch utility NUON [1060, с. 

10]. 

Ця система від початку була паралельною, але поступово стала взаємо-

замінною із системою, запровадженою ООН в рамках Кіотського протоколу 

(використовують різні за назвою але ідентичні за кількісними параметрами 

системи обрахунку викидів). Вона охоплює всі держави-члени ЄС та в рам-

ках ЄЕП – Ісландію, Норвегію і Ліхтенштейн. Схема торгівлі квотами в рам-

ках ЄСТВ розділена на фази: І – 2005-2007 рр., а ІІ – 2008-2012 рр., які збіга-

лися з першим періодом дії зобов'язань Кіотського протоколу. Для досягнен-

ня своїх цілей у рамках ЄСТВ компанія, яка відчуває брак квот ЄС, може ви-

бирати з наступних варіантів заходів: 

• реалізація скорочення викидів на внутрішньому рівні; 

• купівля квот ЄС на ринку; 

• розробка проектів СВ / МЧР; 

• купівля кредитів СВ / МЧР на ринку. 

Хоча механізми Кіотського протоколу вже містять жорсткі правила для 

МЧР і проектів спільного впровадження (СВ), ЄС вирішив обмежити вико-

ристання деяких типів проектів у Об’єднувальній директиві: 

• кредити, отримані від проектів атомної енергії, не можуть бути викори-

стані; 

• кредити, отримані від змін у землекористуванні та лісогосподарської 

діяльності (так звані «стоки»), також не можуть бути використані; 
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• кредити, отримані від проектів генерування гідроелектроенергії з уста-

новчою потужністю понад 20 МВт, можуть бути використані, тільки якщо 

дотримано відповідних міжнародних критеріїв та інструкцій. 

Початковим моментом є визнання кредитів СВ і МЧР еквівалентними 

квотами ЄС з екологічної та економічної точок зору. Відповідно, пропозиція 

не змінює цикл проектів, в рамках яких видаються кредити СВ і МЧР. Це 

означає, що пропозиція ґрунтується на довірі стосовно системи Кіотського 

протоколу та компетентних організацій, зокрема Виконавчої ради МЧР та 

Спостережного комітету у відповідності зі ст. 6 [506, с. 35]. 

Кількість допустимих викидів враховувалася окремо для кожного стаці-

онарного джерела. Таким чином, забруднювачам доведеться платити більше 

за їх сертифікати, ніж тим, хто виділяв менше СО2. Під час І фази ЄСТВ, ли-

ше сертифіковані кредити скорочення, отримані в рамках проектів МЧР, мо-

гли бути продані, тому що одиниці скорочення викидів за проекти спільного 

здійснення в рамках Кіотського протоколу не видавалися до 2008 р. Для цьо-

го в 2008 р. ЄС ухвалив т.з. Пакет зі змін клімату на основі Директиви 

2009/29/EC про зміни Директиви 2003/87/EC з метою поліпшення і розши-

рення схеми торгівлі викидами парникових газів (Директива про Нову 

ЄСТВ). Ці акти поширюють загальні зусилля на скорочення викидів ПГ се-

ред галузей, що підпадають під торгівлю квотами викидів та інших джерел. 

Відповідно, немає жодного європейського законодавчого акту, який би акце-

нтував увагу виключно на викопному паливі енергетичних установок. Зобо-

в'язання в цій галузі можна знайти в актах, які націлені явно або неявно на 

скорочення викидів вуглецю. Сферами промисловості, викиди ПГ в яких ре-

гулювалися в рамках ЄСТВ від початку, були: електроенергетика, сталелива-

рні, скло-, цементо-, кераміко-, цегельно-, целюлозно-паперові виробництва 

та переробка нафти. 

Згідно Директиви про Нову ЄСТВ сама система ЄСТВ на ІІІ фазі функ-

ціонування (2013-2020 рр.) була піддана значним змінам. До неї, окрім СО2, 
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включено інші «парникові гази», які до цього не враховувалася в жодній із 

систем торгівлі і обміну викидами (закис азоту і перфторвуглерод) [505, с. 

13]. Крім того, включено нові сфери промисловості, зокрема енергетична 

(наприклад, викиди вуглекислого газу від нафтопродуктів). Включення цих 

нових видів діяльності та газів підтверджують той факт, що ЄСТВ продовжує 

бути зосередженою на великих енергоємних галузях, а отже, надає явної до-

помоги в реалізації ЕОЕн в Європі. В подальшому передбачається включення 

до схеми ЄСТВ також проектів із захоплення, транспортування і зберігання 

СО2 (на ІІ етапі надано право на розподіл до 300 мільйонів одиниць викидів 

для фінансування до 12 демонстраційних проектів CCS (ст. 11.12). Однією з 

головних особливостей нової директиви є збільшення узгодженості і центра-

лізації роботи схеми (ст. 1.12). Завдяки такій централізації, виділення допо-

моги буде здійснюватися централізовано, а не в рамках національних планів 

розподілу держав-членів, що викликало деякі проблеми на першій і другій 

фазах ЄСТВ. Підприємства як і раніше можуть придбати квоти з аукціону 

або на вторинному ринку. Крім того, в новій системі ЄСТВ поетапно відмов-

ляються від розподілу безкоштовних квот викидів для операторів на користь 

процесу акціонування і викупу квот. Саме через наявність значних безкошто-

вних квот викидів на перших етапах не вдалося встановити значної ринкової 

ціни на викиди. З 2013 р. всі квоти викидів відповідно до ст. 12, що не виді-

лені безкоштовно, виставлені на аукціон. Більше того, в електроенергетич-

ному секторі застосовуються ще більш суворі правила, оскільки жодних без-

коштовних квот викидів не буде виділено для виробників електроенергії піс-

ля 2013 р., хоча для комбінованого виробництва енергії і тепла для держав-

членів і залишено право на такі безкоштовні квоти викидів. Директива пе-

редбачає, що в разі досягнення згоди щодо заміни Кіотського протоколу, об-

меження на використання кредитів в рамках механізмів гнучкості у спільно-

му впровадженні та механізмах чистого розвитку будуть автоматично збіль-

шені до половини додаткових зусиль щодо скорочення і оператори певної 

установки зможуть використовувати сертифіковані скорочення викидів 
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(ССВ), одиниці скорочення викидів (ОСВ), або інші затверджені кредити від 

третіх країн, які ратифікували міжнародну угоду зі зміни клімату, наступну 

за Кіотським протоколом (ст. 1.13) [1061, с. 68]. Тобто, передбачається пере-

несення невикористаних одиниць ССВ і ОСВ за відповідними проектами на 

наступні періоди дії зобов’язань до 2015 р. Що, власне, йде у розріз з позиці-

єю цілого ряду держав, висловленою на Конкунській зустрічі сторін РКЗК 

ООН в 2010 р., що перенесення невикористаних одиниць з одного періоду дії 

на інший є неможливим [740, с. 2-37]. Окрім цього, в зв’язку з тим, що віро-

гідність укладання нової універсальної угоди була мінімальною, в директиві 

передбачено, що у разі затримки її прийняття передбачено можливість укла-

дення багатосторонніх або двосторонніх договорів між ЄС та третіми країна-

ми щодо продовження дії проектів та перенесення одиниць після 2012 р. (п. 

30). На такій основі до ЄСТВ від 2015 р. також долучається і Австралійська 

схема торгівлі квотами, а отже, ЄСТВ стає глобальною системою.  

Аналізуючи саму систему ЄСТВ, дослідники приходять до висновку, що 

її не можна розглядати у формі якогось механізму відповідальності за шкоду, 

спричинену викидами, вона є лише економічно ефективним інструментом, 

спрямованим на запобігання небезпечних змін клімату [1062, с. 105]. ЄСТВ є 

лише мінімумом, якого мають дотримуватися, але це не гарантує, що не може 

статися жодної шкоди. Отже, навіть участь в такій схемі і купівля відповід-

них квот не може звільняти великих забруднювачів від потенційної відпові-

дальності за зміни клімату і її наслідків. Крім того, спеціальна директива ЄС 

щодо відповідальності за екологічні збитки – Директива 2004/35/EC – не роз-

роблена для того, щоб накласти відповідальність на забруднювачів внаслідок 

викидів парникових газів, а також для позовів про відповідальність за шкоду, 

заподіяну викидами парникових газів в Суді ЄС (лише шкода, заподіяна охо-

ронюваним видам і місцям їх мешкання, землі і воді (ст. 2)). Про це, власне, і 

свідчить практика низки малих острівних держав, які під час підписання або 

ратифікації РКЗК ООН, заявили, що їхнє приєднання до Конвенції жодним 

чином не представляє собою відмову від будь-яких прав за міжнародним 
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правом, що стосуються відповідальності держав за несприятливі наслідки 

зміни клімату, і що жодні положення Конвенції не можуть тлумачитись як 

відступ від принципів звичаєвого міжнародного права [1063]. Останнім ча-

сом ЄС висував кілька пропозицій із розширення сфери дії ЄСТВ, зокрема, 

однією з останніх був заклик до ОЕСР щодо створення широкого вуглецево-

го ринку до 2015 р., пов'язаного з ЄСТВ [1064]. 

Заходи, спрямовані на регулювання викидів СО2 автомобільним транс-

портом по всій Європі не дали бажаних результатів протягом 1990-2004 рр., 

незважаючи на поліпшення ефективності використання палива. Вони скла-

дають третину всіх обсягів викидів ЄС і показали, що добровільна мета ско-

рочення автопромом ЄС не була досягнута. Тому, з 2009 р. було ухвалено ряд 

документів саме в цій сфері: Регламент 510/2011 щодо стандартів ефективно-

сті емісії нових легких комерційних автомобілів в рамках комплексного під-

ходу Союзу щодо скорочення викидів CO2 від легкових автомобілів [1065, с. 

1-18], Директива 2009/30/EC щодо зменшення вуглецю у життєвому циклі 

вмісту палива і інші. Так, в рамках Регламенту 443/2009 було встановлене 

скорочення викидів СО2 для нових автомобілів до 130 г на кілометр шляху, за 

допомогою прийняття технологічних нововведень двигуна. Причому, через 

тиск із боку автовиробників цей показник є доволі диференційованим: відрі-

зняється для великих і малих автомобілів (ст. 5) та має досягатися протягом 

2012-2015 рр. (ст. 4) [1066, с. 1-15].  

У ЄС вперше у міжнародному праві було також запропоновано спеціа-

льний правовий документ для регулювання функціонування проектів захоп-

лення та збереження вуглецю (CCS). Відповідно до рішення Європейської 

ради ще в 2007 р. було ухвалено рішення про підтримку до 12 великомасш-

табних демонстраційних проектів CCS у ЄС до 2015 р., а Комісія прийняла 

ряд заходів для створення загальних рамок нормативної та демонстраційної 

підтримки [1067]. Ключовою серед них є Директива 2009/31/EC про геологі-

чне зберігання двоокису вуглецю [187], яка була прийнята, щоб забезпечити 

правову основу для функціонування систем уловлювання, транспортування і 
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зберігання СО2, з терміном транспозиції на червень 2011 р. Директива регу-

лює наступні аспекти CCS: вибір місця зберігання, систему видачі дозволів, 

моніторингу, закриття зобов'язань та передачі відповідальності, механізми 

фінансування, доступу третіх сторін, прикордонного співробітництва та вре-

гулювання суперечок. Ця Директива встановлює правові основи для екологі-

чно безпечного підземного геологічного зберігання вуглекислого газу (CO2), 

вносячи свій внесок у боротьбу зі зміною клімату (ст. 1.1). Ця Директива за-

стосовується до геологічного зберігання CO2 на території держав-членів, їх 

ВЕЗ і на континентальних шельфах із загальною призначеною кількістю збе-

рігання більше 100 кілотонн. Зберігання СО2 в товщі води не допускається. 

(ст. 2). Зберігання CO2 можливе лише за наявності відповідного дозволу ком-

петентного органу держави. Заборонене геологічне зберігання, якщо немає 

значного ризику витоку або шкоди здоров'ю людини або навколишньому се-

редовищу. Дозволи на зберігання видаються державами-членами, але проек-

ти протягом 4 місяців передаються на перегляд Комісії ЄС (ст. 11). Комісія 

розглянула наразі один такий проект – зберігання у континентальному шель-

фі Нідерландів (Commission Opinion C(2012) 1236 final) [1068]. 

Директива містить критерії для вибору місця зберігання СО2 (Додаток 

2). Вибір місця здійснюється на основі найкращих наявних практик в три 

етапи (Збір даних, створення статичної моделі, характеристика зберігання) і 

має враховувати цілий ряд характеристик серед яких виділимо: гідрогеоло-

гію, сейсмічність, геохімію, ОВНС, розподіл населення в регіоні, діяльність 

навколо складського комплексу, близькості до адекватної транспортної ме-

режі, розподілу базових рідин, реактивні процеси, тиск і температуру збері-

гання, потенційні шляхи витоку. 

Держави-члени повинні забезпечити, щоб у разі витоку або значних по-

рушень, оператор негайно інформував про це компетентний орган, і прийняв 

необхідні коригуючи заходи, в тому числі заходи, пов'язані з охороною здо-

ров'я людей. Якщо оператор не вживає необхідних заходів щодо виправлення 

становища, компетентний орган вживає необхідних заходів щодо виправлен-
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ня (ст. 16). Відповідальність за сховища зберігається за оператором протягом 

не більше 20 років після закриття проекту (ст. 18). Повинен бути забезпече-

ний доступ потенційних користувачів (третіх осіб) до транспортних мереж і 

до місць зберігання для цілей геологічного зберігання CO2 (ст. 21). 

Транспортної мережі CO2 мають бути включені в Пріоритетну енергети-

чну інфраструктуру Європи. CCS також є невід'ємною частиною ініціатив ЄС 

із підтримки науково-технологічного співробітництва, як частина Плану 

стратегічних енергетичних технологій. Крім того були створені два інстру-

менти фінансування: Європейська енергетична програма для відновлення 

(EEPR) і програма NER300, фінансована з ЄСТВ і спрямована на підтримку 

великих демонстраційних проектів. Варто зазначити, що Директива 

2009/29/EC внесла зміни до Директиви 2003/87/EC з тим, щоб розширити то-

ргівлю квотами на викиди парникових газів за схемою ЄСТВ і на проекти 

CCS. 

ЄС від 1970-х років будує також власну регіональну систему енергетич-

ної безпеки, що сфокусована навколо забезпечення «безпеки поставок». По-

чинаючи з 2000-х років невід’ємним елементом цієї системи є застосування 

ВДЕ, біопалива, енергоефективності, диверсифікація поставок і лібералізація 

енергетичних ринків. Чи не вперше на зв'язок між енергетичною безпекою, 

змінами клімату та ВДЕ було звернуто увагу у 2005 р. в Зеленій книзі Євро-

пейської комісії «Європейська стратегія сталої, конкурентної і безпечної ене-

ргії». Серед причин видання документу зазначалися зміни клімату, залеж-

ність від імпорту і зростання цін на енергоносії. Для вирішення цих проблем 

пропонувалося визначити шість ключових областей, де необхідні дії: конку-

рентоспроможність і внутрішній енергетичний ринок, диверсифікація струк-

тури енергетики, солідарності, стійкий розвиток, інновації і технології і, на-

решті, зовнішня політика, яка включає в себе і безпеку постачань [1011, с. 3-

5]. Запроваджувався новий термін «єдина зовнішня енергетична політика», 

яка складалася з чіткої політики щодо енергетичної безпеки та диверсифіка-

ції партнерських зв'язків з виробниками, транзитними країнами та іншими 
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міжнародними організаціями, передбачала діалог з найбільшими виробника-

ми і постачальниками енергії на рівні Союзу або загальноєвропейського ене-

ргетичного співтовариства; ефективну реакцію на зовнішні енергетичні кри-

зові ситуації; інтеграцію енергетичної політики в інші зовнішні відносин, а 

також заходи щодо заохочення використання ВДЕ в країнах, що розвивають-

ся, наприклад, в Африці [1011, с. 14-17]. Пізніше, в рамках Плану дій щодо 

спільної енергетичної політики (2006 р.) серед заходів, які реалізовувати-

муться для забезпечення безпеки поставок перераховано:  

• стимулювання попиту на біопаливо, заохочення законодавства, що 

сприяє цьому; 

• скорочення викидів CO2 за рахунок використання біопалива та лімітів 

на домішки; 

• заохочення сталого вирощування енергетичних культур компаніями ЄС 

та країнами, що розвиваються; 

• Розширення поставок сировини за рахунок реалізації схем підтримки 

енергетичних культур, в яких перевага буде надана фермерам (грошова до-

помога, податкові пільги і т.д.), а також моніторинг впливу попиту на біопа-

ливо щодо поставок і цін продовольства; 

• підвищення торгівлі, спираючись на умови доступу на ринки для країн-

імпортерів, віддаючи перевагу країнам групи АКТ; 

• підтримка розвитку країн, що розвиваються, через пакети допомоги на 

біопаливо; 

• підтримка наукових досліджень для посилення конкурентоспроможно-

сті галузі біопалива, надаючи першорядного значення концепції "біоочищен-

ня" та іншим відповідним технологічним платформам [602]. 

Зазначалося, що використання ВДЕ «може стати провідником безпеки 

поставок і скорочення викидів парникових газів. Мають бути встановлені за-
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гальні цілі, правила для адаптації в національні цільові плани і плани дій», а 

також можливі напрямки політики та заходів, таких як стимулювання вико-

ристання ВДЕ в рамках новоприйнятого законодавства та запровадження ві-

дповідних систем підтримки [624, с. 9-14]. 

ЄС забезпечує розлогу структуру інституційної підтримки ЕОЕн. Її 

складають інститути ЄС та інші органи. До першої групи в нашому випадку 

відносяться інститути ЄС загальної компетенції: Європейський Парламент, 

Комісія ЄС, Рада ЄС. У першу чергу, завдяки їхній спільній діяльності через 

законодавчу процедуру, ухвалюються акти вторинного права ЄС, що регу-

люють в т.ч. і сферу ЕОЕн. Крім того, вони здійснюють і ряд спеціальних за-

вдань. Зокрема, в рамках Комісії ЄС функціонує два пов’язаних спеціалізо-

ваних генеральних директорати (ГД) – ГД з енергетики і ГД з навколишнього 

середовища. ГД з енергетики відповідає за питання енергетики та спільної 

енергетичної політики ЄС. Він працює у сфері лібералізації спільного ринку 

щодо ВДЕ, декарбонізації енергетики та енергетичних питань, що стосують-

ся навколишнього середовища. Він відповідає також за енергетичну безпеку 

(поставки та регулювання криз і контакт із постачальниками). Як і в інших 

ГД, його основні види діяльності включають аналіз і створення політик ЄС, 

заохочення інновацій, розробка законодавства і т.д. Відповідно, він відіграє 

важливу роль і пропонує експертні висновки, які обговорюються як у держа-

вах-членах, так і в Європейському парламенті, Європейській Раді і Раді ЄС.  

Своєю чергою, Рада ЄС виступає від імені ЄС при укладанні різного ро-

ду міжнародних угод у сфері енергетики і захисту навколишнього середови-

ща та приєднання до спеціалізованих міжнародних організацій. Зокрема, са-

ме Рада ЄС прийняла рішення про приєднання до Статуту IRENA, що вклю-

чало заяву про наявність в ЄС компетенції в сенсі ст. VI Статуту IRENA, і 

взяла обов’язок виплат щорічних внесків IRENA, передбачених в рамках 

програми ЄС Intelligent Energy – Europe [845]. 

Важливу роль грають різного роду спеціалізовані органи, а також спеці-

альні програми підтримки. Спеціалізовані органи, що діють виключно в рам-
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ках ЄС, засновуються також на основі гармонізаційних актів. Так, Директи-

вою 2009/28/EC передбачене створення спеціальних комітетів з ВДЕ та зі 

стійкості біопалива та біорідин, а Директива 2009/30/EC створила спеціаль-

ний Комітет для моніторингу координації енергетичних, соціальних і еко-

логічних аспектів виробництва біопалива. Завданням останнього є встанов-

лення критеріїв стійкого виробництва біопалив. В рамках виконання за-

вдань Другого енергетичного пакету було ухвалено рішення про створення 

цілого ряду спеціалізованих установ і об’єднань на рівні ЄС у сфері ЕОЕн: 

ManagEnergy (ініціатива Управління Європейської комісії з енергетики та 

транспорту, покликана надавати підтримку учасникам, які працюють у сфері 

енергоефективності та ВДЕ на місцевому та регіональному рівнях), Агентст-

во по виконанню програми "Розумна енергія" (IEEA) (здійснює управління 

різними проектами і заходами, які фінансуються по лінії програми Intelligent 

Energy - Europe, і займається поширенням отриманого досвіду та найкращої 

практики). 

Варто відзначити, також, що саме ЄС чи Євратом виступали одними з 

ініціаторів, натхненників і засновників створення більшості міжнародних 

міжурядових організацій і об’єднань у сфері ЕОЕн. Мова йде про IRENA, 

ІТЕР, Міжнародне партнерство по співпраці в галузі енергоефективності, 

Глобальний форум високого рівня міністрів з чистої енергії і інші. У всіх цих 

випадках ЄС чи Євратом, в залежності від компетенції об’єднань, виступа-

ють їхніми учасниками, беручи активну участь у прийнятті їхніх рішень в 

особистій якості, часто одночасно з державами-членами. Така можливість 

цілком відповідає повноваженням і компетенції ЄС (ст. 220 ДФЄС) та Євра-

тому (ст. 101 Договору про Євратом). Крім того, ЄС створив цілий ряд 

об’єднань та партнерств на двосторонній основі з третіми державами, які 

мають завдання також у сфері екологічної енергетики, наприклад, європейсь-

ке Енергетичне Співтовариство.    

ЄС створено цілу низку різного роду програм підтримки, що функціо-

нують у сфері ЕОЕн. Так, у сфері енергоефективності функціонує програма 
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SAVE27. На досягнення технологічного прогресу у сфері ВДЕ у ЄС було 

спрямовано ряд дослідницьких і демонстраційних програм типу JOULE-

THERMIE, INCO і FAIR, які сприяли не тільки створенню європейського се-

ктора виробництва відновлюваної енергетики, а й досягненню провідного 

становища у світі [1014]. Одночасно Рада ЄС прийняла програму ALTENER 

[1069, с. 41-44], що стала спеціальним фінансовим документом, що стосуєть-

ся сприяння відновлюваній енергетиці. Поряд з іншими питаннями, програма 

зосереджує свою увагу на законодавстві та стандартизації з метою прискорення 

розвитку ринку ВДЕ, що виробляється на ГЕС, з біопалива та біомаси. Євро-

пейська Комісія обрала низку проектів ВДЕ, що отримували протягом п’яти 

років фінансову підтримку за програмою. Її завданням було просування від-

новлюваних джерел енергії, спрямованих на скорочення викидів CO2 за ра-

хунок збільшення ринкової частки ВДЕ, беручи до уваги орієнтовні цілі ЄСп 

зі стимулювання використання відновлюваних джерел енергії. Після закін-

чення програми 31 грудня 1997 р. було прийнято рішення про її продовження 

у формі програми ALTENER II з 1 січня 1998 р. до 31 грудня 2002 р. [1070, с. 

31]. Мета ALTENER II була ідентична завданню попередниці, але присутні 

деякі відмінності. Так,  її дію можна було поширити на країни Центральної та 

Східної Європи відповідно до умов, у тому числі фінансового характеру, ви-

кладених у додаткових протоколах до Європейських угод про асоціацію, та 

правом на участь в програмах ЄСп, що має міститися в самих угодах про 

асоціацію. Програма була відкрита також для участі країн ЄЕП та Кіпру на 

основі додаткових асигнувань, відповідно до процедур, які повинні бути уз-

годжені з кожною країною (ст. 7). Також, програма зосередилася лише на тих 

ВДЕ, які довели свою життєздатність або були близькі до цього (біомаса,  

сонячна енергія,  мала та мікро ГЕС, енергія вітру і геотермальна енергія). 

Крім того, ALTENER II забезпечувала підтримку дій, спрямованих на прис-

корення притоку інвестицій в технології ВДЕ.  

                                                             
27 Докладно див. глава 2.3.  
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У 2003 р. на зміну відокремленим проектам в сфері ВДЕ, енергоефекти-

вності і енергозбереження прийшла цілісна програма ЄС - «Розумна енергія 

для Європи» («Intelligent Energy - Europe») (2003-2006 рр.) [1071-1072]. Ця 

програма включила до свого складу існуючі до цього окремі проекти – SAVE 

(енергетична ефективність), ALTENER III (сприяння новим та ВДЕ), STEER 

(підтримка енергетичних ініціатив щодо транспорту) і COOPENER (ініціати-

ви з відновлюваної енергетики в країнах, що розвиваються) (ст. 3). Фінансу-

вання ЄС було спрямоване на: безпеку енергопостачання в рамках внутріш-

нього ринку, сприяння стійкому розвитку, забезпечення конкурентоспромо-

жності та захист навколишнього середовища, тощо. Підтримці підлягали мі-

сцеві, регіональні та національні ініціативи в області ВДЕ, енергоефективно-

сті, енергетичні аспекти транспорту, а також, сприяння міжнародній фінан-

совій допомозі. Відповідно, сфера охоплення програми стала значно більшою 

– не лише Європа, але й країни, що розвиваються, крім того, самі завдання 

стали значно більшими – не лише ВДЕ, але й пов’язані енергетичні сфери.  

У 2006 р. ЄС прийняв нову програму фінансування: Рамкову програму 

конкурентоздатності та інновацій (2007-2013 рр.) [1073, с. 15-40]. Ця програ-

ма присвячена підтримці наукоємних малих і середніх підприємств в ЄС. За 

своєю суттю вона повторила ідеї, запропоновані ще в ALTENER, – фінансова 

підтримка протягом довгого часового проміжку обраних проектів. Рамкова 

програма об'єднала ті конкретні заходи ЄСп в галузі підприємництва, малого 

та середнього бізнесу, конкурентоспроможності промисловості, інновацій, 

інформаційних технологій, екологічних технологій та інтелектуальної енер-

гії, які до цих пір регулюються рішеннями Ради, прийнятими від 1996 до 

2003 рр. Серед інших до цієї програми увійшло фінансування програми «Ро-

зумна енергія для Європи» II (2007-2013 рр.). Вона безпосередньо була спря-

мована на забезпечення енергоефективності та ВДЕ в ЄС, переслідуючи три 

цілі: охорона навколишнього середовища, безпека поставок і конкурентосп-

роможність. Ці заходи були пов’язані, з одного боку, з потребою об’єднати 

вісі еколого-наукові програми ЄС в рамках однієї програми, а з іншого – оп-
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тимізувати витрати на них. Вона була не технологічною програмою, орієнто-

ваною на поліпшення ринкових умов шляхом видалення нетехнічних бар'єрів 

і створення ринкових можливостей для ВДЕ. Так, з програми «Розумна енер-

гія для Європи» було виключено проект COOPENER, спрямований на підт-

римку проектів з ВДЕ за межами ЄС. У той же час, була дозволена участь 

підприємств з третіх країн-членів ЄЕП, країн-кандидатів на вступ, згідно 

угод та рішень Рад з Асоціації, країн Західних Балкан, після створення рам-

кових угод щодо їх участі в програмах та інших третіх країн, коли угоди та 

процедури це дозволяють (ст. 4). В її рамках також продовжує функціонувати 

програма ALTERNER, що пропагувала «нові ВДЕ для централізованого та 

децентралізованого виробництва електричної та теплової енергії та їх інтег-

рації в місцеве середовище і енергетичні системи» [1074, с. 19]. Ще один з її 

підрозділів – STEER – займається транспортними енергетичними аспектами, 

такими, як диверсифікація палива за допомогою нових і ВДЕ видів палива, а 

також, енергоефективності. 

У 2013 р. програма «Розумна енергія для Європи» II припинила своє іс-

нування, а проекти, що були фінансовані в її складі з підтримки різних сфер 

ЕОЕн, було інтегровано до нової 8 рамкової програми ЄС з науково-

технічного розвитку – «Горизонт 2020» [1075-1076]. Тепер ця програма ЄС 

підтримує дослідження, демонстрації і ринок енергозберігаючих технологій. 

До її складу увійшли фонди для підтримки енергоефективних будівель, про-

мисловості, опалення та охолодження, пов'язаних з енергетикою продуктів і 

послуг, а також, для підвищення привабливості інвестицій в області енергое-

фективності. Можливо залучення до виконання цієї програми також третіх 

країн, через укладання окремих угод, що і було відносно здійснено України в 

2015 р. [1077]. Така діяльність знаходиться в напрямку реалізації підходів ЄС 

щодо централізації і укрупнення існуючих програм підтримки, зради змен-

шення управлінських витрат, що здійснюється в різних сферах, а також, за-

лучення третіх держав, що мають з ЄС угоди про асоціацію. В цих же рамках 

перебуває і розробка заходів у зв'язку з економічною кризою в 2008-2009 рр. 
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Тоді інститути ЄС створили новий інструмент фінансування під назвою 

«Програма Європейської енергетичної реабілітації» (EEPR) [1078, с. 31]. Цей 

інструмент сприяє розвитку проектів в галузі енергетики в ЄС, виділивши 

фінансові стимули, зокрема, для проектів CCS і офшорної вітрової енергії. 

Кульмінацією інституційної структури ЄС в енергетичній сфері зага-

лом, і у екологічній енергетиці, зокрема, має стати побудова Європейського 

енергетичного союзу (European Energy Union, ЕЕU). Правовою основою та-

кого об’єднання зараз є ст. 194 ДФЄС, Повідомлення Комісії від 10 травня 

2014 р. «Стратегія енергетичної безпеки ЄС» (COM(2014)330), від 25 люто-

го 2015 р. «Рамкова стратегія для гнучкого енергетичного союзу з далеког-

лядною політикою зі змін клімату» (COM(2015)080) з Дорожньою картою 

для Енергетичного Союзу [1079], «Паризький протокол: план для вирішення 

глобальних змін клімату після 2020 р.» (COM(2015)081), «Досягнення мети у 

10%: Поєднання електромереж в Європі до 2020 р.» (COM(2015)082), Висно-

вок Європейської ради від 19 березня 2015 р. Цей союз поєднає регулюван-

ня газового (включаючи LNG), електроенергетичного (включаючи ВДЕ, 

атомну енергетику, енергоефективність), кліматичного ринків ЄС і зовніш-

ню діяльність ЄС в енергетичній сфері.  

Основними положеннями плану створення ЕЕU є: зниження залежності 

від єдиного постачальника енергоносіїв та солідарність між країнами-

членами ЄС у випадках перебоїв з постачанням; вільний рух енергії (т.з. 

п’ята свобода ЄС); підвищення енергетичної ефективності; прагнення до су-

спільної моделі, яка продукує низькі рівні викидів. У кінцевому рахунку, 

ЕЕU повинен створити інтегрований внутрішній енергетичний ринок, що до-

сягається через: створення національних правил, сумісних між собою, споча-

тку змусивши держави-члени більш тісно співпрацювати щодо макро-

регіональної інтеграції енергетичного ринку, а в якості другого кроку – збі-

льшити інтеграцію регіонів у масштабах ЄС; реалізацію інфраструктурних 

проектів, що становлять взаємний інтерес. 
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ЕЕU має функціонувати у поєднанні п'яти вимірів: енергетична безпека, 

солідарність і довіра; повна інтегрованість європейського енергетичного ри-

нку, енергоефективність, що має сприяти поміркованості попиту; декарбоні-

зація економіки; дослідження, інновації та конкурентоспроможність. Важли-

во, що до 2030 р., завдяки функціонуванню ЕЕU, економіка ЄС має стати 

найбільш декарбонізованою у світі. Цьому має сприяти: поєднання дій у сфе-

рі енергетики і клімату, використання ВДЕ, енергоефективність, розвиток 

новітніх технологій, у першу чергу на транспорті, ефективна система торгівлі 

викидами, застосування технологій ІТЕР, стратегія зрідженого природного 

газу. 

  

 

5.2. Міжнародно-правове регулювання відносин ЄС у сфері екологічної 
енергетики в угодах з третіми державами. 

 

З метою правового оформлення міжнародного співробітництва, Євро-

пейський Союз може вести переговори та укладати угоди з третіми країнами 

та міжнародними організаціями. Ці угоди є обов'язковими для інституцій 

Союзу та держав-членів (ст. 216.1-2 ДФЄС). Такі угоди можуть також бути у 

формі угод про асоціацію, які включають взаємні права та обов'язки, а також 

особливі процедури та спільні дії з третьою державою (ст. 217 ДФЄС). 

В рамках таких угод ЄС вирішує безліч завдань в межах своєї компетен-

ції чи спільної з державами-членами. Починаючи від 1990-х років, ця компе-

тенція поширюється і на сфери енергетики, і навколишнього середовища, ві-

дповідно, і ці питання відносяться до врегульованих ЄС в угодах з третіми 

державами і міжнародними організаціями. Як зазначає О.О. Гріненко, буду-

ючи відносини з третіми державами, ЄС виділяє згідно своїх установчих до-

говорів: відносини з країнами, що розвиваються (відносини з метою розвитку 

(ст.ст. 4, 208-211 ДФЄС), відносини з країнами сусідами (привілейовані сто-

сунки (ст. 8 ДЄС)), відносини з асоційованими територіями (ст.ст. 198-203 
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ДФЄС) та договори з всіма іншими третіми державами (ст.ст. 212-213 

ДФЄС). Проте, практична договірно-правова практика ЄС дозволяє вказати 

на існування ще й підгруп, прямо в установчих договорах не передбачених. 

Наприклад, угоди про асоціацію та стабілізацію або середземноморські угоди 

про асоціацію чи стратегічна асоціація (з Чилі та Мексикою) і т.п. [1080, с. 

339-340]. 

Треба зазначити, що не лише акти первинного права ЄС дають можли-

вість здійснювати співробітництво з третіми державами у сфері енергетики. 

Акти вторинного права не лише надають такі можливості, але й іноді зо-

бов’язують до цього, зокрема у сфері ЕОЕн. Так, ст. 16 Директиви з ВДЕ 

2009/28/EC зобов'язує держави-члени вжити «відповідні заходи», щоб розви-

вати їх міжсистемний взаємозв'язок із третіми країнами, з метою стимулюва-

ти розвиток виробництва електроенергії з ВДЕ. Це положення є важливою 

правовою основою для розвитку проектів з ВДЕ в третіх країнах та розвитку 

транскордонних засобів передачі енергії. Одним із засобів реалізації такої 

норми став французький проект Medgrid і німецький Desertec, що реалізу-

ються в африканських країнах. 

Найважливішими при визначенні ситуації з нормами щодо екологічної 

енергетики в таких угодах є наступні аспекти: можливість поширення acquis 

communautaire в цій сфері на треті країни, засади взаємної співпраці та інсти-

туційне оформлення такого співробітництва. Досить часто всі ці аспекти 

присутні в рамках однієї угоди рамкового характеру.    

Не дивлячись на те, що сам по собі термін acquis communautaire досить 

часто зустрічається як в рамках міжнародного права і національного законо-

давства, так і правої доктрини, його розуміння не є сталим. Суд ЄС обмежив-

ся ще у 1978 р. констатацією існування доробку ЄСп, як правил щодо «єдно-

сті ринку» [1081, с. 927]. А єдиною спробою дати його визначення в рамках 

первинного права ЄС була ст. IV-438 проекту Конституційного договору ЄС 

(2004 р.), що так і не набув чинності, де до них віднесли установчі договори 

ЄС, акти інститутів ЄС, договори між інститутами ЄС, рішення і угоди, при-
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йняті представниками урядів держав-членів ЄС, угоди між державами-

членами ЄС з питань діяльності ЄС, декларації, прийняті під час міжурядо-

вих конференцій, резолюції або позиції, прийняті Європейською радою або 

Радою ЄС згідно з процедурою взаємної згоди [1082]. В українському зако-

нодавстві це – «правова система Європейського Союзу, яка включає акти за-

конодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в 

рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та полі-

тики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ» (Розд. ІІ) 

[1083, с. 367]. В доктрині цей термін тлумачать дещо по-різному. На думку 

В.І. Муравйова «до acquis communautaire, окрім норм договорів та постанов 

інститутів Євросоюзу, входять декларації та резолюції, ухвалені в рамках ЄС, 

тобто навіть такі акти, які не мають обов'язкового характеру. Також, туди 

включено й практику Суду ЄС» [1000, с. 475]. Своєю чергою, на думку Р.А. 

Петрова, «поняття "acquis communautaire" може використовуватися як у пра-

вовому, так і політичному, соціальному та історичному контекстах. У право-

вому контексті "acquis communautaire" охоплює всі досягнення ЄС правового 

характеру, включаючи цілі установчих договорів, принципи, первинне і вто-

ринне законодавство і "м'яке право". Зміст і обсяг поняття "acquis 

communautaire" не є остаточно визначеними, а відрізняються в залежності від 

мети застосування "acquis communautaire". У внутрішній області застосуван-

ня "acquis communautaire" переслідується мета збереження політичної і пра-

вової єдності ЄС. У зовнішній області застосування, як правило, "acquis 

communautaire" відображає формат і характер відносин ЄС із третіми країна-

ми» [1084, с. 99]. 

Відсутність такого однозначного розуміння є небезпечною з правової 

т.з., зважаючи на те, що Україною проголошено за свою зовнішньополітичну 

мету «набуття членства в Європейському Союзі» (ст. 11 Закон України «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р.) [1085, с. 527], а 

у Стратегії вступу держав-кандидатів до ЄС (2002 р.) особливо виділено, що 

вступ можливий лише після «успішної імплементації та ефективного засто-
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сування acquis communautaire в національній правовій системі» [1086, с. 5]. В 

Угоді про асоціацію України з ЄС (2014 р.) також неодноразово містяться 

вимоги наближення чи приведення українського законодавства до вимог 

acquis communautaire (преамбула, ст. 1, 56 і далі). 

Нам видається вірною ідея, що acquis має досить гнучкий характер і їх 

зовнішня і внутрішня складові відрізняються. Фактично, існує два їхніх ви-

міри – acquis communautaire, коли мова йде про широкий спектр норм права 

ЄС, які функціонують в рамках спільного ринку, та передбачають своє 

обов’язкове прийняття державами-кандидатами на вступ в ЄС, та, так би мо-

вити, acquis «external», яке уособлює в собі правове регулювання відносин 

ЄС із конкретною третьою державою, групою держав чи міжнародною орга-

нізацією. Цей вид acquis фактично відрізняється тим, що кожного разу пе-

редбачає як сприйняття іншого набору норм права ЄС, так і створених спіль-

ними органами правових норм. Зрозуміло, що якщо перша група норм буде в 

цілому ідентична, то норми другої – завжди різні.  

В доктрині права лунають думки вважати саме право ЄС «добровільною 

правовою акультурацією, що володіє відносно відокремленою правовою ба-

зою» [1087]. На нашу думку, із суто теоретичного боку,  різного роду проце-

дури наближення та приведення у відповідність до acquis ЄС законодавства 

третіх країн можуть вважатися певною частиною більш глобального процесу 

правової когерентності, що передбачає «реальну зв'язаність правових систем, 

що є результатом правової конвергенції і базується на принципах комплеме-

нтарності, парадигмальності або глобальності» [1088, с. 7]. Акультурацією 

цей процес важко вважати, хоча б виходячи з того, що він не охоплює весь 

об’єм національного законодавства третіх країн, даючи йому можливості для 

самостійного розвитку. 

Загалом, ЄС для співпраці з сусідами використовує цілий ряд механіз-

мів, передбачений в цілому ряді багатосторонніх та двосторонніх угод: Євро-

пейський економічний простір, Європейська політика сусідства, Східне пар-

тнерство, співробітництво з країнами АТК, діалог США-ЄС, Росія-ЄС, Ки-
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тай-ЄС, білатеральні угоди зі Швейцарією, угоди про асоціацію (УА), угоди 

про партнерство і співробітництво (УПС) і т.д. В усіх з них присутня енерге-

тична і екологічна складова, кожен із цих діалогів приділяє важливу увагу 

аспектам ЕОЕн – ВДЕ, енергоефективності, біопаливу і т.п. Проте, в рамках 

кожного інструменту співпраці існують свої особливості, що, серед іншого, 

втілюються і в різному рівні сприйняття acquis. Так, в рамках Політики су-

сідства чітко виділено дві складові – Східне партнерство (СхП) та Союз для 

Середземномор’я (СДС), які мають окреме інституційне оформлення і окремі 

заходи у сфері ЕОЕн.  

Найбільш глибокий рівень інтеграції ЄС із третіми державами реалізо-

вано в рамках Європейського економічного простору (ЄЕП). З правової т.з. її 

оформлено угодою між ЄС і його державами-членами і членами Європейсь-

кої асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), зараз – Норвегію, Ісландію і Ліхтен-

штейном (1994 р.) [1089, с. 3-36]. В преамбулі угоди виділено бажання сторін 

«зберегти, захистити і поліпшити якість навколишнього середовища, дома-

гаючись розумного і раціонального використання природних ресурсів», а ос-

новою такої діяльності визначено «принцип сталого розвитку, а також прин-

ципи перестороги і превентивних дій». Серед завдань ЄЕП виділено особли-

во «тісну співпрацю… у сфері навколишнього середовища» (ст. 1.2f). Своєю 

чергою, енергетика (ст. 24) окремо згадана в рамках відокремленої сфери ре-

гулювання в розділі щодо однієї з поширених на держави-партнери чотирьох 

свобод ЄС – «вільний рух товарів» (розд. 4) і передбачає імплементацію актів 

ЄС з Додатку IV. Додатково проблематика співпраці у сфері навколишнього 

середовища розкрита в рамках гл. 4 част. 5. Тут в якості мети діяльності сто-

рін вказано: «зберігати, захищати і покращувати стан навколишнього середо-

вища; виважене і раціональне використання природних ресурсів» (ст. 73.1), а 

принципами співпраці є застосовані в праві ЄС принцип превентивної дії, 

усунення джерел шкоди навколишньому середовищу і відшкодування збитку 

забруднювачем. В якості конкретних вживаних заходів є імплементація Нор-

вегію, Ісландію і Ліхтенштейном норм актів права ЄС у сфері навколишнього 
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середовища, перерахованих в Додатку ХХ [1090]. Крім того, дозволено вжи-

вання сторонами «більш суворих захисних заходів, сумісних із цією Угодою» 

(ст. 75).     

Від повноправного членства в ЄС участь у цьому форматі відрізняла ві-

дсутність митного і монетарного союзу, спільної політики у сільському гос-

подарстві і рибальстві, передачі законодавчих повноважень будь-якому орга-

ну «простору» і ін. [1091, с. 107].  

На практиці весь механізм ЄЕП означає поширення більшості актів 

acquis ЄС у сфері, серед іншого, енергетики і навколишнього середовища на 

Норвегію, Ісландію і Ліхтенштейн. Важливою особливістю цієї угоди, яку 

пізніше ЄС застосував і в рамках Енергетичного співтовариства, є можли-

вість оперативного внесення змін до цього переліку, що має відповідати змі-

нам в законодавстві ЄС. Як зазначають дослідники, гомогенність «acquis 

ЄЕП» та «acquis» ЄС – відмінна ознака Угоди про ЄЕП. Гомогенність перед-

бачає наявність гармонізованого релевантного «acquis» ЄС та держав ЄАВТ, 

який забезпечений однаковим тлумаченням судових органів [1005, с. 11]. 

Спільні рішення про такі зміни ухвалюються Спільним комітетом ЄЕП (ст. 

102). Крім того, їхнє оприлюднення відбувається не в «Офіційному журналі 

ЄС», а в спеціальному щотижневому «Доповненні ЄЕП до Офіційного жур-

налу ЄС». Наприклад, таким чином через Рішення Спільного комітету ЄЕП 

№ 93/2011 до Додатку ХХ було імплементовано Рішення Комісії 

2011/389/ЄС від 30 червня 2011 р., щодо Загальносоюзної кількості квот, за-

значених у ст. 3.3 (а) (g) Директиви 2003/87/EC про створення схеми дозволів 

на викиди та торгівлю парниковими газами всередині ЄС [1092]. 

Іншою специфікою додатків до ЄЕП є те, що в них встановлюється тер-

мін інкорпорації перерахованих актів ЄС в законодавство учасниць ЄЕП, що 

є в принципі ідентичним підходу, що застосовується зараз також в УА з 

Україною, Грузією та Молдовою, а раніше застосовувався в договорі про 

Енергетичне співтовариство. Проте, важливою відмінністю підходу ЄЕП є 

інкорпорація директиви і регламентів в законодавство третіх країн цілком, а 
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не частинами, як це передбачено в УА. Це пов’язано з тим, що: 1. держави 

ЄЕП мають ідентичний економічний і політичний підхід до економічних від-

носин; 2. вони є достатньо інтегрованими в інституційні структури ЄС (аге-

нтства і т.п.).  

В той же час, така імплементація передбачає одночасно і внесення змін в 

ці акти, проте ці зміни фіксуються в самих Додатках IV і ХХ поряд з назвою 

актів acquis ЄС. З цим, власне, пов’язане і використання різної термінології в 

законодавстві ЄС і Договорі про ЄЕП, щодо імплементації актів ЄС. В ЄС 

мова йде про «транспозицію», в ЄЕП кажуть про інкорпорацію, яка, як відо-

мо, передбачає можливість змін.  

Досить часто ці зміни носять технічний характер, пристосовуючи акт ЄС 

до потреб ЄЕП. Наприклад, замінивши слово «Комісія» (ЄС) на «держави 

ЄАВТ і Комісія, в рамках своєї компетенції» (в cт. 4.5 регламенту № 

106/2008 [181, с. 1]). Проте, часто мова йде і про більш суттєві зміни: 1. не-

поширення на одну з держав норм акту ЄС (наприклад, Ліхтенштейн відмо-

вився від виконання Директиви 2009/28/EC щодо ВДЕ, а Ісландія зробила 

застереження щодо незастосування до когенерації з геотермальної енергії 

Директиви ЄС 2004/8/EC про когенерацію), 2. зміни кількісних показників 

прийнятих в ЄС (наприклад, при інкорпорації додатку В Директиви № 

774/2010); 3. невиконання передбачених в актах ЄС норм (наприклад, в рам-

ках директиви 2009/28/EC про ВДЕ держави-члени ЄС зобов’язалися  до 

2020 р. досягти частки енергії з ВДЕ в сукупному балансі до 20% (ст. 3.1), 

проте в рамках інкорпорації директиви в ЄЕП ця норма виключена); 4. інша 

процедура виконання норм акту ЄС (наприклад, при інкорпорації директиви 

2009/28/EC про ВДЕ встановлено, що Ісландія і Норвегія мають оприлюдни-

ти свої національні плани по ВДЕ перед Наглядовим органом ЄАВТ (EFTA 

Surveillance Authority) не пізніше 6 міс. після ухвалення Спільним комітетом 

ЄЕП Постанови про інкорпорацію Директиви 2009/28/EC, замість процедури 

ст. 4.2 директиви, передбаченої в ЄС).  
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Така, по суті, частково диспозитивна процедура імплементації в рамках 

ЄЕП створює певні колізії при реалізації завдань ЕОЕн. Так, Норвегія не реа-

лізувала попередню Директиву ЄС 2003/87/EC щодо ЄСТВ, а здійснювала 

окрему торгівлю квотами викидів, проте, вже директива про Нову ЄСТВ була 

поширена і на держави-члени ЄЕП, а отже, і Норвегія інтегрувала її, перені-

сши свої не використані раніше квоти за одним винятком – морські нафтові 

підприємства не будуть отримувати безкоштовних квот викидів. В рамках 

реалізації цього пакету Норвегії вдалося реалізувати норми директиви 

2009/31/EC, спрямовані на реалізацію проектів з уловлювання СО2, в першо-

му економічно рентабельному проекті CCS – Mongstad [1093, с. 729-830]. В 

той же час, імплементація самої директиви поки не здійснена, що пов’язано з 

її певними колізіями з існуючим норвезьким законодавством. Наприклад, но-

рми про передачу відповідальності за проект CCS від приватного оператора 

державному компетентному органу, через 20 років після заповнення сховища 

недозволена норвезьким законодавством, за яким вся відповідальність за від-

ходи, пов’язані з діяльністю на шельфі, зберігається за оператором.  

Своєю чергою, реалізуючі норми директив ЄС про ВДЕ, Норвегія засто-

сувала іншу тактику. Перша з директив – 2001/77/EC, була актуальна в рам-

ках ЄЕП і повинна була бути включена в угоди про ЄЕП, але на практиці 

цього не сталося. Норвегія мала власні цілі і показники з розвитку ВДЕ, які 

відрізнялися від застосованих в ЄС. В той же час, нова директива з ВДЕ – 

2009/28/EC – вже була застосовна і до Норвегії, як члена ЄЕП. Зрозуміло, що 

головний наголос було зроблено на розвитку таких видів ВДЕ, як гідроенер-

гетика і ВДЕ у прибережних водах. У 2010 р. щодо останніх було ухвалено 

новий закон, що заклав основи для нормативно-правової бази концесійного 

режиму функціонування виробництва ВДЕ у прибережній зоні, і в першу 

чергу вітрових електростанцій [1094].   

Механізм імплеменції рішень, прийнятих Спільним комітетом ЄЕП, є 

схожим з імплементацією міжнародних договорів в національне законодав-

ство: «виконання відповідних конституційних вимог» (ст. 103.1). Проте, як-
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що такі вимоги не виконані протягом 6 міс., рішення Спільного комітету 

ЄЕП буде застосуватися на тимчасовій основі, в разі відсутності від держави 

спеціального заперечення (ст. 103.2).  

Важливим аспектом співпраці з країнами Східної Європи у сфері енер-

гетики є також Східне партнерство (СхП), засноване 2009 р. рішенням Саміту 

Східного партнерства [1095]. Східне партнерство не обмежується сусідськи-

ми відносинами і має на меті сприяння країнам-партнерам у наближенні до 

стандартів ЄС. Партнерство реалізується шляхом інтеграції країни-партнера 

до ЄС по окремих сферах: економічна інтеграція, енергетична інтеграція, на-

ближення регуляторних норм, правова апроксимація, адміністративне рефо-

рмування тощо [1096, с. 22]. В рамках цього інституційного утворення ство-

рено чотири тематичні платформи співробітництва, третьою з яких є «енер-

гетична безпека» [1097]. Ця тематична платформа включає широкий об’єм 

завдань: «посилення енергетичної безпеки шляхом співпраці, спрямованої на 

довгострокове стабільне і безпечне енергопостачання та транзит, у т.ч. шля-

хом покращення регулювання, енергоефективності та поширення викорис-

тання ВДЕ» (п. 8) [1095]. Практична реалізація цих завдань здійснюється в 

рамках робочих програм Платформи «енергетична безпека», де ухвалюються 

періодичні завдання роботи «Основні цілі програми робот», з яких зараз чин-

ною є на 2014-2017 рр. [1098]. По суті, в рамках цих програм виконують за-

вдання, поставлені ще в 2011 р.: зближення нормативної бази; розвиток взає-

мозв'язків і диверсифікації поставок електроенергії, газу і нафти; діалог з 

партнерами в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії; 

співпраця у створенні та зміцненні нормативно-правової бази в галузі ядерної 

безпеки. На останній період було додано лише один напрямок – «традиційні і 

нетрадиційні ресурси нафти і газу». В той же час, варто відзначити відсут-

ність посилань на захист навколишнього середовища в рамках завдань СхП. 

В якості механізмів реалізації завдань СхП у сфері енергетики відзначалося 

включення положень щодо енергетичної взаємозалежності до нових УА або 

до інших двосторонніх домовленостей між ЄС та країнами-партнерами.  
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В подальшому, згідно рішень органів ЄС енергетичне співробітництво 

ЄС з третіми країнами в рамках СхП відзначалося, як «засноване на політиці 

діалогу, спрямованого на подальшу інтеграцію ринків, підвищення енергети-

чної безпеки, ядерної безпеки та розвиток нових партнерських відносин з 

ВДЕ та енергоефективності» [1099, с. 1-4]. У сфері наближення до acquis у 

відповідній резолюції Європарламенту 2012 р. учасникам СхП рекомендова-

но «підтримати приватизацію, поділ та комерціалізацію виробництва енергії і 

структур транспортування, відповідно до положень третього пакета для рин-

ків електроенергії та газу» (п. 6). Враховуючи пов’язаність енергетики з еко-

логією, ЄС «закликає приділяти більше уваги екологічним аспектам вироб-

ництва та споживання енергії в східноєвропейських партнерів, для досягнень 

у боротьбі з викидами СО2», для чого «рекомендує подальшу підтримку роз-

витку відновлювальних джерел енергії та енергозберігаючих технологій» (п. 

7), а рухаючись у фарватері політики ЄС зі встановлення в рамках Директиви 

з ВДЕ національних показників використання ВДЕ «включати в свої націо-

нальні енергетичні політики чіткі завдання з розвитку ВДЕ і стійких джерел 

енергії» (п. 8). Крім того, рекомендовано «розробити спільні дорожні карти з 

енергетики ЄС з усіма основним постачальникам енергії і стратегічно важли-

вими транзитними країнами з метою сприяння обміну ноу-хау за рахунок те-

хнологічних, наукових досліджень та виробничої кооперації» і брати участь у 

таких енергетичних ініціативах ЄС, як «інтелектуальні міста і громади» (п. 

17-19) [1099, с. 1-4]. 

Слід зазначити, що ЄС намагається поєднати платформу «Енергетична 

безпека з іншими ініціативами у сфері енергії в регіоні: Енергетичним спів-

товариством, Договором до Енергетичної Хартії, Бакинською ініціативою та 

Чорноморською синергією, відповідними положеннями угод про поглиблену 

та всеосяжну вільну торгівлю, а також, міжнародними і європейськими пра-

вилами і практиками в енергетичному секторі. Програма технічної співпраці 

INOGATE, у тому числі її секретаріат, продовжує підтримувати роботу плат-

форми в рамках регіональних енергетичних проектів. В рамках роботи інсти-
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тутів ЄС відзначається, що енергетичне співробітництво ЄС із третіми краї-

нами в рамках Східного партнерства «засноване на політиці діалогу, спрямо-

ваного на подальшу інтеграцію ринків, підвищення енергетичної безпеки, 

ядерної безпеки та розвиток нових партнерських відносин з ВДЕ та енергое-

фективності» [1099, с. 1-4]. 

Проте, звичайно, на практиці енергетична складова СхП реалізується 

переважно в рамках договірного механізму – Енергетичного співтовариства, 

а не м’якоправового Східного партнерства. 

Спеціалізованим багатостороннім механізмом поширення acquis ЄС у 

сфері екологічної енергетики на треті країни є європейське Енергетичне спів-

товариство (ЄЕСп). Ця організація створена в 2006 р. на основі відповідної 

міждержавної угоди між Комісією ЄС, країнами Південно-Східної Європи та 

Україною і Молдовою (за угодою – Договірні сторони) [1100]. 14 країн-

членів ЄС стали Учасниками договору, що дає їм змогу брати участь у роботі 

всіх інституційних органів організації. Низка країн має статус спостерігача 

(Грузія, Туреччина, Норвегія). Вони можуть брати участь в роботі органів, 

але не мають права голосу. Специфічний статус за угодою мають Донори: 

установи та організації (юридичні особи), що погодилися координувати свою 

допомогу заради створення регіонального ринку енергії. 

Завдання ЄЕСп – поширення acquis ЄС в енергетичній сфері на держа-

ви-сусіди і підвищення загальної безпеки енергопостачань. Договірні сторо-

ни ЄЕСп зобов'язалися здійснити лібералізацію своїх енергетичних ринків і 

ввести в дію основні норми законодавства ЄС в галузі електроенергії, газу, 

навколишнього середовища та ВДЕ. У цьому сенсі дуже цікавою є норма ст. 

5 Договору про ЄЕСп. Вона, по суті, означає юридичний обов’язок Договір-

них сторін діяти на основі acquis ЄС в енергетичній сфері. 

Головне завдання ЄЕСп – створити стабільну нормативно-правову базу 

та ринкові умови для досягнення наступних цілей: 
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- привернути інвестиції у виробництво енергії та енергосистеми з метою 

забезпечення стабільних і безперервних поставок енергії, вкрай важливих для 

економічного розвитку та соціальної стабільності; 

- створити єдиний енергетичний ринок, який передбачає транскордонну 

торгівлю енергоносіями і пов'язаний з ринком ЄС;  

- підвищити безпеку енергопостачань; 

- поліпшити екологічну ситуацію, пов'язану з енергопоставками в регіо-

ні. 

Для досягнення цих цілей Договір передбачає головний засіб – рецепцію 

ключових актів ЄС в законодавство третіх країн-учасниць ЄЕСп:  

- директив і норм в області електроенергії (включаючи безпеку поста-

вок); 

- ключових директив у галузі захисту навколишнього середовища, що 

відносяться до енергетичного сектору («запровадження Договірними Сторо-

нами нормативно-правової бази Європейського Співтовариства з енергетики, 

навколишнього середовища, конкурентної політики та відновлюваних дже-

рел енергії» (ст. 3а Договору про ЄЕСп)); 

- основних директив щодо підвищення рівня енергетичної ефективності, 

використання ВДЕ та біопалива (ст. 2.1d Договору про ЄЕСп); 

- основних принципів конкурентної політики ЄС. 

З цією метою «Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів – чи то за-

гальних, чи то конкретних – для забезпечення виконання зобов’язань, які ви-

никають із цього Договору. Сторони сприятимуть досягненню цілей Енерге-

тичного співтовариства. Сторони утримуватимуться від будь-яких заходів, 

які можуть зашкодити досягненню цілей цього Договору» (ст. 6 Договору 

про ЄЕСп).  
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Відповідно, по суті, ЄЕСп виконує подвійну роль: для держав-

кандидатів у члени ЄС – наближення до acquis ЄС в енергетичній сфері з ме-

тою скорішого приєднання до Союзу, а для держав, що не є кандидатами – 

наближення до acquis ЄС в енергетичній сфері з метою побудови єдиного 

енергетичного ринку на одній правовій базі з ЄС, як це передбачено також і в 

їхніх УА.  

Цікавою є термінологія, що використовується щодо процесу рецепції 

права ЄС у сфері енергетики: «запровадження Договірними Сторонами нор-

мативно-правової бази Європейського Співтовариства» (ст. 3а), «Енергетич-

не Співтовариство дотримуватиметься нормативно-правової бази Європейсь-

кого Співтовариства» (ст. 5) або «вживати заходів стосовно сумісності рин-

кових схем для функціонування ринків енергопродуктів і матеріалів» (ст. 34).  

З метою контролю за відповідною діяльністю держав-учасниць ЄЕСп 

створено відповідну інституційну базу (Рада Міністрів (ст. 47), Постійно ді-

юча група високого рівня (ст. 53), Рада регуляторних органів (ст. 58), Форуми 

з газу та електроенергії (ст. 63), Секретаріат (ст. 67)), проте «Комісія Євро-

пейських Співтовариств виступатиме як координатор трьох видів діяльності» 

ЄЕСп (ст. 4). 

У той же час, діяльність Енергетичного співтовариства не позбавлена 

ряду вад. Так, Економічний і соціальний комітет ЄС пропонує певним чином 

реформувати об’єднання, і «нагадує про важливість створення соціального 

форуму… Розробка ВДЕ не повинна обмежуватися суто промисловими прое-

ктами» (п. 1.14) [1101]. Розуміючи наявність за десять років суттєвих змін з 

aque ЄС, спочатку інститути ЄС («нормативна база ЄЕСп повинна бути зна-

чно розширена та поєднуватись з більш ефективним запровадженням та за-

стосуванням») [1102], а потім і держави-члени ухвалили в рамках ЄЕСп рі-

шення про зміни в Договорі про ЄЕСп: заміну директив 2001/77/EC і 

2003/30/EC на директиву 2009/28/EC (щодо ВДЕ); директив 2003/54/EC, 

2003/55/ЄС і регламенту 1228/2003 на відповідно директиви 2009/72/EC і 

2009/73/EC та регламенти 714/2009 і 715/2009 (щодо електроенергії та газу); 
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заміну в статті 59 Договору про енергетичне співтовариство Групи європей-

ських регуляторів з електрики і газ (ERGEG), що припинила своє існування в 

2011 р. на Агентства по взаємодії регуляторів енергетики (ACER). Крім того, 

(від 2012 р.) було розширено саму сферу регулювання ЄЕСп, включивши до 

неї також енергоефективність, статистику [1103] і нафту [1104]. У цьому ви-

падку мова йде про реалізацію ст. 25 Договору про ЄЕСп відносно права 

«здійснювати заходи з перегляду нормативно-правової бази ЄС, описаної в 

цьому розділі, відповідно до змін у законодавстві ЄС».  

Аналізуючи діяльність ЄЕСп, Р. Петров відзначає, що просування «сек-

торального acquis» ЄС через ЄЕСп є своєчасним і важливим заходом для 

транспозиції «секторального acquis» ЄС у правові системи третіх країн. Дос-

від ЄЕСп може бути успішно використаний в інших зовнішніх проектах ЄС, 

таких, як співтовариства у сфері повітряного та наземного транспорту, на-

вколишнього середовища, освіти [1005, с. 22]. 

Хотілося б все ж таки звернути увагу на один суттєвий недолік такого 

способу імплементації актів ЄС в рамках ЄЕСп. Директиви і регламенти до 

наближення приймаються в своїй оригінальній формі, не враховуючи тих чи-

сленних змін, які вносяться до них органами ЄС в процесі їхнього існування. 

Це знижує ефект від реалізації заходів з імплементації в рамках держав-

членів ЄЕСп, оскільки не враховує ті потрібні зміни, які були відзначені в ЄС 

в процесі застосування законодавства і були в ньому відображені. Крім того, 

аналізуючи практику 1990-2010-х рр., дослідники відзначають важливий ас-

пект, що відтворення на теренах Східної Європи методів, що застосовуються 

в ЄС, не завжди є доречним: «надмірна опора на західні моделі програм ене-

ргетичної ефективності є недоречною… Ці програми можуть допомогти, але 

повинні бути істотно адаптовані до місцевих ринків і умов» [1105, с. 5560, 

5562].  

Важливим недоліком є також неможливість застосування механізмів 

ЄЕСп для захисту енергетичної безпеки його учасників. Так, в 2014 р. у від-

повідь на загрозливу ситуацію, що склалася для української енергетики і за-
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грози зриву постачань енергоресурсів в ЄС, було проведено стрес-тест у чле-

нів ЄЕСп, за наслідками якого Україна отримала доволі красномовну реко-

мендацію «до зниження пікового попиту у холодні дні, коли транзит газу в 

ЄС може також бути порушений» (п. 3.1) [1106].  

У рамках двосторонніх угод ЄС з країнами-сусідами, укладеними після 

набуття чинності Договором про ЄЕСп, ця угода також згадується, як і пова-

га до її виконання сторонами. Причому, досить часто поряд згадується як 

ЄЕСп, так і ДЕХ, проте при цьому вказують на примат саме норм ЄЕСп по 

відношенню до двосторонніх угод (ст. 354 УА з Молдовою) [1107, с. 355]. 

Співвідношення з ДЕХ при цьому не встановлено. 

Іншим багатостороннім механізмом, що діє у відносинах ЄС з країнами-

сусідами є програма INOGATE (англ. INterstate Oil and GAs Transportation to 

Europe). Її було з початку запроваджено в рамках програми ТАСІС для спри-

яння країнам СНД, що потерпали від наслідків енергетичної кризи (юридич-

но – «для надання технічної допомоги»). Вона почала діяти в 1995 р., відпо-

відно до рішення Ради Міністрів ЄС в Брюсселі. З початку програмою перед-

бачалося лише створення системи нафто- і газопроводів, що зв'язувала б між 

собою країни колишнього Союзу і держави Західної Європи. Потім, програма 

реалізовувалася від імені EuropeAid, за підтримки Технічного секретаріату, 

який розташований в Києві (1999 р.) і регіонального офісу, який знаходиться 

в Тбілісі. З 2007 р. INOGATE фінансується також Європейським Інструмен-

том політики Сусідства та Партнерства (ENPI), а також EuropeAid за допомо-

гою інструменту з співробітництва та розвитку. 

На початковому етапі вся координація проходила на політичному рівні 

через двосторонні зв’язки ЄС з державами-сусідками, а програма знаходила-

ся суто під контролем Комісії ЄС; пізніше було укладено Рамкову угоду про 

інституційні засади створення міждержавних систем транспортування нафти 

та газу (1999 р.) [1108], згідно якої 17 країн-сусідок ЄС взяли на себе 

обов’язок «створення на взаємоприйнятних умовах однієї або більше Міжде-

ржавної системи (систем) транспортування нафти та газу» (ст. 1), при цьому 
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«дотримуючись правил ринкової економіки у нафтовому та газовому секторі, 

таких як правила та норми, що застосовуються у країнах ЄС», а також, «бе-

ручи до уваги принципи, проголошені в Договорі до Енергетичної Хартії» 

(преамбула). Було також створено Міждержавний комітет, як «орган контро-

лю над виконанням рішень сторін» (ст. 8.3) та Надзвичайний комітет, який 

«надаватиме рекомендації щодо координації всіх кроків, заходів та спільних 

дій урядів кожної зі Сторін-учасниць в межах їхніх територій для забезпе-

чення безпеки та захисту об'єктів INOGATE» (ст. 8.4). Серед іншого, сторони 

також взяли на себе обов’язок «зміцнювати міжурядове співробітництво, 

спрямоване на створення спільних установ» в рамках РКЗК ООН  і ДЕХ, а 

також «на здійснення спільної політики, спрямованої на захист навколиш-

нього середовища від будь-якого негативного впливу, що виникає внаслідок 

проектування, будівництва, реабілітації, технічного обслуговування та екс-

плуатації однієї або більше Міждержавних систем транспортування нафти та 

газу, створених відповідно до цієї Угоди» (ст. 9). Тобто, юридично окремо 

існувала програма ЄС INOGATE із завданням підтримувати безперебійне по-

стачання нафти і газу в ЄС та створені державами-сусідами «міждержавні 

системи транспортування нафти та газу» до ЄС. Такі країни, як Росія і Туре-

ччина тоді отримали статус спостерігачів у програмі. Саме за підтримки цієї 

програми Україною було побудовано в 2001 р. Нафтопровід «Одеса-Броди», 

що мав постачати нафту з регіону Каспію до ЄС [1109, с. 17-18]. 

Одночасно почав розширюватися мандат Програми INOGATE, підтри-

муючи окрім сфери нафти і газу, також електроенергію, відновлювані джере-

ла енергії та ефективність використання енергії. Так, на виконання положень 

вищезгаданої угоди, після конференції міністрів в Баку у 2004 р. (запровади-

ла також Бакинську ініціативу) [1110] і конференції в Астані у 2006 р. (при-

йнято довгострокову Енергетичну дорожню карту) [1111] програма 

INOGATE перетворилася в більш широке партнерство в енергетичній сфері, 

яке почало працювати за чотирма основними напрямками, які були оформле-

ні, в робочі групи:  
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- конвергенція енергетичних ринків на основі принципів внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС з урахуванням особливостей країн-

партнерів;      

- підвищення енергетичної безпеки шляхом вирішення питань експорту / 

імпорту енергоносіїв, диверсифікації поставок, транзиту енергоносіїв і 

попиту на енергоносії; 

- прідтримка розвитку сталої енергетики, включаючи підвищення енер-

гоефективності, розвиток відновлюваних джерел енергії та управління 

попитом;      

- залучення інвестицій в енергетичні проекти загального та регіонально-

го інтересу. 

Країни-партнери погодилися гармонізувати законодавчі та технічні ста-

ндарти, які сприяють функціонуванню інтегрованого енергетичного ринку 

згідно з міжнародними та правовими нормами ЄС; підвищити безпеку і на-

дійність поставок енергоносіїв шляхом збільшення та створення нової інфра-

структури; замінити стару енергогенеруючу інфраструктуру на нову, яка є 

екологічно сприятливою для навколишнього середовища; розвинути нові ін-

фраструктури та впровадити сучасні моніторингові системи; поліпшити ене-

ргопостачання та управління попитом через інтеграцію енергоефективних 

систем; збільшити фінансування комерційних і екологічно дієздатних енерге-

тичних проектів спільного інтересу. «Дорожня карта», спрямована на досяг-

нення цих цілей, була підписана в Астані. 

Відтоді, програмою INOGATE управляють Європейська комісія і мініс-

терства, що відповідають за енергетику в кожній з Країн-партнерів. Програма 

INOGATE надає допомогу через ряд проектів, спрямованих на вирішення 

конкретних проблем, пов'язаних із досягненням поставлених цілей. Конкрет-

ні заходи всіх проектів Програми INOGATE вказані в щорічній Робочої про-

грамі, яка затверджується керівним комітетом, що складається з представни-

ків Комісії ЄС та координаторів по країнах, що представляють Країни-
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партнери. На сьогоднішній день Програма INOGATE успішно реалізувала 70 

проектів [1112]. 

Проекти Програми INOGATE функціонують в рамках чотирьох основ-

них задач, які розділені на тематичні області. Найостанніші заходи включено 

в робочу програму, затверджену керівним комітетом. Тоді як Програма 

INOGATE надає допомогу на регіональному рівні, вона також використовує 

гнучкий «двосторонній» підхід до реалізації завдань за допомогою керовано-

го запитами Спеціального експертного інструменту, покликаного враховува-

ти потреби кожної країни-партнера. 

Зокрема, діяльність Програми INOGATE торкається різних аспектів 

ВДЕ, таких як розробка підтримуючої політичної та законодавчої основи, ме-

тодик та рекомендацій, підвищення професійного рівня фахівців, обмін тех-

нологічним ноу-хау, налагодження зв'язків та підвищення обізнаності. 

INOGATE співпрацює з країнами-партнерами для створення комплексної ка-

рти джерел відновлюваної енергії. Даний метод картування допоможе широ-

кому колу зацікавлених сторін приймати зважені інвестиційні рішення і збі-

льшити число успішних проектів у сфері ВДЕ. 

Основний напрямок допомоги Програми INOGATE у сфері підвищення 

енергоефективності відрізняється в різних країнах. Наприклад, Грузія, як 

претендент на повноправне членство в Енергетичному співтоваристві, потре-

бує підтримки, щоб краще підготуватися до виконання своїх зобов'язань і 

примноження переваг повноправного членства. INOGATE допомагає полі-

тичним діячам Грузії в розумінні процесу і надає спеціальні знання для роз-

робки відповідного законодавства. Ще один спосіб допомоги країнам-

партнерам INOGATE – це проведення спеціалізованих курсів з навчання ме-

тодології та порядку проведення енергоаудиту. В результаті такого навчання 

Програма INOGATE допомогла збільшити інвестиції в проекти по енергое-

фективності. Наприклад, в результаті тренінгу, проведеного INOGATE для 

Фонду енергоефективності Молдови, Фонд вже профінансував понад 20 про-

ектів з підвищення енергоефективності в житловому та промисловому секто-
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рі, об'єм інвестицій склав близько 5 млн. євро. Підвищення обізнаності про 

важливість енергоефективності є комплексним завданням допомоги 

INOGATE [1113]. 

В рамках Європейсько-Середземноморського енергетичного діалогу, що 

є частиною розпочатої ще в 1970-і роки глобальної середземноморської полі-

тики (Євромед), ЄС звертає увагу переважно на ВДЕ. Його «м’яка» інститу-

ціаналізація розпочалася після проведення першої конференції міністрів ене-

ргетики ЄС та Південного Середземномор'я в 1998 р. у Брюсселі, де були уз-

годжені основні цілі енергетичного партнерства двох регіонів, такі як забез-

печення безпеки постачань, диверсифікації джерел енергії, більш тісне між-

народне співробітництво, що приймає до уваги доповненість і взаємні вигоди 

постачальників і споживачів енергії, конкурентоспроможність енергетичної 

галузі та захист навколишнього середовища. У 2003 р. було створено і пер-

ший спільний орган – Євро-середземноморський енергетичний Форум для 

ведення діалогу між усіма партнерами як на політичному, так і на економіч-

ному рівні для сприяння реалізації регіональних проектів [1114, с. 96-99].  

В угодах про асоціацію ЄС із Середземноморськими країнами, а також 

після 2005 р. і в планах дій, схвалених більшістю з них в рамках Політики 

сусідства, велика увага приділена питанням енергетичного партнерства. Його 

пріоритети визначені в національних індикативних програмах. 

Слід зазначити, що по суті, енергетична політика ЄС по відношенню до 

своїх південних сусідів досі була зосереджена на двох основних питаннях: 

зближення нормативно-правової бази, а також взаємозв'язок фізичної інфра-

структури. Головною метою є поступова інтеграція сусідніх країн в європей-

ський енергетичний ринок. Перший етап в основному полягав в створенні 

форумів на рівні старших посадових осіб. У зв'язку з цим підтримка субрегі-

ональної інтеграції енергетичних ринків є ключовим питанням. В кінці 2007 

р. органами регулювання енергетики з 23 країн створили робочу групу для 

просування нормативних наближень, відповідно до положень Євро-

середземноморського енергетичного плану дій. Друга проблема в основному 
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була вирішена за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) (іноді 

в поєднанні з банків розвитку держав-членів). Пільгові кредити сильно зрос-

ли в останні роки і допомогли реалізувати ряд великих проектів, таких як 

здійснення проекту Арабського газопроводу (AGP). Кошти ЄІБ були також 

надані для будівництва нових газопроводів по всій західній частині Серед-

земномор'я, а також для розширення ліній електропередач в країнах Магри-

бу. 

Своєю  чергою, в рамках Союзу для Середземномор’я (СДС) від 2008 р. 

[1115] головну увагу у сфері енергетики було зосереджено навколо альтерна-

тивних джерел енергії, що знайшло відображення в Середземноморському 

плані сонячної енергії (MSP). Мандат на реалізацію MSP, зокрема, Генераль-

ного плану (Master Plan) має секретаріат Союзу для Середземномор'я. Основ-

на мета MSP полягає у задоволенні енергетичних потреб південних країн і 

транспортуванні частини електроенергії, виробленої ними з ВДЕ у ЄС. Мета 

цього плану полягає в розвитку електроенергетики та її адаптації до змін клі-

мату. План містить дві додаткових мети – розвиток нових потужностей ВДЕ 

(по 20 гВт) та забезпечення енергією Південного Середземномор'я до 2020 р. 

Це дозволить створити в майбутньому спільну енергетичну систему Північ-

Південь і Південь-Південь в районі Середземномор'я. Тільки в Марокко та 

Тунісі планується реалізувати 58 проектів з використання сонячної і вітряної 

енергії, а в Туреччині – 21 [1116]. План доповнює вже існуючі енергетичні 

проекти Євромед. В рамках плану має бути створено законодавчі, регулюючі, 

економічні, інституційні та організаційні засади, а також має проводитися 

дослідження щодо залучення інвестицій, підтримуватися ініціативи щодо 

збільшення ефективності електроенергетики і енергозбереження, стимулю-

вання співпраці між країнами-виробниками енергоресурсів і країнами-

споживачами у всіх технічних напрямках. Певна технічна допомога ЄС роз-

витку відновлюваних джерел енергії в регіоні надавалася в рамках проекту 

Прокладаючи шлях до Середземноморського сонячного плану (2010-13 рр.).  
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На допомогу цій діяльності Комісія в 2011 р. запропонувала переосмис-

лити свій «підхід до Середземномор'я» і пропагувала структуроване зміцнен-

ня співробітництва, в якому ВДЕ є ключовим елементом [1117-1118]. При 

цьому, проекти з експорту електроенергії з ВДЕ до ЄС мають залишатися в 

рамках ст. 9 Директиви з ВДЕ, щоб розраховувати на пільгове фінансування. 

В рамках розвитку співробітництва ЄС-Середземномор’я мають бути пого-

джені зобов'язання держав-членів ЄС придбати мінімальну кількість електро-

енергії з південних країн, це дасть змогу гарантувати інвестиційну стабіль-

ність та надасть робочі місця в регіоні. Енергоефективність та передача тех-

нологій в даний час розглядається в якості заходів підтримки. 

ЄС вказує, що в першу чергу слід заохочувати за допомогою регіональ-

ної співпраці сонячну енергетику, «яка спрямована на спільний розвиток», а 

далі вказуються ті конкретні ініціативи: «для великомасштабного розвитку 

ВДЕ в Середземномор'ї (Dii, MSP, Medgrid і т.д.)», а ЄЕСК закликав «до за-

провадження в регіоні New Green Deal, що приділяє особливу увагу енергоз-

береженню», виходячи з того, що Середземномор’я пропонує «значні мож-

ливості для заощадження вуглецю, які слід заохочувати». Проте, слід відзна-

чити, що певні норми нової Директиви ЄС з торгівлі викидами (ЄСТВ) (ст. 

11a(5)) можуть поставити під загрозу фінансування ряду вуглецевих проек-

тів, розпочатих у південному Середземномор'ї, якщо Комісія не візьме на се-

бе зобов'язання розпочати переговори з третіми країнами, як це викладено в 

директиві [1061].  

В якості механізмів підтримки для країн Середземномор’я також пропо-

нується створення національних програм підтримки ВДЕ, що включають в 

себе законодавчі та податкові новації, прийняття стандартів, «щоб створити 

сприятливі умови для просування ВДЕ» [1101, с. 1-6]. Крім того, довгостро-

кові національні плани повинні бути введені в рамках розвитку ВДЕ, щоб по-

стійно знижувати або навіть скасувати згубні субсидії на викопні види пали-

ва. Вони повинні брати до уваги становище найбільш вразливих груп насе-

лення. При цьому потрібне децентралізоване виробництво сонячної енергії, 
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що дає змогу забезпечувати ефективне і економічно виправдане постачання в 

ізольованих районах, де відсутні мережі і щільність населення є низькою. 

Наступним заходом Економічний і соціальний комітет ЄС пропонує або 

розширення ЄЕСп на південь, на країни південного Середземномор'я, або ук-

ладання іншого договору з аналогічним завданням, з урахуванням конкрет-

ного завдання сприяння енергоефективності, ВДЕ та мережевим взаємозв'яз-

кам і взаємодії [1119, с. 15], а пізніше і «просування нової Енергетичної хар-

тії і новий протокол з питань енергоефективності та розвитку ВДЕ» (п. 1.13) 

[1101, с. 1-6]. При цьому інвестиції у ВДЕ в Середземномор’ї мають бути 

пов’язані з лібералізацією торгівлі ВДЕ в рамках торгових переговорів. ЄС, з 

одного боку, обіцяючи надавати технічну допомогу та навчати студентів і 

спеціалістів (в рамках заздалегідь визначених індивідуального плану дій), 

настійно рекомендує розвивати співпрацю Південь-Південь. Фінансова підт-

римка проектів з ВДЕ і енергоефективності може надаватися в рамках запро-

понованого Євро-середземноморського інвестиційного банку [1120].  

Важливе значення, зрозуміло, має і розвиток технологій у сфері ЕОЕн в 

Середземномор’ї. Передача технологій між двома сторонами повинна бути 

полегшена: це може бути зроблено в рамках спільних регіональних дослі-

джень і розробок платформи об'єднання університетів і дослідницьких 

центрів, а також промислової співпраці з об'єднання різних аспектів створен-

ня та функціонування об'єктів. Можливе також включення навчання студен-

тів з країн Середземномор’я з проблематики ВДЕ в європейських університе-

тах в рамках програми Erasmus [1121, с. 13]. 

Треба відзначити, що ЄС активно сприяє в рамках своєї співпраці з краї-

нами Середземномор'я у сфері енергетики реалізації концепції Desertec. 

Desertec була у 2009 р. висунута в якості приватної ініціативи, і може забез-

печити важливий додаток до міжурядових рамок євро-середземноморського 

співробітництва, передбачаючи вироблення енергії з ВДЕ в Північній Африці 

і передачу її в ЄС [1122]. Так, у резолюції Європарламенту «Нова енергетич-

на стратегія для Європи на 2011-2020 роки» (2010 р.) містився заклик до Ко-
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місії ЄС «та країн-членів сприяти Desertec… в контексті ініціатив Середзем-

номорського Сонячного плану, з метою підвищення безпеки поставок та 

сприяння розвитку відповідних країн, підтримуючи сонячні електростанції та 

інші стійкі технології використання ВДЕ в регіоні Північної Африки та її пі-

дключення до європейської мережі, якщо це виявиться економічно життєзда-

тним і не ставить під загрозу систему ЄСТВ ЄС; вважати, що інструменти зі 

співробітництва, передбачені в директиві з ВДЕ для імпорту з третіх країн, 

повинні бути використані повною мірою» (п. 65) [1123]. Своєю чергою Комі-

сія ЄС в рамках Стратегії «ВДЕ: На шляху до мети 2020» (2011 р.) відзначає 

«потребу в комплексній стратегії… і Комісія також розглядає параметри для 

імпорту енергії з ВДЕ з Південного Середземномор'я, що випливають з таких 

ініціатив, як Desertec» [1124]. В якості практичних кроків було рекомендова-

но «По всій Європі координацію та співпрацю, що повинна включати об'єд-

нання різних джерел фінансування. Всі зацікавлені сторони повинні будуть 

внести свій вклад. Комісія буде прагнути використовувати бюджет ЄС, щоб 

підняти додатковий загальний рівень фінансування» [1125]. У листопаді 2011 

р. Комісія привітала підписання меморандуму про взаєморозуміння між 

Desertec Industry Initiative (Dii) і Medgrid, який встановлює більш тісну спів-

працю між цими двома ініціативами приватного сектора і сприяє його дійсно 

європейському виміру [1126]. Тим не менш, не було ніякої конкретної підт-

римки самих промислових ініціатив, враховуючи, що проектні пропозиції 

досить ще не конкретні. В обов’язкових актах ЄС (регламент 347/2013) як 

пріоритетний напрям з розвитку транскордонних електроенергетичних мереж 

ЄС визначено і дії в рамках Desertec і Medgrid «через збільшення виробницт-

ва ВДЕ на Сході та Півдні Європи, а також у Північній Африці» [1127, с. 65], 

а це має сприяти обміну енергією з ВДЕ між державами-членами ЄС і треті-

ми країнами, що передбачено також в рамках Директиви з ВДЕ, як засіб ви-

конання національних планів з виробництва ВДЕ. 

Згадані приватні європейські ініціативи Dii GmbH і Medgrid стали прак-

тичними механізмами реалізації концепції Desertec, а також знаходять собі 
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місце в процесі реалізації MSP 28. Так, завдання Medgrid – розбудова спільно-

го проекту обміну електроенергією навколо Середземного моря, а максима-

льна пропускна здатність існуючої мережі, що може бути досягнена на основі 

існуючих інвестиційних планів, становить близько 5 ГВт. 

В той же час, реалізація концепції Desertec приносить користь не лише 

європейським учасникам проекту. Країни Середземномор’я зараз також сти-

каються з проблемами, пов’язаними з викопними джерелами енергії. На це 

вказують і в актах ЄС: «дії ЄС по відношенню до проекту Desertec повинні 

бути послідовним і внести активний внесок у ендогенний розвиток Північної 

Африки та країн Близького Сходу і закликає Комісію з координації зусиль 

ЄС» (п. 21) [1129], і  «підкреслює ефект зміцнення на південному березі ме-

режевої інфраструктури, з поступовим створенням взаємозалежного регіона-

льного ринку і створення нового промислового сектору, як, наприклад, з ви-

робництва сонячних елементів, що матиме вплив на економічний розвиток 

країн-партнерів» [1128, с. 132]. Важливим завданням проекту має бути, як 

відзначив Європарламент, «сприяти розвитку справжнього трансферу техно-

логій та створення потенціалу, спрямованого на місцеві компанії і громадян-

ське суспільство з метою забезпечення права власності і побудови міцного 

партнерства із середземноморськими країнами, в яких буде працювати 

Desertec» (п. 14) [1130, с. 26]. 

Підтримка механізмів співробітництва ЄС із третіми державами у сфері 

ЕОЕн знаходить свою підтримку і в рамках механізмів інших інституційних 

об’єднань. Так, Секретаріат ДЕХ в рамках Аманської декларації, ухваленої 

на нараді на вищому рівні разом з країнами регіону Близького Сходу та Пів-

нічної Африки (MENA) (3 липня 2013 р.) [1131], ухвалив рішення про «важ-

ливість Середземного Сонячного Плану, виконаного Секретаріатом Союзу 

для Середземномор'я, разом із відповідними ініціативами, такими як «На 

шляху до MSP», Desertec і Medgrid». В рамках спільних органів, створених в 

процесі партнерства ЄС-Африканський Союз – Саміту парламентів (2010 р.) 

                                                             
28 На це вказано у п. 27 резолюції Європарламенту 2009/2215(INI) [1128, с. 130].  
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було також ухвалено рішення у сфері розвитку п’ятого партнерства – «Енер-

гетики», що були зосереджені переважно навколо розвитку ВДЕ – «ВДЕ є 

життєво важливим для економічного і соціального розвитку Африки і підт-

римали заклик президента Баррозу до енергетичної зеленої революції в Аф-

риці» (п. 28) [1132]. 

Співпраця Євромед в галузі енергетики обмежена в першу чергу фінан-

совими коштами. Іншою причиною було недостатнє залучення в процес най-

більш важливих партнерів, таких як енергетичні компанії, фінансові інститу-

ти, і повільна реалізація рішень, прийнятих на політичному рівні. Політика 

Євромед не має в енергетичній сфері своєї інституційної структури, яка регу-

лювала і визначала б основні її пріоритети. Енергетичний форум Євромед 

навряд чи може вважатися такою структурою, так само, як і Римська енерге-

тична платформа, створена на конференції міністрів енергетики в жовтні 

2004 р. Вона повинна була стати інститутом сприяння енергетичній співпраці 

та вироблення рекомендацій, але поки не приступила в повному обсязі до 

здійснення своїх функцій. Крім того, на практиці енергетичний напрямок по-

літики Євромед вимагає залучення приватних інвестицій, які сприятимуть 

створенню спільного євро-середземноморського енергетичного ринку, кон-

вергенції та гармонізації енергетичних політик двох регіонів та активізації 

розвитку їх відносин на двосторонньому, регіональному і субрегіональному 

рівнях, чого поки в значних об’ємах немає [1114, с. 100-101]. 

З метою реформування Європейської політики сусідства (ЄПС) запрова-

дженої 2004 р. і підлаштування її під нові умови в ЄС (серед них і створення 

Європейського енергетичного союзу) та зміни в сусідніх державах (нові уго-

ди про асоціацію, «арабську весну», проблеми масової міграції) у листопаді 

2015 р. Верховний представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки 

Ф. Маггеріні оприлюднила Спільне повідомлення щодо перегляду ЄПС 

[1133], метою якого є «пропозиція, яким чином ЄС і його сусіди можуть 

створювати більш ефективні партнерські відносини сусідства» в тому числі 

щодо «енергетичної безпеки, у тому числі диверсифікації джерел енергії, ма-
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ршрутів і постачальників», а також «боротьби зі зміною клімату» [1133, с. 2-

3]. Він передбачив протягом 2016 р. переговорми між ЄС і державами-

сусідами щодо реформування ЄСП на основі Спільного повідомлення. 

По суті цей документ закріпив існуючий розподіл учасників ЄПС на 

«східних» і «південних», проте, більшу увагу зосередив на проблематиці 

ЕОЕн. Так, окремим аспектом в рамках економічної співпраці виділено «ене-

ргетичну безпеку і зміни клімату» [1133, с. 11-12]. Тут сторони мають зага-

льну мету «збільшення співробітництва в галузі енергоефективності, ВДЕ, з 

управління попиту та щодо заходів з пом'якшення та адаптації до зміни клі-

мату, які сприятимуть розвитку економік, що мають бути більш ефективни-

ми, конкурентоспроможними, стійкими і стабільними, з збільшеним енерге-

тичним суверенітетом та скороченими викидами». Механізмами такої спів-

праці встановлено: обмін передовим досвідом, проведення спільних дослі-

джень (в т.ч. і щодо поступової відмови від субсидій на викопні види пали-

ва), впровадження надійного моніторингу викидів, звітності та верифікації 

бази, в довгостроковій перспективі і створення системи торгівлі викидами, 

яка могла б бути пов'язана з системою торгівлі викидами ЄС. Окремо, для 

«східних» сусідів встановлено «повну інтеграцію енергетичного ринку з Мо-

лдовою, Україною і Грузією через Енергетичне співтовариство» і «регулю-

вання наближення з іншими партнерами по секторах, що становлять взаєм-

ний інтерес». В той же час завдання співпраці з «південними» сусідами є 

менш конкретні: разом з МЕА встановлення всебічних оглядів енергетичної 

політики країн-сусідів, підтримка субрегіонального співробітництва з залу-

ченням в перспективі Ірану і Іраку. Окремо вказано і на можливість віднов-

лення відносини з Росією в сфері енергетики, яке має кілька обмежень: «ви-

никнення належних умов» і їхнє регулювання «на основі міжнародного та 

європейського права». Перше з обмежень явно пов’язано з політичним вре-

гулюванням ситуації на сході України, а друге – з поширенням на Газпром і 

його афілійовані компанії норм ІІІ енергетичного пакету ЄС.   
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В рамках угоди з країнами Азійсько-тихоокеанського регіону (АКТ) – 

Угоди Котону (2000 р., зі змінами 2006 і 2010 рр.) [1134] і всього створеного 

на її основі механізму співробітництва з колишніми колоніями держав-членів 

ЄС також знайшли своє відображення різноманітні елементи ЕОЕн. В цій 

угоді їх розглядали в рамках реалізації тематичних питань, пов’язаних із на-

вколишнім середовищем. Мова йшла про необхідність оптимізації викорис-

тання державами АКТ природних ресурсів, особливо їх енергетичних ресур-

сів. Було зазначено, що співробітництво з охорони навколишнього середо-

вища та сталого використання та управління природними ресурсами повинно 

бути спрямоване на урахування екологічної стійкості в усіх аспектах щодо 

розвитку та підтримки програм і проектів, реалізованих різними учасниками. 

Зокрема, пов'язані з поточним і майбутнім регіональним і міжнародним зобо-

в'язанням щодо мінеральних і природних ресурсів, таких як: (I) тропічні ліси, 

водні ресурси, прибережні, морські і рибні ресурси, тваринний світ, ґрунти, 

біорізноманіття; (II) захист тендітних екосистем (наприклад, коралові рифи); 

(III) відновлювані джерела енергії, зокрема, сонячної енергії та енергоефек-

тивність; (IV) сталий сільський і міський розвиток; (V) опустелювання, засу-

хи і збезлісення; (VI) розробка інноваційних рішень міських екологічних 

проблем (ст. 32 Угоди Котону). 

Крім того, розвиток і заохочення використання доступних ВДЕ мають 

«дозволити жителям країн АКТ отримати легкий доступ до інформації та ко-

мунікаційних технологій», та в підсумку брати участь в розбудові інформа-

ційного суспільства (ст. 43 Угоди Котону) [1135]. 

Важливою особливістю Угоди Котону-2010 є те, що учасниками співро-

бітництва в рамках її ст. 2, окрім держав, є також недержавні суб’єкти: при-

ватний сектор; економічні і соціальні партнери, у тому числі профспілкові 

організації; громадянське суспільство в усіх його формах у відповідності з 

національними особливостями. Причому, спеціально застережено, що не всі 

НУО визнаються сторонами: «2. Визнання сторонами недержавних суб'єктів 

повинно залежати від ступеня їх участі у задоволенні потреб населення, їх 
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конкретних компетенцій і чи є вони організовані й управляються демократи-

чно і прозоро» [1134, с. 19]. Зокрема, про залучення приватних партнерів в 

енергетичній сфері згадано в резолюції Спільної парламентської асамблеї 

ЄС-АКТ 3765/06/fin до вироблення «екологічно чистої енергії за розумними 

цінами, звернувши увагу, в цьому контексті, щоб держави АКТ у галузі енер-

гоефективності та стійких джерел енергії отримали результат від отриманих 

технологій» (п. О) [55, с. 25]. 

Угода Котону-2010 додала в рамках АКТ-ЄС співпраці на підтримку ре-

гіонального співробітництва та інтеграції (ст. 29) також норму про «3. регіо-

нальну політику в галузі сталого розвитку… зокрема: а) навколишнє середо-

вище і стійке управління природними ресурсами, включаючи воду і енерге-

тику, і боротьбу із зміною клімату» [1134, с. 41]. Також було додано ст. 32А – 

«зміна клімату», в її рамках сторони визнали, що зміна клімату є серйозною 

глобальною екологічною проблемою і загрозою для досягнення Цілей розви-

тку тисячоліття, що вимагає «адекватної, передбачуваної і своєчасної фінан-

сової підтримки» для, серед іншого: «зміцнення потенціалу держав АКТ у 

розвитку, а також участі у глобальному вуглецевому ринку» (п. С) шляхом 

надання «державам AКТ допомоги з адаптації до зміни клімату» (п. d ii) та 

«заохочення використання відновлюваних джерел енергії і низьковуглецевих 

технологій, які підвищують сталий розвиток» (п. d VII) [1134, с. 46]. Аналі-

зуючи Угоду Котону, дослідники вказують, що тут мова йде про намір ЄС 

забезпечити входження країн АКТ у конкурентну світову ринкову економіку, 

а також створити в країнах АКТ нове ринкове середовище, яке сумісне з ЄС 

через застосовування норм конвенцій COT, Міжнародної організації праці, а 

також основних конвенцій із захисту інтелектуальної власності [1005, с. 16]. 

В рамках роботи спільних органів ЄС-АКТ питання співпраці у сфері 

ЕОЕн неодноразово ставало предметом обговорень. Так, Спільна парламент-

ська асамблея Угоди про партнерство між членами АКТ і ЄСп прийняла з 

приводу ВДЕ резолюції в 2000 (ACP-EU 2885/fin.) [1136, с. 22] і 2002 рр. 

(ACP-EU 3057/A/01/fin) [1137, с. 38]. В рамках цих документів виділено спе-
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цифічні проблеми держав АКТ – нестача в малих острівних держав викопних 

джерел палива, загальна енергетична бідність, з одночасним зростанням пот-

реб в енергії у зв’язку з ростом кількості населення, неощадне використання 

наявних природних ресурсів для виробництва енергії, неефективність тради-

ційного використання біомаси (дрова) для приготування їжі в сільських ра-

йонах держав АКТ, висока ціна новітніх енергетичних технологій, незначна 

роль енергетичних проектів у реалізації Європейських фондів розвитку, від-

сутність енергетики в якості пріоритету в індикативній програмі держав 

АКТ. В якості засобів вирішення вищезгаданих проблем рекомендувалося: 

енергетика повинна розглядатися в якості наскрізної теми з високим потенці-

алом розвитку, особливо з урахуванням скорочення бідності; держави АКТ 

та Комісія ЄС повинні розглядати енергетику як важливий інструмент розви-

тку і тому мають розробити узгоджену енергетичну стратегію держав АКТ, 

засновану на концепції сталого надання послуг енергопостачання;  закликає 

Комісію ЄС та держави-члени ЄС інтегрувати аспект сталого енергозабезпе-

чення у всі програми і проекти розвитку та співробітництва;  малі і модульні 

технології використання ВДЕ, такі як сонячні фотоелектричні системи, дрібні 

автономні вітрові турбіни, міні- або мікро- ГЕС, більше відповідають рівню і 

структурі попиту, ніж звичайні альтернативи, особливо в сільських районах; 

доступ до електричної енергії є основною передумовою для доступу до інфо-

рмаційно-комунікаційних технологій, а ВДЕ – у сільських районах; виріша-

льна роль науки і технологій і необхідність розробки ноу-хау стратегій з ме-

тою створення місцевого потенціалу ВДЕ; держави АКТ мають усунути іс-

нуючі перешкоди до використання ВДЕ – відсутність належної правової, по-

даткової або нормативно-правової бази, а також, причини відсутності прива-

тних іноземних інвестицій; знизити субсидування енергії традиційного виро-

бництва та імпортних мит на технологічне переозброєння; надати фінансові 

стимули для збільшення проникнення на ринок технологій ВДЕ та заходів з 

підвищення енергоефективності, зокрема для технологій місцевого виробни-

цтва. 
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Окрім того, з метою сприяння розвитку ЕОЕн у країнах, що розвивають-

ся, Комісія ЄС ініціювала в своєму повідомленні від 26 жовтня 2004 р. про 

розвиток ініціативи ЄС в галузі енергетики створення Енергетичного фонду 

для країн АКТ (Energy Facility for ACP countries) [1138]. Цю ініціативу підт-

римала в 2006 р. Спільна парламентська асамблея ЄС-АКТ, вказавши на його 

роль «в контексті Угоди Котону, щодо усунення негативного впливу нестачі 

енергетичних ресурсів і у забезпеченні соціально-економічних реформ і полі-

тики, що проводиться країнами АКТ» (п. 22) [55, с. 25]. 

Варто зазначити, що ЄС також мав і має цілий ряд програм допомоги 

розвитку різних сфер ЕОЕн в сусідніх державах. У рамках програм ЄС Phare 

і TACIS та USAID, а також інших двосторонніх програм допомоги фінансу-

валися проекти, спрямовані на створення необхідного потенціалу галузі щодо 

забезпечення енергоефективності в країнах Центральної та Східної Європи. 

Фінансувалися заходи, які включали в себе підготовку енергоаудиторів, на-

вчання кадрів для енергосервісних компаній (включаючи фінансований в ра-

мках програми ЄС Phare проект щодо встановлення зв'язків між західними 

енергосервісними компаніями з невеликими енергосервісними компаніями в 

країнах Центральної та Східної Європи) і ряд цільових фондів для фінансу-

вання заходів у сфері підвищення енергоефективності [676, с. 52]. 

Фінансування від ЄС може бути отримано також через рамкову програ-

му ЄС «Розумна енергія для Європи» (Intelligent Energy for Europe), включа-

ючи SAVE, ALTENER і дві нових програми фінансування, а також програму 

PHARE, мета яких полягає в наданні допомоги країнам-кандидатам з 

Центральної Європи підготуватися до вступу в ЄС [1139, с. 121-124]. 

На рівні двосторонньої співпраці ЄС з третіми державами, по суті, від-

сутній одноманітний підхід до співпраці у сфері ЕОЕн. У першу чергу це 

пов’язано із застосуванням різних механізмів наближення законодавств у 

сфері енергетики і навколишнього середовища. Саме по собі наближення за-

конодавств передбачається в обмеженій кількості рамкових угод із третіми 

країнами: в угодах про асоціацію (європейських та асоціації і стабілізації), 
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угодах про партнерство і співробітництво. Наприклад, у європейських угодах 

про асоціацію (ЄУА) містилися спільні норми щодо наближення законодав-

ства, які передбачали основною умовою для економічної інтеграції такої 

держави в ЄС наближення (approximation) її існуючого і майбутнього зако-

нодавства до законодавства Співтовариства в цілому ряді сфер, серед яких і 

«технічні правила і стандарти, атомне право та регулювання, транспорт і на-

вколишнє середовище» (ст. 69-70 ЄУА з Чехією, Словаччиною, Румунією, 

Болгарією, ст. 67-68 з Угорщиною, ст. 69 з Польщею (без атомного права)). 

На Польщу було покладено також додаткове зобов’язання «Польща повинна 

використовувати свої кращі зусилля, щоб гарантувати, що майбутнє законо-

давство сумісно з законодавством Співтовариства»  (ст. 68). Дещо по-іншому 

сформульована ця норма в ЄУА зі Словенією – «Наближення законів у сфе-

рах… технічні правила і стандарти, атомне право та регулювання і транс-

порт» (ст. 71.1)  і «особливо важливим, зробити швидкий прогрес у зближен-

ні законів в області … захисту навколишнього середовища» (ст. 71.2). Анало-

гічні норми містилися і в ЄУА з Естонією. Проте, як бачимо, сфера енергети-

ки в цьому переліку відсутня.  

Своєю чергою, у Євро-середземноморській угоді про асоціацію (ЄСУА) 

з Марокко (1996 р.) передбачено «надання допомоги Марокко в приведенні 

свого законодавство ближче (closer) до Співтовариства у сферах, охоплених 

цією Угодою» (ст. 52, аналогічно і в угоді з Алжиром (ст. 56), і Палестиною 

(ст. 41)). За угодою, такими сферами, серед інших, є енергетика, де співпраця 

здійснюється щодо «ВДЕ, сприяння економії енергії, прикладних досліджень 

і модернізації та розвитку енергетичних мереж і взаємозв'язок таких мереж із 

мережами Співтовариства» (ст. 57, аналогічні норми в угоді з Ліваном (ст. 

54) і Тунісом (ст. 57)), а також навколишнє середовище щодо якого, нажаль, 

немає прямих ремінісценцій до ЕОЕн, окрім загального посилання на діяль-

ність заради «раціонального використання природних ресурсів в інтересах 

сталого розвитку» (ст. 48 [1140, с. 74], аналогічна норма в угоді з Тунісом (ст. 

48)). 
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ЄСУА з Єгиптом (2001 р.) передбачає загальне зобов’язання сторін «до-

кладати всіх зусиль, щоб наблизити (approximation) їх відповідні закони з ме-

тою сприяння виконанню цієї Угоди» (ст. 48, аналогічна норма в угоді з Ізра-

їлем – ст. 55, і Йорданією (ст. 69), з Ліваном (ст. 49)). Воно явно відрізняється 

від зобов’язань за угодою з Марокко. У сфері енергетики угода передбачає в 

якості «пріоритетних напрямків співробітництва… просування ВДЕ, енерго-

збереження та підвищення енергетичної ефективності,… підтримку модерні-

зації та розвитку енергетичних мереж та їх зв'язків з мережами Європейсько-

го співтовариства» (ст. 53). У сфері навколишнього середовища угода також 

передбачає що співробітництво, спрямоване на «раціональне використання 

природних ресурсів в інтересах сталого розвитку», фокусуючись безпосеред-

ньо на «управлінні енергією» і «поводженням з відходами» (ст. 44) [1141, с. 

84].  

Найбільш докладно співробітництво у сфері енергетики врегульовано в 

ЄСУА з Алжиром (2002 р.) – «інституційна, законодавча та нормативна мо-

дернізація для сприяння і регулювання діяльності і інвестицій», а також 

«адаптація організаційної, законодавчої та нормативно-правової бази діяль-

ності в енергетичному і гірничодобувному секторах до правил ринкової еко-

номіки» і «захист навколишнього середовища, розвиток відновлюваних дже-

рел енергії та енергоефективності» (ст. 61). Як бачимо, лише цього разу пря-

мо передбачене наближення законодавств у сфері енергетики. У сфері захис-

ту навколишнього середовища передбачене «доцільне використання енергії і 

транспорту, раціональне використання водних ресурсів, управління відхода-

ми, зокрема токсичними, інтегроване управління чутливими областями» (ст. 

52) [1142, с. 64]. Перелік цей є ширшим за встановлений в інших угодах. 

Для всіх угод про асоціацію і стабілізацію (УАС) спільною є норма що-

до наближення законодавства. В першу чергу серед цілей УАС вказано і на 

«наближення законодавства до Співтовариства» (загальна ст. 1 УАС). Крім 

того, в усіх УАС ця норма розкрита ідентично. Так, в УАС з Чорногорією пе-

редбачено зобов’язання «наближення чинного законодавства Чорногорії що-
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до Співтовариства і його ефективної реалізації. Чорногорія намагається за-

безпечити, щоб її існуючі закони і майбутнє законодавство були поступово 

сумісні з acquis Співтовариства. Чорногорія повинна гарантувати, що існую-

че та майбутнє законодавство буде належним чином прийняте і підтримане. 

Це наближення повинно починатися з дня підписання цієї Угоди, і повинно 

поступово поширюватись на всі елементи acquis Співтовариства, про які 

йдеться в цій Угоді до кінця перехідного періоду» (в 5 років). «Наближення 

буде, на ранній стадії, зосереджувати увагу на основних елементах acquis 

внутрішнього ринку, у тому числі, законодавства фінансового сектора, юсти-

ції, свободи та безпеки, а також пов'язані з торгівлею області. На наступній 

стадії Чорногорія зосередиться на інших частинах acquis. Наближення здійс-

нюється на основі програми, погодженої між Європейською комісією та Чо-

рногорією» (ст. 72, аналогічна ст. 70 з Боснією, ст. 72.1 з Сербією). Цікава 

додаткова норма щодо контролю за наближенням законодавства містилася в 

УАС із Хорватією: «Хорватія також визначить, за погодженням з Комісією 

Європейських співтовариств, умови для моніторингу реалізації наближення 

законодавства» (ст. 69.2 [1143, с. 64], аналогічна норма міститься і в УАС з 

Сербією (ст. 72.3)). Як бачимо, у УАС підхід був іншим ніж у ЄУА. Перелік 

сфер обов’язкового наближення окремо не встановлено, але встановлено пе-

вні часові рамки і пріоритетність. Щодо сфер енергетики і захисту навколи-

шнього середовища встановлено засади, прийнятті acquis Співтовариства на 

другій стадії. Крім того, існує програма наближення законодавства, погодже-

на сторонами. У той же час, в УАС з Албанією (2006 р.) наближення законо-

давства щодо екологічних стандартів відноситься до першого етапу (ст. 70.3). 

А лише в УАС з Хорватією (2001 р.) в рамках енергетичної співпраці місти-

лися зобов’язання з «розробки нормативно-правової бази в галузі енергетики 

відповідно до acquis Співтовариства» (ст. 101.2). Дещо подібною є і норма 

УАС з Сербією (2008 р.) - «співпраця фокусується на пріоритетних областях, 

пов'язаних з acquis Співтовариства у сфері енергетики» (ст. 109) [1144, с. 

103]. 
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Однакова норма всіх угод про партнерство і співробітництво (УПС) що-

до співробітництва сторін у сфері законодавства відзначає, що «важливою 

умовою для зміцнення економічних зв'язків між…. та Співтовариством є 

зближення законодавств… прагнучи до поступового досягнення сумісності 

свого законодавства із законодавством Співтовариства. Процес зближення 

законодавств поширюється, зокрема, на такі галузі права:… захист навколи-

шнього середовища; технічні норми і стандарти; законодавчі та нормативні 

акти у галузі ядерної енергетики; транспорт» (ст. 55 УПС з Росією). В біль-

шості угод також згадано і спеціальні механізми допомоги в цій сфері (ст. 42 

УПС з Узбекистаном, ст. 44 УПС з Киргизстаном, ст. 51 УПС з Україною). 

Як бачимо, серед сфер, де передбачено зближення законодавства, є навколи-

шнє середовище, але відсутня сфера безпосередньо енергетики.  

Щодо співвідношення термінів наближення і прийняття acquis, то, як за-

значила Комісія, «наближення до законодавства» все ж є більш легким видом 

зобов’язань, ніж прийняття acquis communautaire. Воно дійсно не вимагає 

«повного експорту усіх стандартів та нормативно-правової бази, що відно-

сяться до енергетики» [1145, с. 5], а, скоріше, відносяться до процесу «залу-

чення двох правових систем ближче одна до одної» [1146, с. 10]. В її основі 

знаходиться прийняття загальних або еквівалентних, але не ідентичних, пра-

вил і стандартів. У цьому сенсі зближення норм регулювання може бути ви-

значене як інтеграція принципів ЄС у правовий режим країн-партнерів ЄС, 

відключених від будь-яких прямих амбіцій про приєднання. Це «зовнішня 

європеїзація», яку таким чином, можна розглядати як односторонній підхід, 

заснований на визнанні принципів ЄС в якості «моделей» [1147, с. 384, 386]. 

В угодах з не сусідами ЄС норми про зближення законодавства присутні 

у фрагментарній формі, і сфери енергетики і охорони навколишнього середо-

вища зустрічаються зрідка. Наприклад, в УПС з Іраком (2012 р.) серед цілей 

партнерства вказано «забезпечити основу для законодавчого… співробітниц-

тва» (ст. 1). Було б значною спокусою розуміти цю норму як проголошення 

сприйняття Іраком acquis ЄС, але весь подальший зміст угоди це не підтвер-
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джує, лише зрідка йдеться про зобов’язання з «наближення до законодавчих і 

нормативних рамок ЄС» (сфера транспорту, ст. 92) [1148, с. 20-130]. Тому на 

практиці цю норму можна зрозуміти як заповнення прогалин в іракському 

законодавстві та його наближення до міжнародних стандартів загалом. 

В той же час, такі сфери співробітництва ЄС з третіми країнами, як ене-

ргетика і навколишнє середовище присутні у абсолютній більшості рамкових 

угод. В УАС з Боснією і Герцеговиною (2008 р.) зафіксовано, що співпраця 

сторін у сфері енергетики буде «сфокусована навколо пріоритетних областей, 

пов'язаних з acquis ЄС… і заснована на Договорі про створення Енергетич-

ного співтовариства і повинна бути розроблена з метою поступової інтеграції 

Боснії та Герцеговини в європейські енергетичні ринки» (ст. 107). А у сфері 

навколишнього середовища передбачатиме «вирівнювання законодавства 

Боснії і Герцеговини і acquis ЄС. Співпраця може також концентруватися на 

розробці стратегій, що … створять систему для ефективного, чистого, стійко-

го виробництва та споживання ВДЕ, а також для виконання ОВНС і стратегі-

чної екологічної оцінки. Особлива увага повинна бути приділена ратифікації 

та реалізації Кіотського протоколу» (ст. 108) [1149, с. 2-547]. Аналогічна но-

рма міститься в УАС з Сербією (ст. 111). 

В УАС із Чорногорією (2007 р.) у сфері енергетики дослівно відтворено 

норми УАС із Боснією, але дано перелік можливих спільних заходів: розроб-

ка й планування енергетичної політики, включаючи модернізацію інфрастру-

ктури; розвиток енергозбереження, енергоефективності, відновлюваних дже-

рел енергії та вивчення впливу на навколишнє середовище виробництва і 

споживання енергії; розробка рамкових умов для реструктуризації енергети-

чних компаній і співпраці між підприємствами в цьому секторі (ст. 109, саме 

в такому вигляді ця норма міститься в більшості інших УАС). Окремо виді-

лено ядерну безпеку, де передбачено співпрацю сторін у «модернізації зако-

нів і нормативних актів з радіаційного захисту, ядерної безпеки та ядерних 

матеріалів» та «стимулювання укладання угоди між державами-членами або 

Євратомом та Чорногорією Про оперативне сповіщення і обмін інформацією 
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у випадках ядерних аварій» і «відповідальності за ядерну шкоду перед тре-

тьою стороною» (ст. 110). Аналогічні норми містилися в УАС з Хорватією 

(ст. 102) і Сербією (ст. 110). У сфері навколишнього середовища норми є іде-

нтичними УАС із Боснією (ст. 111) [1150, с. 3-354]. 

Крім того, в УАС із Сербією (2001 р.) в рамках енергетичної співпраці 

важливим є зобов’язання з «відновлення енергетичних взаємозв'язків регіо-

нального значення з сусідніми країнами» (ст. 109), яке міститься пізніше в 

усіх УАС. Ця норма є важливою, зважаючи на існування Енергетичного спів-

товариства. 

В рамках ЄСУА з Ізраїлем (1995 р.) передбачається активне залучення 

сторін до реалізації завдань ЕОЕн, містячи у сфері енергетики таку норму: 

«Сторони вважають, що глобальне потепління і виснаження викопних дже-

рел палива є серйозною загрозою для людства. Тому Сторони співпрацюють 

з метою розробки ВДЕ, щоб забезпечити використання палива з метою об-

меження забруднення навколишнього середовища та сприяння збереженню 

енергії», а також її транзиту (ст. 51.1) [1151, с. 3-172]. У ЄСУА з Йорданією 

(1997 р.) передбачається, що пріоритетними напрямками співпраці сторін у 

сфері енергетики, серед іншого, мають бути «просування ВДЕ та місцевих 

джерел енергії; просування енергозбереження та енергоефективності; підт-

римка модернізації та розвитку енергетичних мереж та їх підключення до си-

стеми мережами Співтовариства; співпраця буде також зосереджувати увагу 

на полегшенні транзиту газу, нафти та електроенергії» (ст. 74). У сфері на-

вколишнього середовища окрім норми про раціональне використання приро-

дних ресурсів передбачається, зокрема, «належне використання енергії та по-

водження з відходами» (ст. 65) [1152, с. 10-176]. В ЄСУА з Ліваном (2002 р.) 

щодо навколишнього середовища міститься цікава норма про аналіз впливу 

«ефекту промислового розвитку на навколишнє середовище в цілому», а та-

кож «екологічний менеджмент у чутливих прибережних районах; раціональ-

не управління водними ресурсами» (ст. 45) [1153, с. 2-188]. 
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В угодах типу УПС сформовано свій підхід до реалізації концепції ЕОЕн 

в рамках співробітництва третіх сторін з ЄС. Так, в усіх УПС відзначено 

прихильність сторін до цілей і принципів Європейської енергетичної хартії 

(1991 р.). Як приклад типової для інших угод можна розглянути УПС з Росі-

єю (1994 р.), як з одним із ключових постачальників енергоресурсів в ЄС, де 

окремо виділено сфери «Сировинної і гірничодобувної промисловості», 

«Енергетики» і «Ядерної енергетики» (остання є також лише в УПС з Украї-

ною). Причому, дві останні є щодо першої lex specialis (ст. 61.4). В рамках 

«Сировинної і гірничодобувної промисловості» важливою сферою співпраці 

є «прийняття та виконання екологічного законодавства» (ст. 61.2, і ст. 57.2 

УПС з Україною). Важливо, що мова тут йде не про наближення до законо-

давства ЄС, а про заповнення прогалин в чинному законодавстві сторін. В 

рамках співпраці у сфері енергетики підкреслено, що «Співробітництво здій-

снюється на основі принципів ринкової економіки та Європейської енергети-

чної хартії на підставі поступової інтеграції енергетичних ринків в Європі» 

(ст. 65.1, ст. 61.1 з УПС з Україною). Серед областей такої співпраці знахо-

дяться: «Поліпшення якості та безпеки енергопостачання в прийнятних з 

економічної та екологічної точок зору умовах; створення ряду інституційних, 

правових, податкових та інших умов, необхідних для стимулювання процесу 

розширення торгівлі та інвестицій в енергетичній сфері; розвиток енергозбе-

реження та ефективності використання енергії; питання впливу енерговироб-

ництва, енергопостачання та енергоспоживання на навколишнє середовище з 

метою запобігання або зменшення відповідних негативних екологічних нас-

лідків» (ст. 65.2, аналогічна ст. 53 УПС з Казахстаном (1995 р.)). У сфері яде-

рної енергетики існує ремінісценція до «двох угод з термоядерного синтезу 

та з ядерної безпеки, що підлягають укладенню між Сторонами» (ст. 66). В 

УПС з Україною окрему увагу було приділено подоланню наслідків аварії на 

ЧАЕС, чого немає в інших угодах, зокрема «боротьба з радіоактивним забру-

дненням повітря, ґрунту і води; моніторинг і спостереження за радіоактив-

ним фоном в навколишньому середовищі; невідкладна допомога при ядерних 
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/ радіоактивних аваріях і викидах; дезактивація радіоактивно забруднених 

земель і сипучих радіоактивних відходів» (ст. 62.2). У сфері довкілля знов 

відзначено, базуючись на Європейській енергетичній хартії, що «Сторони 

розвивають і зміцнюють їх взаємне співробітництво в галузі захисту довкіл-

ля» (ст. 69.1), один з видів його практичного втілення полягає у «сталому, 

дієвому та екологічно ефективному виробництві і використанні енергії» та 

«застосуванні положень Конвенції Еспо про оцінку екологічного впливу в 

транскордонному контексті» (ст. 69.2), а серед шляхів реалізації згадуються 

стандартне «Вдосконалення законодавчої бази (стандарти Співтовариства); 

обмін інформацією», та нове положення – «Розробки стратегій, особливо в 

тому, що стосується глобальних та кліматичних проблем, а також з метою 

досягнення сталого розвитку» (ст. 69.3, аналогічна ст. 54 УПС з Казахстаном 

(1995 р.) і інші УПС). Є в УПС також спеціальна клаузула щодо ДЕХ і ПЕЕ-

СЕ, яка передбачає, що «після набуття ними чинності застосовуються по від-

ношенню до таких питань, але тільки в тій мірі, в якій таке застосування пе-

редбачене в цих Договорах та протоколах» (ст. 105, аналогічна ст. 91 УПС з 

Казахстаном (1995 р.), Україною і інш.) [1154]. На практиці це означає, що 

мають застосовуватися норми ДЕХ і ПЕЕСЕ, після набуття ними чинності 

замість, тих де УПС регулюють ідентичні питання. Проте, тут можуть вини-

кнути певні правові складнощі. Так, Росія 1997 р. погодилася на тимчасове 

застосування норм ДЕХ (ст. 45 ДЕХ), підписавши, але не ратифікувавши йо-

го, проте 2009 р. припинила тимчасове застосування. Однозначно не зрозумі-

ло, чи може вважатися період 1997-2009 рр. таким, що замінював чинність 

норм УПС з Росією нормами ДЕХ з ідентичних питань. В той же час, сам 

факт створення зобов’язань для Росії за ДЕХ в період тимчасової чинності 

угоди було визнано Постійною палатою третейського суду у справі Юкоса 

(2014 р.) [1155]. 

У рамках УПС з Азербайджаном (1996 р.) є ряд відмінностей щодо енер-

гетики по відношенню до угоди з Росією. Так, у її преамбулі присутня також 

згадка про «необхідність повної реалізації положень» ДЕХ і ПЕЕСЕ, «необ-
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хідністю гарантувати інвестиції в Республіку Азербайджан, включаючи її 

енергетичний сектор ... важливість рівних умов транзиту при експорті енер-

гетичної продукції» (аналогічно у преамбулі УПС з Узбекистаном і Вірмені-

єю). Іншою відмінністю є сфера «зближення законодавств» (ст. 43, аналогіч-

но ст. 43 УПС з Казахстаном і ст. 42 з Узбекистаном), де окрім сфер (є навко-

лишнє середовище, але енергетика також не згадана) і констатації необхідно-

сті сумісності наближення вказано і види допомоги для цього з боку ЄС, ці-

кавим є «положення про спеціальне інформування щодо відповідного зако-

нодавства заздалегідь». В рамках сфери економічної співпраці норми є стан-

дартним, за виключенням деяких особливостей: відсутня сфера ядерної енер-

гетики (в УПС з Узбекистаном, Киргизстаном, Україною і Казахстаном в 

окремій статті лише відзначено, що «торгівля ядерними матеріалами здійс-

нюється на основі спеціальної угоди з Євратом» (ст. 18)), а в рамках «Сиро-

винної і гірничодобувної промисловості» (ст. 51) не згадано її в якості lex 

generalis, у сфері енергетики додатково особливо підкреслено роль ДЕХ, 

обов’язок з імплементації ПЕЕСЕА та розвиток транспортних інфраструктур, 

що важливо для ЄС, а також «обмін відповідною інформацією щодо інвести-

ційних проектів в енергетичному секторі» (ст. 55, аналогічна норма ст. 53 

УПС з Узбекистаном), у сфері «навколишнього середовища», додатково осо-

бливо відзначена роль ст. 19 ДЕХ і ПЕЕСЕА у взаємній співпраці (ст. 56) 

[1156, с. 3-51]. В УПС з Узбекистаном (1996 р.), окремо, в рамках співпраці в 

енергетичній сфері виділено також «розвиток гідроелектричних та інших ві-

дновлюваних джерел енергії» (ст. 53.2, аналогічно у ст. 54.2 з Вірменією), 

чого немає в більшості інших угод. 

Відносно норм, пов’язаних з реалізацією ЕОЕн у відносинах ЄС з не су-

сідніми державами, то варто зазначити, що в Угоді про асоціацію з держава-

ми Центральної Америки (2012 р.) співробітництво в рамках енергетики 

більш зосереджено на співпраці щодо різного роду різновидів екологічної 

енергетики, ніж традиційної: «Сторони погоджуються, що їх спільна мета 

повинна полягати у стимулюванні співпраці в галузі енергетики, зокрема, 
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стійких джерел чистої та відновлюваної енергії, енергоефективності, енерго-

збереження технології, електрифікації сільських районів», а також «сприяння 

застосуванню механізмів чистого розвитку для підтримки ініціатив в області 

зміни клімату і його мінливості». Причому, така співпраця не потребує на-

ближення чи гармонізації, а навпаки відбувається «відповідно до внутріш-

нього законодавства» (ст. 65). А у сфері навколишнього середовища, визнаю-

чи важливість «дослідження і розробки альтернативних видів палива та від-

новлюваних джерел енергії та реформи екологічного управління» (ст. 20.2). 

Крім того, в рамках співпраці з торгівлі заради сталого розвитку Сторони зо-

бов’язалися «сприяти розвитку торгівлі та прямих іноземних інвестицій в 

екологічні технології та послуги, відновлювані джерела енергії та енергозбе-

рігаючі продукти і послуги» (ст. 288). Цікавим в цій угоді також є визнання 

позитивно-правового значення Декларації Ріо: «визнаючи принцип загальної, 

але диференційованої відповідальності, як це передбачено в Ріо в 1992 р. де-

кларації з навколишнього середовища і розвитку» (ст. 20.1) [1157, с. 3-143]. 

Угода про торгівлю, розвиток і співпрацю з Південно-Африканською 

Республікою (1999 р.), хоч і має іншу назву, її укладено на основі ст. 217 

ДФЄС – основи для УА. В ній не міститься спеціальної норми, спрямованої 

на наближення законодавств до acquis ЄС. В той же час, угода передбачає 

співпрацю щодо доступу населення ПАР до екологічної енергії: «поліпшити 

доступ південноафриканців до недорогих, надійних і стійких джерел енергії; 

реорганізувати і модернізувати виробництво, розподіл та споживання енергії, 

так щоб відповідні послуги надавалися на оптимальних умовах економічної 

ефективності, соціального розвитку та екологічної прийнятності; сприяти… 

розробці нових і відновлюваних видів енергії та інфраструктури підтримки, 

особливо для сільського споживання енергії; сприяти передачі та викорис-

танню екологічно чистих технологій» (ст. 57). У сфері добувної промислово-

сті Сторони мають «підтримувати політики, які забезпечують, що видобувна 

діяльність відбувалася з урахуванням інтересів навколишнього середовища і 

сталого розвитку, беручи до уваги конкретні обставини в країні і характер 
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гірничих робіт» (ст. 58.1). Містяться також норми щодо навколишнього сере-

довища, які, серед іншого, передбачають, що «Сторони співробітничатимуть 

щодо сталого розвитку шляхом раціонального використання невідновлюва-

них природних ресурсів та сталого використання відновлюваних природних 

ресурсів, сприяючи тим самим захисту навколишнього середовища, запобіга-

ти погіршенню його стану і контролювати забруднення» (ст. 84) [1158, с. 80-

83]. 

Угода про співробітництво з країнами-учасницями Угоди про Раду спів-

робітництва арабських держав Перської затоки (1988 р.) є однією з не бага-

тьох рамкових угод укладених ЄС і його попередниками, яка не містить 

окремої статті, присвяченої захисту навколишнього середовища. Зрозуміло, 

що є норми, присвячені співпраці у сфері енергетики, в рамках якої, окрім 

співпраці у сфері вуглеводнів, приділено увагу і сфері ЕОЕн – «дослідження, 

зокрема, щодо нових і поновлюваних джерел енергії» (ст. 6) [1159, с. 8]. На-

ближення законодавства сторін також не передбачено. 

На противагу, в Угоді з країнами Андського пакту (1993 р.) в рамках 

співробітництва у енергетичному секторі приділена увага сфері ЕОЕн: «пла-

нування, збереження та ефективне використання енергії, а також розвиток 

нових, комерційно життєздатних джерел енергії. Ця покращена співпраця бу-

де також брати до уваги екологічні наслідки» (ст. 15). Своєю чергою, в рам-

ках сфери навколишнього середовища «Сторони підтверджують свою волю 

внести внесок у стійкий розвиток; вони будуть прагнути примирити необхід-

ність економічного і соціального розвитку з необхідністю належної охорони 

природи», а в якості одного зі спільних заходів – «Виробнича кооперація що-

до навколишнього середовища» (ст. 19) [1160, с. 18]. 

Угода про економічне партнерство з державами КАРІФОРУМ (2008 р.) в 

рамках сфери «пов’язаних з торгівлею питань» відбувається співпраця щодо 

«еко-інновацій та відновлюваних джерел енергії» серед практичних спільних 

заходів тут згадуються проекти, пов'язані з енергоефективністю та відновлю-

ваною енергією; сприяння екологічно інноваційним мережам і кластерам, у 
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тому числі в рамках державно-приватного партнерства; обмін інформацією, 

ноу-хау та експертами; науково-технічна співпраця (ст. 138). Щодо набли-

ження законодавства, то тут передбачається «прийняття в державах КАРІ-

ФОРУМ національного законодавства про конкуренцію» (ст. 125), а також, 

«сприяння в розробці керівних принципів, керівництв і, при необхідності, 

законодавства» (ст. 130). У рамках сфери навколишнього середовища, що та-

кож відноситься до пов’язаних з торгівлею заходів, міститься зобов’язання 

сторін «сприяння торгівлі товарами і послугами, які Сторони вважають кори-

сними для навколишнього середовища. Такі продукти можуть включати в 

себе екологічні технології, відновлювані та енергоефективні товари і послуги 

та еко-марковані товари» (ст. 183.5). Заради цього передбачається зо-

бов’язання Сторін «прагнути забезпечити, щоб їх закони і політики в охороні 

довкілля та охороні здоров'я забезпечували і заохочували високий рівень за-

хисту навколишнього середовища і прагнули продовжувати вдосконалювати 

ці закони і політики» (ст. 184). В той же час, це законодавство має брати до 

уваги особливі потреби і вимоги держав КАРІФОРУМ. При цьому, міститься 

три важливих аспекти: 1. що принципи сталого управління природними ре-

сурсами та охорони навколишнього середовища мають застосовуватися і бу-

ти інтегрованими на кожному рівні їх партнерства, як частина їх першоряд-

ної прихильності до сталого розвитку; 2. міститься відсилка до Угоди Котону 

(ст. 183.1); 3. за відсутності відповідних екологічних стандартів у національ-

ному або регіональному законодавстві, Сторони прагнуть прийняти і здійс-

нити відповідні міжнародні стандарти, керівні принципи або рекомендації, де 

це є доречним (ст. 185) [329, с. 18-45]. В цьому випадку, як бачимо, також не 

йде мова про наближення законодавств, а також лише заповнення прогалин в 

законодавстві відповідно до міжнародних стандартів чи норм конвенцій, але 

не права ЄС. 

В УПС з Іраком (2012 р.) сфера енергетики є невід’ємним елементом га-

лузевої співпраці, проте тут наголос роблять на співробітництво щодо тради-

ційних вуглецевих ресурсів та енергетичної безпеки. В той же час на меті у 



536 
 

сфері ЕОЕн є створення «нормативно-правової бази та інфраструктури в Іра-

ку, заснованих на принципах екологічної стійкості, раціонального викорис-

тання енергетичних ресурсів», а також «боротьби зі зміною клімату, шляхом 

заохочення використання відновлюваних джерел енергії, енергоефективності 

та скорочення факельного спалювання газу» (ст. 91). У сфері енергетичного 

законодавства має бути надана допомога з «розробки організаційних, законо-

давчих та нормативних рамок в енергетичному секторі», що означає знову ж 

таки не рецепцію acquis ЄС, а створення національного законодавства, не 

завжди ідентичного, але лише за допомогою ЄС. У сфері захисту навколиш-

нього середовища додається також «зміцнення і активізація зусиль щодо за-

хисту навколишнього середовища, наприклад, зі зміни клімату, стійкого 

управління природними ресурсами» (ст. 93). Крім того, цікавою є норма що-

до «надання підтримки створенню потенціалу в галузі навколишнього сере-

довища, для прикладу пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації» та  

сприяння в реалізації природоохоронних угод. Тут не йде мова про створення 

нового законодавства [1148, с. 66]. 

ЄС запровадив з третіми країнами цілий ряд спільних форумів та уклав 

додаткові спеціалізовані двосторонні угоди: Енергетичної Ради ЄС-США, 

Енергетичний діалог ЄС-Росія, меморандуми про взаєморозуміння з енерге-

тичних питань з Україною, Азербайджаном, Казахстаном, Туркменістаном і 

Узбекистаном, декларації про енергетичну співпрацю з Білоруссю та активі-

зація співпраці в енергетичній сфері з Молдовою, Вірменією, Грузією і Кир-

гизстаном. Кожна з цих ініціатив базується на основі надійної оцінки пріори-

тетів енергії і політики та чіткого визначення областей, що представляють 

взаємний інтерес. І в ряді випадків це спричинило укладання угод про меха-

нізми раннього попередження та заходи запобігання криз. Це допомагає 

створити стабільну нормативно-правову базу, ринкові засади та інтеграцію їх 

енергетичних ринківі з законодавством ЄС. 

Особливо цікавим у світлі реалізації концепції ЕОЕн є просування спів-

праці з енергоефективності. Так, ЄС уклав почергово три угоди зі США з Ко-
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ординації програм енергоефективності маркування оргтехніки (2000, 2006, 

2012 рр.) [1161-1163] (Програма ENERGY STAR). Метою угоди стало впро-

вадження зареєстрованого США на державний орган логотипу та торгової 

марки «Energy Star» в ЄС, та питання, пов’язані з її використанням Комісією 

ЄС. Учасники програми можуть використовувати логотип Energy Star для 

ідентифікації продуктів, які відповідають специфікації для енергоефективно-

го обладнання, викладених у Додатку С до Угоди. 

ЄС пішов на співпрацю зі США, виходячи з кількох причин: офісне об-

ладнання споживає велику частку енергії і без впровадження більш енергое-

фективних критеріїв у цій сфері ЄС не вдасться виконати свою мету – скоро-

тити на 20% споживання енергії до 2020 р., по-друге, ринок офісного облад-

нання є глобальним, і одноосібно ЄС не вдасться вжити якихось суттєвих за-

ходів зі скорочення споживання енергії цими приладами, по-третє, треба 

продовжити дію програми маркування офісного обладнання Energy Star в ЄС.  

На це ж звернув увагу і Суд ЄС, який зазначив, що Угода Energy Star од-

ночасно переслідує цілі комерційної політики та природоохоронну мету, 

оскільки, з одного боку, координація обов'язково сприяє розвитку торгівлі, бо 

виробнику відтепер необхідно звернутися до одного стандарту, щоб продати 

обладнання з логотипом Energy Star на європейських і американських ринках 

і, з іншого, стимулюючи попит і пропозицію для енергоефективних продук-

тів, програма маркування призначена в довгостроковій перспективі сприяти 

економії енергії і тому повинна мати позитивний екологічний ефект (п. 2). 

Проте все ж комерційна мета переважає, оскільки: 1. позитивний екологічний 

ефект є лише непрямим і далеким, на відміну від впливу на торгівлю оргтех-

нікою, який є негайним; 2. угода сама по собі не містить нових вимог до ене-

ргоефективності, а лише надає специфікації, раніше затверджені Агентством 

з охорони навколишнього середовища США для європейського ринку (п.п. 

36-45, 48) [1164]. Незважаючи на все це, основою для першої угоди Energy 

Star стала ст. 175.1 Договору про заснування ЄСп (навколишнє середовище). 

Але таке правове підґрунтя (у рішенні Ради 2001/469) було заперечене Судом 
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ЄС [1164]; сама угода продовжила діяти до закінчення п’ятирічного терміну, 

але наступна угода вже укладалася на основі ст. 133 (спільна торгівельна по-

літика) ДЗЄСп. А остання – ст. 194 (енергетика) і ст. 207 (спільна торгівельна 

політика) ДФЄС. 

В той же час, треба зазначити, що участь у програмі маркування 

ENERGY STAR є добровільною, і проставляння логотипу Energy Star не є 

обов'язковою умовою для розміщення продукції на ринку, хоча, як показує 

практика СОТ, і добровільні стандарти також можуть являти собою бар'єри в 

торгівлі [1164, п. 62]. Хоча, Угода не перешкоджає Договірним сторонам або 

державам-членам ввести інші програми маркування з метою сприяння еко-

номії енергії (ст. 11). 

Лише додатки до угоди встановлюють ряд технічних критеріїв, що до-

зволяють характеризувати цю угоду як угоду в енергетичному секторі. Зок-

рема, в Додатку В встановлено суть самої програми: «Програма ENERGY 

STAR являє собою партнерство між підприємствами та організаціями з одно-

го боку, і федеральним урядом США або Європейським Союзом, з іншого 

боку. У рамках цього партнерства, підприємства та організації можуть вико-

ристовувати ім'я ENERGY STAR і загальний логотип, в якості частини їх 

енергоефективності та екологічності діяльності». По суті, логотип Energy Star 

було введено для маркування обладнання, яке дотримується певних правил 

щодо споживання енергії, прийнятих в рамках програми. В Додатку С перед-

бачено види обладнання, на яке може встановлюватися логотип ENERGY 

STAR: комп’ютери, їхні складові, ноутбуки, монітори, копіри, сканери, прин-

тери і т.п. при цьому встановлено ті режими споживання енергії, які мають 

бути в такої оргтехніки та їхні цифрові характеристики, щоб вони могли пре-

тендувати на логотип. 

Спеціальний орган співпраці у сфері енергетики ЄС-США – Енергетич-

на Рада ЄС-США (U.S.-European Union Energy Council), створена 2009 р. з 

метою «поглиблення трансатлантичного діалогу щодо стратегічних питань 

енергії і створення низьковуглецевих джерел енергії, а також зміцнення нау-
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кового співробітництва в області розробки екологічно чистих і ефективних 

енергетичних технологій». Енергетична рада створила три робочі групи, які 

зосереджуються на глобальній енергетичній безпеці та ринках, енергетичній 

політиці і технологічних дослідженнях, розробці і демонстрації технологій. 

Щодо останньої робочої групи, то співпраця іде по чотирьох напрямках: 1) 

біопаливо; 2) енергоефективні будівлі; 3) водень і паливні елементи і 4) со-

нячна енергія. Енергетична рада допомагає об'єднати експертів з Європи та 

США з метою координації діяльності та обміну інформацією. Ця співпраця 

рухає енергетичну політику, а також прискорює розвиток екологічно чистих 

енергетичних технологій. 

Окрім питання ЕОЕн, Рада вирішує і спільні проблеми енергетичної 

безпеки, що напряму стосуються України. На засіданні у 2012 р. Рада приві-

тала прогрес у реформах з метою виконання своїх зобов'язань в Енергетич-

ному співтоваристві, підкреслюючи при цьому необхідність продовжити ці 

реформи. Також, було звернено увагу на важливість «зведення до мінімуму 

впливу на навколишнє середовище енергетичних технологій, вітаючи продо-

вження взаємодії з координації та гармонізації нормативно-технічних вимог в 

області атомних електростанцій, морських нафтових і газових родовищ та 

виробництва», а також реалізації проектів зі зберігання вуглецю [1165].  

Важливим партнером ЄС в енергетичній сфері виступає Росія. В ряді 

документів ЄС визнавалася її важлива роль, зокрема, в якості «стратегічного 

партнера» [1166, с. 5] і «унікально важлива роль на енергетичному ринку Єв-

ропи» [1167]. При цьому в рамках Спільної стратегії ЄС щодо Росії (1999 р.) 

особливо відзначено важливість ЕОЕн у взаємній співпраці. Так, вказано, що 

Союз буде «співпрацювати з Росією у сфері: (а) енергетики та ядерної безпе-

ки шляхом розширення російської прихильності реформам енергетичного 

сектора, у тому числі ядерної безпеки та охорони навколишнього середови-

ща; наприклад, працюючи з Росією в галузі підвищення енергетичної ефек-

тивності та надання технічної допомоги в галузі енергозбереження в Росії; 

підвищення безпеки російських атомних станцій і співробітництва щодо про-
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блем ядерних відходів і відпрацьованого палива на Північному заході Росії» 

[1166, с. 6]. Проте, після подій навколо України в 2014 р. ситуація змінилася. 

В рамках резолюції Європарламенту від 10 червня 2015 р. було відзначено, 

що «енергетика…. є ключовим інструментом російської зовнішньої політики; 

в той час як стійкість ЄС до зовнішнього тиску може бути досягнута за раху-

нок диверсифікації поставок енергії та зниження залежності від Росії» (п. Р), 

а сама Росія «більше не може трактуватися або вважатися «стратегічним пар-

тнером»» (п. 2). Проте, і цей документ вказав, що співпраця має бути продо-

вжена саме в аспектах, пов’язаних з ЕОЕн, зокрема щодо протидії змінам 

клімату, довкілля та галузевої співпраці з нових технологічних розробок (п. 

G, п. 4) [1168]. 

Важливо відзначити також, що в контексті української кризи жоден спе-

ціалізований документ Комісії ЄС, присвяченій енергетичній безпеці, прийн-

ятий в 2014 р., не згадав про енергетичну залежність ЄС від РФ, як специфіч-

ну загрозу Союзу. В повідомленні Комісії про енергетичну безпеку (2014 р.) 

лише аналізувалися можливості ЄС запобігти порушенню постачання дер-

жав-членів нафтою і газом через українську територію в разі переривання 

постачань. І в цьому ж сенсі Комісія ще раз підтвердила важливість розвитку 

критичної інфраструктури з метою зміцнення енергетичної безпеки ЄС 

[1169]. 

Базуючись на нормах УПС, Росія і ЄС у 2000 р. започаткували специфі-

чний політико-правовий механізм співпраці в енергетичній сфері – Енергоді-

алог, який спрямований на вирішення завдань спільного економічного прос-

тору, пов'язаних зі стійкістю, надійністю і безперервністю виробництва, роз-

поділу, транспортування і використання енергії, включаючи енергетичну 

ефективність, енергозбереження та використання відновлювальних та альте-

рнативних джерел енергії [1170]. Серед його важливих завдань – стимулю-

вання процесу відкриття енергетичних ринків, сприяння проникненню на 

енергетичні ринки більш екологічно безпечних технологій та енергоресурсів, 
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а також підвищення енергоефективності та енергозбереження на шляху до 

екологічно чистої економіки. 

Додатковою спробою посилити енергодіалог ЄС з Росією стало спільне 

ухвалення в 2013 р. стратегічного політичного документу - «Дорожня карта 

енергетичного співробітництва Росії і ЄС до 2050 року» [1171]. В її рамках 

було приділено суттєву увалу проблемам ВДЕ, енергоефективності, а також 

енергозбереженню і декарбонізації в процесі використання, постачання і ви-

добутку вуглецевих ресурсів, одним з важливих постачальників яких до ЄС є 

Росія. В рамках цього документу мова йде про широкий спектр механізмів 

наближення або гармонізації російського законодавства до законодавства 

ЄС: «гармонізація існуючої нормативно-правової бази та розробка нових те-

хнічних стандартів» [1172, с. 25], «уніфікація існуючих технічних стандартів 

і нормативно-правової бази» [1172, с. 30] або «узгодження законодавчих баз» 

[1173, с. 44]. Підсумком мало стати створення до 2050 р. єдиного електрое-

нергетичного простору (об'єднання енергосистем і ринків), включаючи узго-

джений мінімум правил щодо доступу третіх осіб; гармонійне регулювання, 

засноване на конкурентних ринках і рівноправності. Одночасно проходить 

процес поєднання енергетичних систем країн СНД і ЄС, що має створити 

єдину трансконтинентальну енергосистему (основою є спільні дорожні карти 

«До сумісних ринків електроенергії в країнах ЄС і СНД» та «Ключові про-

блеми захисту навколишнього середовища ЄС та СНД при інтеграції ринків 

електроенергії»).  

В сенсі активного застосування в ЄС такого механізму як «дорожня кар-

та» варто дещо відзначити щодо їхньої правової характеристики. Цілком 

слушною є думка, що вони не є юридично обов'язковим документом, а є по-

літичним актом, актом «м'якого права». Тим більше, що установчі договори 

ЄС і його вторинне законодавство не передбачають, що відносини з третіми 

країнами, мають будуватися на подібних документах. Відповідно і щодо пра-

ва ЄС вони є актами sui generis [1174]. Радше, їхня роль полягає у виявленні 

перспективних напрямів співробітництва, які можна було б встановити в 



542 
 

майбутній угоді, та «повинні розглядатися як декларації про наміри, які пе-

редбачають більш конкретні дії» [1175, с. 284].  

Нажаль, поки що перспективи наближення законодавства Росії до євро-

пейського в сфері енергетики є досить примарні. На відміну від пострадянсь-

кого перехідного періоду, Росія навряд чи погодиться в односторонньому по-

рядку привести своє законодавство у відповідність з нормативними «моделя-

ми», розробленими європейським «нормативним гегемоном» [1176, с. 1601, 

1602]. Як зазначив з цього приводу Д. Мертус ЄС,  щоб зосередитися на 

acquis communautaire, як регуляторній «моделі» (передовій практиці), для 

країн, що не мають бажання вступати в ЄС, інститути Союзу повинні диви-

тися і на невдачі свого регулювання, а не проповідувати свій підхід як «єди-

ний космополітичний стандарт, що виключає всі інші норми» [1177, с. 477, 

479]. В цьому сенсі доречним є зауваження українського дослідника Р.А. Пе-

трова, що підходи до використанні поняття «acquis» ЄС у зовнішніх угодах 

ЄС із третіми країнами відрізняються і залежать від цілей цих угод і характе-

ру відносин між ЄС і третьою країною [1005, с. 4]. 

В рамках секторальних двосторонніх угод у сфері ЕОЕн, що укладені з 

сусідніми державами, важливими для енергетичної безпеки ЄС є угоди Євра-

тому з Росією про ядерну безпеку (2001 р.) [1178] і про співробітництво у 

сфері термоядерного синтезу (2001 р.) [1179], які є аналогічними угодам, ук-

ладеним з Україною і Казахстаном. Ці угоди спрямовані переважно на реалі-

зацію науково-технічної співпраці, підкреслюючи при цьому важливість за-

хисту навколишнього середовища ядерному секторі. В угодах важливим є 

спрямування співробітництва сторін, окрім іншого, на вироблення «стандар-

тів безпеки» з радіаційного захисту (ст. 2b Угоди про ядерну безпеку) та 

стратегій демонтажу ядерних установок (ст. 2d Угоди про ядерну безпеку). 

Певним чином за своїм змістом ці угоди близькі до меморандумів про взає-

морозуміння з розвитку біопалива, ВДЕ та енергоефективності, також перед-

бачаючи фінансування всіх проектів безпосередньо сторонами та створення 

певного координаційного органу експертів (Консультативного комітету).    
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5.3. Імплементація європейських норм щодо екологічної енергетики в 
законодавство України. 

 

Запровадження міжнародних і європейських норм і стандартів у сфері 

екологічної енергетики є нагальною потребою для України, беручи до уваги 

обраний європейський вектор розвитку та міжнародні зобов’язання за ДЕХ, 

Кіотським протоколом, КБР, Конвенцією Еспо і т.п. Можна вважати, що в 

Україні існує практичний інтерес, що збільшується, до розвитку різного роду 

проектів у сфері ЕОЕн. Зрозуміло, що цей інтерес потребує і відповідної під-

тримки з боку держави, та забезпечення сталого правового регулювання. Як 

приклад цього, зараз (2015 р.) в Україні працює 119 підприємств у сфері 

ВДЕ, які експлуатують 213 енергетичних об'єктів [1180], а в проекті НЕК 

«Укренерго» Оновлений план розвитку об’єднаної енергетичної системи 

України внесено понад 85 нових вітроенергетичних та сонячних енергооб'єк-

тів (без урахування АР Крим), будівництво яких запланованих на найближчі 

10 років [1181]. 

Погляд України на проблему екологічної енергетики було яскраво вира-

жено під час дебатів в РБ ООН з приводу енергетичної безпеки і змін клімату 

в 2007 р.: «важливо, щоб питання енергії, зміни клімату та безпеки розгляда-

лися в комплексі, з тим, щоб досягти мети забезпечення стійкості навколиш-

нього середовища. Тому поряд з іншими політичними приписами ми вважає-

мо обов'язковим розвивати відповідні ініціативи, партнерські зв'язки між 

державним і приватним сектором, технології скорочення вуглецевих викидів 

та знаходити новаторські технічні рішення» [898, с. 4]. В цій тезі було висві-

тлено саму широту проблеми енергетичної безпеки, що лежить на перетині 

різних пов’язаних завдань, і в першу чергу проблеми навколишнього середо-

вища. Аналогічно, завдання України в рамках енергетичної сфери у Законі 
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України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (2010 р.) сформова-

ні чітко, включаючи і цілі ЕОЕн: «досягнення високого рівня енергетичної 

безпеки, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, збільшення обсягу 

їх власного видобутку, підвищення ефективності використання енергоносіїв, 

впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій» (ст. 7.1) [1085, с. 

527].  

Українська національно-правова і міжнародно-правова доктрина не має 

значної кількості досліджень з енергетичного права, а тим більше з якихось 

аспектів екологічної енергетики. Серед робіт з національного енергетичного 

права можна згадати дослідження Г.І. Балюка [1182-1187], А.А. Кожухової 

[1188, с. 87-92], Т. Мусієнко [1189, с. 162-165], М.Д. Рабіновича [1190, с. 

387], В.І. Сємчік [1191, с. 5-8], О.В. Сушик [1192-1193], Ю.С. Шемшученко 

[1194-1196], а з міжнародного енергетичного права – С.І. Голікової [1014], 

Р.Р. Дубаса [167], А.О. Кориневича [1197], А.В. Льовіна [1198-1199], Р.А. 

Петрова [1200], З.В. Тропіна [1201-1203]. Щодо досліджень, пов’язаних із 

концепцією ЕОЕн, то це є праці А.В. Башун [1204-1205], Я.С. Бенедик [1206, 

с. 122-127], Л.О. Бондар [1207], О.Ю. Водянніков [1208-1209], С. Гончарова 

[1210], О.Б. Кишко-Єрлі [165; 1212-1217, 1228], Р.С. Кіріна [1218-1219], О.А. 

Ніжненко [1220-1221] та Ю.М. Рудь [1222]. Усі вони досліджували певні час-

тини міжнародного енергетичного права, закладаючи наукові засади до фор-

мування наукового підходу до концепції ЕОЕн. 

Своєю чергою, базу національного законодавства України у сфері ЕОЕн 

складає ціла низка актів. Насамперед, це Закони України – Про альтернативні 

види палива (2000 р.), Про альтернативні джерела енергії (2003 р.) [1223, с. 

155], Про електроенергетику (1997 р.) [1224, с. 1], Податковий кодекс Украї-

ни (2010 р.), а також такі підзаконні нормативні акти, як Указ Президента 

України Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (2015 р.) [1225], 

Розпорядження кабінету міністрів України – Про схвалення Концепції Дер-

жавної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки 

(2008 р.) [1226], Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональ-
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них та місцевих програм підвищення енергоефективності (2013 р.) [1227] і 

інші. В цих актах викладено основні цілі та принципи діяльності українсько-

го законодавства в рамках реалізації цілей сталої енергетики, розвитку ВДЕ, 

енергоефективності і загалом ЕОЕн. При цьому дослідники ще в середині 

2000-х відзначали явну декларативність українського законодавства у сфері 

ЕОЕн, зокрема щодо ВДЕ [1228, с. 41]. Але поступово ситуація почала змі-

нюватися. Так, у Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" однозначно вка-

зується на прямий зв'язок між реалізацією цілей Угоди про асоціацію з ЄС і 

досягненням цілей сталого розвитку в Україні. А серед 62 реформ, заплано-

ваних у дорожній карті її реалізації, окремо виділено Програму енергонеза-

лежності, яка передбачає «перехід до енергоефективного та енергоощадного 

використання та споживання енергоресурсів… реалізацію проектів з викори-

станням альтернативних джерел енергії… лібералізацію ринків електричної і 

теплової енергії» [1225].  

Українське законодавство щодо співвідношення міжнародного і націо-

нального права фактично базується на теорії дуалізму [1229, с. 340]29 і під 

кутом юридичної техніки використовує імплементацію у формі інкорпорації 

[81, с. 280]. Згідно Конституції України (1996 р.) та Закону України про між-

народні договори (2004 р.) передбачено, що міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких дана Верховною Радою України (ратифіковані), прирів-

нюються за своєю юридичною силою до національного законодавства, та в 

той же час, якщо «міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжна-

родного договору» (ст. 19.2 Закону України «Про міжнародні договори Укра-

їни» (2004 р.)) [1230, с. 540]. Нажаль, при цьому залишилася не роз’ясненою 

роль і місце в національному законодавстві рішень міжнародних організацій і 

різного роду конвенційних органів, стороною яких є Україна. Серед них хо-

                                                             
29 Проте, це питання може бути дискусійним, і можна вбачаючи в українському законодав-

стві реалізацію теорії координації. 
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тілося б відзначити прийняті під час головування України в ОБСЄ (2013 р.) 

за пропозицією нашої делегації дві резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ 

в Стамбулі: «Сприяння підвищенню енергозбереження та енергоефективнос-

ті в регіоні ОБСЄ» і «Екологічний вимір енергетичної безпеки» [45, с. 51-56]. 

Проте, більша проблема може виникнути з актами прийнятими в рамках ЄС, 

що до категорії «міжнародних договорів» навряд чи можуть бути віднесені, 

але імплементація багатьох з них є невід’ємною вимогою цілого ряду міжна-

родних догорів України.   

Більшість міжнародних договорів, що відносяться до сфери ЕОЕн, набу-

вали чинності для України, саме проходячи процедуру отримання згоди з бо-

ку Верховної Ради України. Останнім таким прикладом є ратифікація Прото-

колу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про ОВНС (2003 р.) у 

2015 р. [1231]. 

Ми б не хотіли в цьому дослідженні акцентувати свою увагу на всіх ра-

тифікованих Україною угодах у сфері МПНС чи міжнародного енергетично-

го права, їхній аналіз вже неодноразово проведено [486; 1232; 1203; 167; 

1197; 1198]. Лише відзначимо, що Україною ратифіковано більшість універ-

сальних та регіональних угод; серед них для нас найбільш важливими є: 

РКЗК ООН, Кіотський протокол, Договір про ОВНС, КБР, ДЕХ, ППЕЕС, Ор-

хуська конвенція, Конвенція Еспо і інші, відповідний аналіз яких ми вже 

проводили вище. 

Практичне значення цих угод для України є різним. Так, Кіотський про-

токол до РКЗК ООН (1997 р.) містить серед обов’язків держав зменшення 

викидів ПГ і розвиток ВДЕ (ст. 2 п. 1а. iv). Стосовно України треба зауважи-

ти, що ця норма не має суттєвого практичного значення, зважаючи на те, що 

об’єми дозволених викидів, які встановлені Кіотським протоколом, навряд чи 

будуть досяжні для України до кінця терміну його дії, отож, і фактичної пот-

реби в проведенні дослідницьких робіт щодо ВДЕ з метою досягнення саме 

цілей Протоколу для нашої держави немає. В той же час, важливою для 

України є реалізація зобов’язань за Кіотським протоколом в співпраці з ін-
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шими країнами, зокрема через механізми гнучкості, а саме торгівля викидами 

та механізм спільного впровадження30. Інші міжнародно-правові акти на 

цьому також наголошують: в Меморандумі з енергетики Україна-ЄС (2005 

р.) міститься вимога щодо «використання спільного механізму реалізації за 

Кіотським протоколом» [1234, с. 455]. Задля можливості реалізовувати прое-

кти з іншими країнами в рамках механізмів Кіотського протоколу урядом 

України було вчинено: а) акти на міжнародному рівні – укладено двосторонні 

угоди з рядом держав (Іспанія, Японія, Франція, Нідерланди) щодо впрова-

дження ст. 6, 17 Кіотського протоколу (спільне впровадження і Схема зеле-

них інвестицій), серед іншого, і у проекти ВДЕ, сприяння ефективному вико-

ристанню енергії, уникнення або інтенсивне уловлювання викидів ПГ і т.п. 

Характерним є те, що в деяких угодах Україна зобов’язувалася надавати пе-

ревагу компаніям іншої сторони угод у проектах СВ (п. 3 угоди з Іспанією) 

[1235]; б) акти національного права з реалізації вимог Кіотського протоколу 

та РКЗК ООН – Постанова КМУ «Про порядок розгляду, схвалення і реаліза-

ції проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо 

здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зо-

бов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату» (2008 р.) [1236], Постанова КМУ «Про створення Національного 

агентства екологічних інвестицій України» (2007 р.), Постанова КМУ «Про 

затвердження Порядку надання державної підтримки власникам об'єктів, що 

реалізують проекти, спрямовані на скорочення обсягу антропогенних  вики-

дів парникових газів згідно із статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату» (2009 р.) [1237, С. 3262], Розпорядження 

КМУ «Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень 

Кіотського протоколу до РКЗК ООН» (2005 р.) [1238] і інші. В рамках вико-

нання завдань актів другої групи в Україні було створено спеціальний орган, 

що займається сприянням реалізації норм Кіотського протоколу – Державне 

агентство екологічних інвестицій України. Існування другої групи актів 

                                                             
30 Докладний аналіз див.: [1233, с. 117-122]. 
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пов’язано окрім здійснення самої процедури імплементації міжнародно-

правових зобов’язань за спеціальною процедурою, передбаченою для механі-

змів гнучкості Кіотського протоколу – Сторона не отримує одиниць скоро-

чення викидів (ст. 6), які власне і можуть бути реалізовані, якщо вона не до-

тримується своїх зобов’язань за ст.ст. 5 і 7, якими регламентується створення 

національної системи оцінки антропогенних викидів.  

Саме, в рамках реалізації проекту за схемою зелених інвестицій у рамках 

Кіотського протоколу 29 серпня 2012 р. Держагентство екологічних інвести-

цій України та Sumitomo Corporation (Японія) підписали договір на поставку 

1,2 тис. гібридних автомобілів Toyota Prius для МВС України. Першу партію 

з 84 гібридних патрульних автомобілів Японія поставила в Україну в квітні, а 

ще 1136 таких автомобілів надійшли до жовтня 2014 р. Загальна вартість 

проекту склала 380.700.000 грн. [1239]. 

Своєю чергою, в рамках імплементації Україною європейських норм і 

стандартів у сфері енергетики та захисту навколишнього середовища, варто 

зазначити, що саме в угодах з ЄС вперше було спеціально виділено зо-

бов’язання України з «впровадження ключових елементів acquis 

communautaire з енергетики, довкілля… та відновлюваних джерел енергії» (п. 

2.1 Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння 

щодо співробітництва в енергетичній галузі (2005 р.)) [1234, с. 456]. Наразі 

така імплементація базується переважно на нормах Угоди про асоціацію 

України та ЄС і його держав-членів (2014 р.) [1240] та Договору про засну-

вання ЄЕСп (2006 р.). 

В преамбулі Угоди про асоціацію Україна-ЄС (2014 р.) (УАУ) серед її 

цілей вказано «посилення співробітництва у сфері захисту навколишнього 

середовища» та повага «принципів сталого розвитку і зеленої економіки». 

Своєю чергою, «сприяння сталому розвитку» визначено як один з «головних 

принципів для посилення відносин між Сторонами» (ст. 3). Тому не дивно, 

що цілі сприяння сталому розвитку інтегровані в багато сфер секторальної 

співпраці сторін: транспорт (ст. 369), туризм (ст. 401), захист навколишнього 
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середовища (ст. 360), лісове сільське господарство (ст. 404), рибальство (ст. 

410). Як особливу мету сталий розвиток визначено і в рамках зони вільної 

торгівлі між сторонами (ЗВТ) для торгівлі, пов’язаної з енергоносіями (ст. 

274). В підсумку, сторони «гарантують, що їх законодавство забезпечує ви-

сокі рівні охорони довкілля та праці і докладають зусиль для подальшого 

вдосконалення цього законодавства» у сфері сталого розвитку, причому за 

взірець береться рівень законодавства ЄС: «Україна наближає свої закони, 

підзаконні акти та адміністративну практику до acquis ЄС» (ст. 290). Як один 

з аспектів торгівлі на користь сталому розвитку, якій мають сприяти сторони 

за угодою розглядається «торгівля та прямі іноземні інвестиції в екологічно 

чисті товари, послуги та технології, використання збалансованих джерел від-

новлюваної енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг» (ст. 293.2). Для 

координації діяльності сторін у сфері торгівлі на користь сталому розвитку 

угода визначила створення спеціального інституційного механізму: Підкомі-

тету з питань торгівлі та сталого розвитку, який є підзвітним Комітету Асоці-

ації (ст. 300), а також, Груп експертів для врегулювання проблемних питань 

(ст. 301) [1240]. 

Проблематика енергетики і навколишнього середовища також інтегро-

вана в цілі сторін УАУ: посилення співробітництва у сфері енергетики, вихо-

дячи з обов’язків за Договором про Енергетичне співтовариство (ЄЕСп) та 

посилення енергетичної безпеки та регуляторної адаптації до ключових еле-

ментів acquis ЄС, з одночасним «сприянням енергетичній ефективності та 

використанню поновлюваних джерел енергії» (преамбула).  

Регулювання енергетичних питань фактично відноситься до двох сфер 

УАУ: Зони вільної торгівлі (ЗВТ) (в рамках розділ ІV) і Галузевого співробі-

тництва (в рамках розділу V).  

Цікаво, що за угодою в рамках ЗВТ використовується різна термінологія 

відносно енергетики: «сфера енергетики» (преамбула), «торгівля енергоносі-

ями» (Trade-Related energy) (назва глави 11), «енергетичні товари» (energy 

goods) (ст. 268). Причому, пояснено лише останній термін – він включає при-
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родний газ, сиру нафту та електроенергію (ст. 268.1). Тобто, цей підхід в 

УАУ докорінно відрізняється від підходу ДЕХ до «енергетичних матеріалів і 

ресурсів», який є значно ширшим (весь енергетичний цикл і широкий спектр 

джерел енергії); і не відповідає сфері регулювання Енергетичного співтова-

риства (ЄЕСп), яка охоплює газ, електроенергію і енергоефективність.  

Щодо співвідношення з іншими договорами у сфері енергетики, то за 

УАУ встановлено примат норм ЄЕСп та законодавства ЄС над нормами Уго-

ди про асоціацію в рамках ЗВТ (ст. 278). Щодо норм ДЕХ такої вказівки не-

має. 

Важливою є також рецепція до норм «енергетичної» частини ЗВТ норм 

ГАТТ-94 і ДЕХ, які в цьому випадку торкаються виключно розуміння свобо-

ди транзиту енергетичних товарів (ст. 272). При цьому, додатково визначено 

заборону «несанкціонованого відбору енергетичних товарів» сторонами в 

процесі транзиту (ст. 275). Окремо розглядається проблема «збою у поста-

чанні» (ст. 276). В цьому випадку, фактично, мова йде про два явища: 1. пе-

реривання транзиту в разі спору з третьою стороною; 2. переривання транзи-

ту через не постачання третьою стороною. Встановлено, що в першому випа-

дку сторона не має «переривати або зменшувати існуючий потік, крім випад-

ків, коли це чітко передбачено в контракті». В другому випадку сторона не 

несе відповідальності.  

Для вирішення всіх видів «спорів» щодо торгівлі енергоносіями в рам-

ках ЗВТ передбачено спеціальну процедуру врегулювання, відмінну від зви-

чайної. В разі, якщо «врегулювання спору є терміновим через повне або час-

ткове припинення транзиту природного газу, нафти або електроенергії», за 

отриманням запиту, через три дні передбачене проведення консультацій, які 

можуть тривати три або більше днів (ст. 306.5). Після цього є два варіанти: 1. 

скликається третейська група, яка протягом максимум 40 днів має надати 

свою постанову (ст. 310.3), що має бути «добросовісно виконана сторонами» 

(ЄС або Україною) (ст. 311). Причому, якщо склад третейської групи створи-

ти не вдасться, то протягом 2 днів його призначає Голова Комітету з питань 
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торгівлі (ст. 307.8). Сторона зобов’язана вжити усіх можливих заходів для 

добросовісного виконання постанови третейської групи (ст. 311); 2. голова 

третейської групи виступає «у ролі посередника» за терміновим спором та 15 

днів або «забезпечує досягнення згоди сторонами» або «пропонує рішення 

для врегулювання спору чи процедуру пошуку такого рішення» (ст. 309). 

Сторони та їхні суб’єкти повинні дотримуватися цього рішення протягом 

трьох місяців.  

Важливою є також передбачена лібералізація енергетичного ринку 

України на основі Третього енергетичного пакету ЄС, суть якої зводиться до 

створення незалежного регулюючого органу (ст. 277), встановлення виключ-

но ринкових цін для промислових споживачів (ст. 269.1) і перспектива вирів-

нювання цін на енергоносії для внутрішньоукраїнського ринку та ЄС (ст. 

270). 

В рамках Галузевої енергетичної співпраці мова йде про більш широку 

сферу співробітництва, що включає, окрім вищеперерахованих в рамках ЗВТ, 

також енергетичну безпеку, ядерну енергетику, енергоефективність, ВДЕ, 

біопаливо, нетрадиційні джерела енергії, механізми Кіотського протоколу, 

вловлювання та зберігання вуглецю, безпечне використання вугілля (ст. 338). 

Важлива увага тут приділяється кільком аспектам: діяльність має відбуватися 

в напрямку наближення до стандартів ЄС, виходячи з принципів ДЕХ і Дого-

вору про заснування ЄЕСп, важлива увага приділятиметься модернізації, 

транзитним питанням (модернізація, протидія кризовим ситуаціям), енерге-

тичній безпеці, захисту довкілля, «формування політики щодо енергоефекти-

вності та структури права і нормативно-правової бази з метою досягнення 

значного прогресу відповідно до стандартів ЄС». Створюється механізм ран-

нього попередження щодо кризових ситуацій в енергетиці (ст. 340, Додаток 

XXVI до Глави 1), який «передбачає ранню оцінку потенційних ризиків та 

проблем, пов’язаних із попитом та пропозицією на природний газ, нафту чи 

електричну енергію та попередження і швидку реакцію у випадку надзвичай-

ної ситуації чи загрози надзвичайної ситуації». Передбачається створення: 
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Групи експертів від сторін для «консультацій, спільних оцінок та пропону-

вання рекомендацій»; Спеціальної групи моніторингу ситуації для «для ви-

вчення поточних обставин і розвитку подій та об’єктивної їх фіксації». Про-

те, недодержання цього механізму не вважається підставою «для процедур 

вирішення спорів в рамках цієї Угоди» [1240].  

Крім того, передбачається уніфікація українського законодавства у сфері 

енергетики з європейським (ст. 341). Проте, формулювання цієї статті є вкрай 

нечітким. Дослівно в українській версії, що є автентичною: «Поступове на-

ближення відбуватиметься відповідно до графіку, визначеного у Додатку 

XXVII до цієї Угоди». Це визначення є не зовсім зрозумілим. Для порівнян-

ня, в аналогічному положенні щодо сталого розвитку формулювання є більш 

ясним: «Україна наближає свої закони, підзаконні акти та адміністративну 

практику до acquis ЄС» (ст. 290.2 УАУ) чи щодо захисту навколишнього се-

редовища «Поступове наближення законодавства України до права та полі-

тики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища здійсню-

ється відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди» (ст. 363 УАУ). Формулю-

вання в рамках ЗВТ є ще більш конкретними. Так у сфері телекомунікацій-

них послуг встановлено, що «Сторони визнають важливість наближення 

чинного законодавства України до права Європейського Союзу. Україна за-

безпечує поступове приведення своїх чинних законів та майбутнього законо-

давства у відповідність до acquis ЄС. Таке наближення розпочинається з дати 

підписання цієї Угоди та поступово поширюватиметься на всі елементи 

acquis ЄС, зазначені у Додатку XVII до цієї Угоди» (ст. 124 УАУ) [1240]. То-

му, такі розпливчасті і неконкретні формулювання в такому життєво важли-

вому секторі, як енергетика, можуть створити перспективні проблеми для 

України в процесі виконання УАУ.  

Тобто, ми бачимо, що, по суті своїй, співпраця сторін у галузі енергети-

ки відрізняється у сфері ЗВТ і у Галузевому співробітництві. В першому ви-

падку вона спрямована в першу чергу на регулювання торгівельних відносин 

сторін і є доволі вузькоспеціалізованою, та має дієвий механізм врегулюван-
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ня суперечок. В другому – вона є ширшою за охопленням, проте не має імпе-

ративного характеру.  

Повертаючись до змісту Додатку XXVII, варто відзначити, що він міс-

тить перелік актів acquis ЄС у сфері енергетики, які мають бути імплементо-

вані в українське законодавство і терміни такої імплементації. Треба зазначи-

ти, що в УАУ міститься важлива новація щодо наближення законодавства: 

ЄС отримав право на моніторинг, що «включає оцінку наближення законо-

давства України до права ЄС», який передбачає процедуру «звітності та оці-

нки» і Сторони «здійснюють цю оцінку індивідуально або, у разі згоди, спі-

льно». Підсумки роботи з моніторингу «обговорюються у всіх відповідних 

органах, створених відповідно до цієї Угоди. Такі органи можуть приймати 

одностайно погоджені спільні рекомендації, які надаються Раді асоціації» (ст. 

475) [1240]. Тобто, ми тут маємо справу за згодою України на суттєве обме-

ження своїх повноважень у сфері нормотворення, де дається попередня згода 

на контроль над реалізацією та прийняттям національного законодавства в 

широкому переліку сфер спільним органом. В цьому контексті треба 

пам’ятати, що за міжнародним правом підставою відповідальності держави 

не може служити сам факт неприйняття спеціальних заходів для реалізації 

норми міжнародного договору, наприклад, неприйняття закону. Проте, від-

повідальність настає в тому випадку, якщо виявиться, що держава не досягло 

результату, передбаченого нормою міжнародного договору [1241, с. 323]. 

Загалом, всі акти в рамках Додатку XXVII можна поділити за формаль-

ними ознаками на кілька груп:  

1. Акти з так званого Другого енергетичного пакету, ухваленого перева-

жно в 2003 р., і вже заміненого у ЄС в 2009 р. Третім енергетичним пакетом: 

Директива № 2003/54/ЕС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку 

електроенергії, Регламент № 1228/2003 про умови доступу до мережі міжна-

родного обміну електроенергією, зі змінами і доповненнями, внесеними Рі-

шенням Комісії 2006/770/ЕС, Директива № 2003/55/ЕС стосовно спільних 

правил для внутрішнього ринку природного газу, Регламент № 1775/2005 про 
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умови доступу до мереж газопостачання. Їхня імплементація в українське 

законодавство (в УАУ застосовується термін «впровадження») передбачена 

на основі відсилання до Договору про заснування Енергетичного Співтова-

риства (ДЗЄЕСп) і Протоколу про приєднання до нього України у термін до 1 

січня 2012 р. Незрозумілою в УАУ є ця дата, зважаючи на те, що саму УАУ 

планували підписати спочатку в листопаді 2013 р., а підписали в підсумку у 

червні 2014 р., тобто через два роки після кінцевого терміну, передбаченого 

для імплементації цих норм. Більш доречним було передбачити тут імплеме-

нтацію норм Третього енергетичного пакету ЄС, яка, власне, і встановлена 

зараз в рамках Енергетичного Співтовариства.  

2. Директиви щодо безпеки постачань: Директива № 2005/89/ЕС щодо 

заходів з забезпечення безпеки постачання електроенергії та інвестицій в ін-

фраструктуру, Директива № 2004/67/ЕС стосовно заходів щодо забезпечення 

безперервного постачання природного газу та Директива № 2006/67/ЕС щодо 

підтримання мінімальних запасів сирої нафти і/або нафтопродуктів. Перші 

два з цих актів є чинними в ЄС, але останній – замінений у 2009 р. директи-

вою 2009/119/ЕС, що встановила інші цільові показники нафти в резервах 

країн ЄС. УАУ передбачає різні терміни імплементації цих актів: директиви 

№ 2006/67/ЕС – положення Директиви будуть відображені у законодавстві 

України протягом 3 років з дати набрання чинності УАУ та впроваджені про-

тягом 11 років з дати набрання чинності цією УАУ; директиви № 2004/67/ЕС 

і 2005/89/ЕС – впроваджені до 01.01.2012 в рамках Договору про ЄЕСп.  

3. Акт щодо розвідки вуглеводнів: Директива № 94/22/ЄС про умови на-

дання і використання дозволу на розвідування, розробку і виробництво вуг-

леводнів. Ця директива є чинною в ЄС, хоча додатково і прийнято спеціаль-

ний акт щодо регулювання видобутку в морських просторах – Директива 

2013/30/EU. Передбачено специфічну імплементацію цього акту – «положен-

ня Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання 

чинності цією Угодою, беручи до уваги статті (12) та (13) положень про ене-
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ргетику, пов’язану з торгівлею Глави 11 «Енергетика, пов’язана з торгівлею» 

Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»». Тобто, мова йде про 

її співвідношення з дією норм УАУ в частині ЗВТ щодо ліцензування, дії ре-

гуляторного органа, суверенних прав на енергетичні ресурси та дії положень 

ДЕХ.  

4. Акти щодо впровадження енергоефективності: Директива 

№ 2004/8/ЕС про заохочення когенерації (впровадження протягом 3 років з 

дати набрання чинності УАУ), Директива № 2002/91/ЕС щодо енергетичного 

функціонування будівель (відображення у законодавстві України протягом 

3 років та впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності УАУ), Ди-

ректива № 2006/32/ЕС про ефективність кінцевого споживання енергії та 

енергетичні послуги (відображення у законодавстві України протягом 5 років 

та впровадження протягом 8 років з дати набрання чинності УАУ), Директи-

ва № 2005/32/ЕС, що встановлює вимоги до екологічного проектування енер-

гопоглинаючих продуктів та її Імплементаційні Директиви/Регламенти (Рег-

ламент № 278/2009 щодо вимог екодизайну для режиму холостого стану 

споживання електроенергії та середньої енергетичної ефективності; Регла-

мент № 245/2009 щодо вимог екодизайну для флуоресцентних ламп (ламп 

денного світла) без інтегрованого баластного опору, для високо-інтенсивних 

розрядних ламп та для баластного опору і освітлювальних пристроїв, які роз-

раховані для функціонування цих ламп; Директива № 2000/55/ЕС про вимоги 

щодо енергетичної ефективності баластного опору приладів флуоресцентно-

го освітлення і інші) - впроваджені протягом 3 років з дати набрання чиннос-

ті УАУ, а у разі заміни імплементаційних Директив/Регламентів – згідно до 

рішень Ради асоціації. Директива № 92/75/ЕЕС про вказування за допомогою 

маркування та зазначення стандартної інформації про товар обсягів спожи-

вання енергії та інших ресурсів побутовими електроприладами та її імплеме-

нтаційні Директиви/Регламенти. Вони мають бути впроваджені протягом 

2 років з дати набрання чинності, а в разі заміни імплементаційних Дирек-



556 
 

тив/Регламентів – згідно до рішень Ради асоціації. Треба відзначити, що з пе-

рерахованих актів директиви 2004/8/ЕС і 2006/32/ЕС замінені у ЄС Директи-

вою 2012/27/ЕU з енергетичної ефективності, Директива № 2002/91/ЕС замі-

нена у ЄС Директивою 2010/31/ЕU з енергетичної ефективності будівель, 

Директива № 2005/32/ЕС є чинною, хоч і суттєво зміненою, Директива 

№ 92/75/ЕЕС є суттєво зміненою Директивою 2010/30/ЕU із зазначенням ма-

ркування та стандартної інформації про продукти споживання енергії та ін-

ших ресурсів, пов'язаних з енергетикою.  

5. Акти з ядерної безпеки: Директива № 96/29/Євратом, що встановлює 

основні стандарти безпеки для захисту здоров’я працівників та населення від 

небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації, Директива 

№ 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних 

відходів та відпрацьованого ядерного палива та Директива 

№ 2003/122/Євратом про контроль за високоактивними законсервованими та 

покинутими радіоактивними джерелами (впроваджені протягом 2 років з да-

ти набрання чинності УАУ). Всі ці документи є чинними у ЄС. 

Тобто, як ми бачимо, більша частина з перерахованих актів чи вже замі-

нена у ЄС іншими або суттєво змінена чи імплементована в українське зако-

нодавство ще до набуття чинності УАУ. Більше того, у переліку відсутня 

ключова директива у сфері відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) – 

2009/28/ЕС, що є суттєвим недоліком УАУ. Відповідно, великий обсяг робо-

ти з приведення цього переліку у відповідність до фактичних обставин має 

бути зроблений Радою асоціації, яка має відповідні повноваження. 

Треба відзначити, що механізми і вимоги до імплементації актів aque ЄС 

в рамках ЗВТ і галузевого співробітництва різняться. На це вказує і спеціаль-

на стаття 474 УАУ - «Поступове наближення», де зазначено, що її «положен-

ня не завдає шкоди будь-яким конкретним принципам і зобов’язанням стосо-

вно нормативно-правового наближення відповідно до Розділу IV», в якому 

власне і зосереджена ЗВТ. Отже, в рамках ЗВТ мова йде фактично про «нор-
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мативно-правове наближення», коли мова йде про те, що «положення зако-

нодавчих актів… мають стати частиною національного законодавства Украї-

ни таким чином: а) якщо законодавчий акт є Регламентом або Рішенням ЄС, 

то він повинен стати, як такий, частиною національного законодавства Укра-

їни; б) якщо законодавчий акт є Директивою ЄС, то за компетентними орга-

нами України залишається право вибору форми та способу його імплемента-

ції» (ст. 2, Додаток XVII). В рамках галузевого співробітництва мова йде про 

більш м’яке зобов’язання з «поступового наближення свого законодавства до 

законодавства ЄС» (Додаток XХVII). 

Щодо директиви 2009/28/ЕС про заохочення до використання енергії, 

виробленої з відновлюваних джерел енергії та її попередників директив 

2001/77/ЕС і 2003/30/ЕС то їхня імплементація Україною проходить згідно 

окремих заходів в рамках членства в Енергетичному Співтоваристві і відбу-

вається на основі щорічних: Плану з імплементації директив 2001/77/ЕС і 

2003/30/ЕС (2013 р.) [1242] і Плану з імплементації директиви 2009/28/ЕU 

(2014 р.) [1243], які ухвалюють у формі Розпоряджень Кабінету Міністрів 

України. В рамках цих документів можна виділити такі ключові завдання: 

інформування Енергетичного Співтовариства про діяльність у сфері ВДЕ і 

біоенергетики в Україні, розробка нормативно-правового акта з питань вста-

новлення порядку видачі, використання та припинення дії гарантій похо-

дження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють 

електричну енергію з альтернативних (відновлюваних) джерел енергії, ство-

рення методики проведення розрахунку показників скорочення обсягів вики-

дів ПГ для біопалив та біорідин, розробка технічних вимог до виробництва і 

використання біопалив та біорідин, розробка критеріїв сталості для рідкого 

та газоподібного біопалива, оприлюднення на офіційних веб-сайтах інфор-

мації про можливості та доступність використання ВДЕ і т.п. 

Треба відзначити, що судові органи України вже визнають пряму дію 

норм УАУ у сфері енергетики. Так, в Постанові від 16 грудня 2014 р. за спра-

вою № 826/17772/14 Окружний Адміністративний Суд м. Києва, базуючись 
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на порушеннях Кабінетом Міністрів України (КМУ) при ухваленні постано-

ви КМУ від 26 листопада 2014 р. № 647 «Про порядок закупівлі природного 

газу промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині 

промислових обсягів газу) підприємствами» та додатку до неї, в тому числі і 

норм ст. 271.1 УАУ (2014 р.), в частині «заборони митних зборів і кількісних 

обмежень на імпорт і експорт енергетичних товарів, і всіх заходів, що мають 

еквівалентну дію» та ДЕХ і ПЕЕСЕА (1994 р.) в частині докладання зусиль 

сторонами «з метою зменшення ринкових диспропорцій та перешкод для 

конкуренції в господарській діяльності в енергетичному секторі» (ст. 6.1), 

визнав її не чинною [1244]. Характерно, що раніше українські суди визнавали 

також примат і пряму дію УПС (рішення №18/303 від 22 лютого 2005 р. Ви-

щого господарського суду України [1245]). 

Проблеми навколишнього середовища також відзначені в УАУ як у рам-

ках ЗВТ, так і в Галузевому співробітництві (глава 6).  

В рамках ЗВТ відзначено загальні екологічні принципи, на яких має ба-

зуватися діяльність у цій сфері, і які є інтегрованими з проблематикою стало-

го розвитку (глава «торгівля і сталий розвиток»): 

- важливість міжнародного екологічного управління; 

- зобов’язання щодо ефективної імплементації у своїх зако-

нах та практиках багатосторонніх угод з охорони навколишнього 

природного середовища; 

- заходи з імплементації багатосторонніх угод з охорони на-

вколишнього природного середовища не застосовуються у такий спо-

сіб, який міг би стати засобом довільної або невиправданої дискримі-

нації між Сторонами або прихованого обмеження торгівлі; 

- екологічна політика сторін ґрунтуватиметься на:  

а. принципі перестороги; б. застосуванні превентивних заходів; 

в. відшкодуванні в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної навко-
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лишньому середовищу; г. сплаті штрафу забруднювачем навколиш-

нього середовища;  

- сприяння обґрунтованому і раціональному використанню 

природних ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку (ст. 292). 

Як бачимо, не дивлячись на назву відповідної статті УАУ, безпосеред-

ньо екологічні принципи викладено лише в одному з її пунктів. По суті своїй, 

вони відповідають принципам екологічної політики ЄС. 

З метою надання рекомендацій щодо імплементації норм глави ЗВТ у 

сфері навколишнього середовища і сталого розвитку створюється спеціальна 

Дорадча група з представників незалежних представницьких громадських 

організацій (ст. 299). Процедура вирішення спорів тут є спільною для ЗВТ. 

У сфері галузевої співпраці щодо захисту навколишнього середовища 

сферу протидії загрозам від енергетики окремо не згадано, хоча побічно вона 

відноситься до згаданих сфер співробітництва: змін клімату, якості повітря, 

управління відходами та ресурсами, промислового забруднення і промисло-

вих загроз, шумового забруднення (ст. 361). В якості механізмів співпраці в 

цій сфері згадано традиційні: поступове наближення законодавства України 

до права та політик ЄС (ст. 363), обмін інформацією та досвідом; спільна до-

слідницька діяльність i обмін інформацією про екологічно чисті технології; 

планування подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситу-

ацій; спільна діяльність на регіональному та міжнародному рівні (ст. 362); 

залучення експертів (ст. 364); розвиток всеосяжної стратегії у сфері навко-

лишнього середовища; розвиток галузевих стратегій; розвиток та імплемен-

тація політики з питань зміни клімату (ст. 365). Спеціального механізму ви-

рішення спорів тут не передбачено, а лише «постійний діалог сторін» в цій 

сфері (ст. 366). 

Важливе значення має також згадка ролі механізмів гнучкості Кіотсько-

го протоколу. Мова йде про те, що тут сторони співробітничають у просу-

ванні механізму Спільного впровадження «з метою зменшення викидів пар-
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никових газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та від-

новлювальної енергетики» (ст. 338). Передбачається імплементація норм Ди-

рективи 2003/87/ЕС щодо Європейської системи торгівлі квотами (Додаток 

XXX) і створення аналогічної системи торгівлі в Україні. 

Центральним документом національного права України з імплементації 

норм УАУ в українське законодавство є «План заходів з імплементації Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Єв-

ропейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, на 2014-2017 роки» [1246], затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. В рамках цього 

документу встановлено завдання органів виконавчої влади щодо заходів, які 

мають бути вжиті щодо імплементації кожної статі УАУ, термін їх виконання 

та партнер зі сторони ЄС. Серед іншого, цей документ передбачає і дії щодо 

імплементації актів ЄС у сфері ЕОЕн. Важливим є запровадження в рамках 

цього плану ключового органу для моніторингу процесу євроінтеграції – 

Урядового офісу з питань європейської інтеграції. Окрім цього, КМУ ухва-

лює спеціальні плани дій з імплементації окремих актів aque ЄС, які перера-

ховані в Додатках до УАУ із призначенням окремого органу виконавчої вла-

ди, відповідального за їхню реалізацію. Наприклад, План імплементації ряду 

директив з енергоефективності схвалений розпорядженням КМУ від 26 лис-

топада 2014 р. № 1150 з призначенням відповідальним органом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

[1247]. Цей План імплементації передбачив імплементацію директив з питань 

енергоефективності, що входять до переліку зобов’язань, взятих Україною в 

рамках як Енергетичного Співтовариства, так і Угоди про асоціацію. Реаліза-

ція заходів, визначених у Плані, має здійснюватися через зміну законодавст-

ва, будівельних норм, впровадження комерційного обліку у сфері комуналь-

них послуг, проведення енергетичного аудиту та запровадження енергетич-

ного маркування продукції. Передбачається, що всі ці заходи мали бути реа-

лізовані вже у першому півріччі 2015 р. 
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Інші органи виконавчої влади, відповідно, вживають в рамках своїх пов-

новажень заходів зі сприяння імплементації актів в ЄС, передбачених УАУ і 

Планом з її імплементації у сфері ЕОЕн, в українське законодавство. Так, 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України в 

2015 р. ухвалило спеціальний План заходів Державного агентства з енергое-

фективності та енергозбереження з імплементації деяких актів законодавства 

ЄС [1248]. Документ передбачає затвердження і імплементацію шести техні-

чних регламентів ЄС з енергетичного маркування енергоспоживчих продук-

тів (телевізорів, посудомийних машин, кондиціонерів та інших) до українсь-

кого законодавства. Він має на меті забезпечення ефективного функціону-

вання системи технічного регулювання і нагляду за обігом на ринку прила-

дів, які споживають енергію, та розроблення національних стандартів, які ві-

дповідають європейським гармонізованим стандартам. 

В рамках участі в європейському Енергетичному співтоваристві (ЄЕСп) 

від 2011 р. Україна має окремо виконувати свої обов’язки згідно Договору 

про заснування ЄЕСп і Протоколу про приєднання до ЄЕСп (2010 р.) [1249]. 

За ними у сфері ЕОЕн Україна взяла зобов’язання «реалізовувати положення 

нормативно-правової бази Європейського Співтовариства» (ст. 10 Договір 

про ЄЕСп) через імплементацію acquis communautaire в своє законодавство 

згідно встановленого графіку (ст. 2 Протоколу про приєднання України). Це 

був настільки значний для України крок, що дослідники вбачають у ньому 

початок нового етапу в розвитку законодавства України про енергозбере-

ження, «що характеризується посиленням у нормативних актах уваги до 

впровадження альтернативних джерел енергії» [1222, с. 12]. Серед цих актів 

ЄС для сфери ЕОЕн важливі – Директива 85/337/EEC стосовно оцінки впли-

ву певних державних та приватних проектів на навколишнє середовище з по-

правками (імплементація до 1 січня 2013 р.), Директива 1999/32/EC щодо 

зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива (до 1 січня 2012 р.), 

Директива 2001/80/EC стосовно встановлення граничного рівня викидів пев-

них забруднювачів до атмосфери великими спалювальними установками (до 
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1 січня 2018 р.), План імплементації Директиви 2001/77/EC з ВДЕ (до 1 лип-

ня 2011 р.), План імплементації Директиви 2003/30/EC щодо сприяння вико-

ристанню біопалива (до 1 липня 2011 р.), Директива 2006/32/ЕС про підви-

щення ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг 

(до 1 січня 2012 р.), Директива 2010/30/ЕU про маркування енергоефективно-

сті побутових приладів та інших продуктів, що споживають енергоресурси, а 

також комплекс галузевих директив (2002/40/EC, 98/11/EC, 96/60/EC, 

95/13/EC) та регламентів (626/2011, 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 

1062/2010) (до 1 січня 2012 р.), Директива 2010/31/ЕU про енергетичну ефек-

тивність будівель (до 1 жовтня 2012 р.). Як бачимо частина з цих актів вже 

припинила свою дію в ЄС, частина вже має строки імплементації, що закін-

чені. Тому, спочатку, згідно рішень Міністерської ради ЄЕСп вносилися змі-

ни до переліку, які потім затверджувалися розпорядженнями Кабінету мініс-

трів України (КМУ) (від 3 серпня 2011 р. № 733-р «Про затвердження плану 

заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енер-

гетичного Співтовариства» зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями 

КМУ № 833-р від 23.10.2013 і № 864-р від 17.09.2014). Цими Розпоряджен-

нями КМУ, з одного боку, надавалися конкретні завдання органам виконав-

чої влади з імплементації конкретних норм acquis ЄС у сфері енергетики (на-

приклад, Розробити Національний план дій щодо виробництва енергії з від-

новлюваних джерел енергії до 2020 року відповідно до вимог Рішення Ради 

Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18 жовтня 2012 р.), а з іншого – 

додавалися нові акти acquis ЄС у сфері енергетики до переліку тих, що підля-

гають імплементації Україною в рамках Договору по ЄЕСп (наприклад, роз-

робити план заходів з імплементації Директиви 2009/28/ЕС Європейського 

Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р.) [1250].  

Окремими документами регулювалася імплементація зобов’язань Украї-

ни в рамках Договору про ЄЕСп щодо ВДЕ, біоенергетики і енергоефектив-

ності. Спочатку, мова йшла про ухвалення спеціальних нормативно-правових 

актів, присвячених безпосередній імплементації актів ЄС. Наприклад, у сфері 
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ВДЕ – Розпорядження Кабінет Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 

429-р Про затвердження планів заходів з імплементації Директиви 

2001/77/ЕС і Директиви 2003/30/ЕС, які оновлювалися щорічно. Пізніше їх 

почали замінювати комплексні документи з розвитку відповідної галузі, які 

включали і конкретні зобов’язання з імплементації директив ЄС. Новим до-

кументом є також підготований Державним агентством з енергоефективності 

та енергозбереження України Національний план дій з енергоефективності до 

2020 року, останній з варіантів якого було в травні 2015 р. підтримано у 

ЄЕСп. Він передбачає комплексний аналіз поточної ситуації, визначає націо-

нальний цільовий показник зниження енерговитрат в кінцевому споживанні 

на 9%, а також пропонує ряд заходів з підвищення ефективності в секторі кі-

нцевого споживання енергії відповідно до вимог Директиви 2006/32/ЕС щодо 

кінцевої ефективності використання енергії та енергетичних послуг [1252, с. 

15]. 

Треба вказати, що для органів судової влади України норми Договору 

про ЄЕСп визначаються, як такі, що мають суттєве значення, напряму зо-

бов’язуюче до дій органи влади України. Так, у Справі № 8/99-38 Господар-

ського Суду Волинської області від 13 лютого 2013 р. вказано, що «реоргані-

зація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підп-

риємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз 

України", що провадять діяльність із транспортування магістральними тру-

бопроводами і зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціо-

нерної компанії "Нафтогаз України", здійснюється за рішенням Кабінету Мі-

ністрів України виключно з метою та на виконання зобов'язань, взятих Укра-

їною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєд-

нання України до Договору ЄЕСп"» [1253]. В інших рішеннях судів України 

напряму відзначено і зобов’язання з імплементації директив ЄС у сфері ЕО-

Ен згідно зобов’язань в рамках Договору ЄЕСп. Зокрема, у Постанові за 

справою № 2а/0570/12506/2011 від 7 вересня 2011 р. Донецький Окружний 

Адміністративний Суд встановив, що на Україні лежить зобов’язання з моде-
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рнізації Курахівської ТЕС щодо викидів електрофільтру, яке передбачене 

«Директивою 2001/80/ЄС Європейського парламенту та ради від 23.10.2001 

р. про обмеження викидів забруднюючих речовин в атмосферу з великих 

спалювальних установок та Договором про заснування Енергетичного спів-

товариства від 25.10.2005р., що був ратифікований Україною», підтверджене 

в рамках «п. 3 Додатку №2 «Графік упровадження нормативно-правової бази 

Європейського співтовариства з екології» Договору про заснування Енерге-

тичного співтовариства від 25.10.2005 р. де передбачено, що кожна договірна 

сторона до 31.12.2017 р.» [1254] має впровадити вищезгадану директиву.  

В деяких справах, пов’язаних з імплементацією директив ЄС, які діють в 

рамках концепції ЕОЕн, українські суди роблять дещо незрозумілі висновки. 

Так, у Постанові за справою № 5024/1828/2011 від 16 лютого 2012 р. Одесь-

кий Апеляційний Господарський Суд хоч і встановив ідентичність методики, 

застосованої щодо очищення стічних вод в Україні, методиці, передбаченій в 

директиві ЄС 2006/11/ЕС, чомусь встановив і той факт, що Україна на підс-

таві УПС є «стороною Договору про заснування Європейського Співтоварис-

тва 1957 р.» [1255]. 

Треба вказати на цілий ряд правових проблем, які пов’язані з імплеме-

нтацією Україною норм Договору по ЄЕСп у сфері ЕОЕн. Так, ключовий 

рамковий стратегічний документ України в енергетичній сфері – «Енергети-

чна стратегія України до 2030 року», затверджена розпорядженням КМУ № 

1071 від 24 липня 2013 р., встановила частку ВДЕ у загальному балансі вста-

новлених енергетичних потужностей України до рівня 12,6 % у 2030 р. (п. 

3.2.9) [1260], що є досить амбітною метою, проте явно нижче за цілі, встано-

влені в профільній Директиві з ВДЕ, імплементувати яку зобов’язалася Укра-

їна. Крім того, Енергетична стратегія України не приділяє належної уваги 

питанням енергоефективності.  

В рамках виконання вимог Директиви 2001/80/ЕС досі лише розроблено 

(у березні 2015 р.), але не затверджено Національний план дій зі скорочен-

ня викидів SO2, NOx та пилу від усіх установок спалювання з номінальною 
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тепловою потужністю від 50 МВт і більше до 2033 р. [1261]. Крім того, в 

рамках Закону «Про Стратегію національної екологічної політики України 

на період до 2020 року» [1262] зараз відсутнє планування заходів зі змен-

шення викидів шкідливих речовин з великих установок спалювання, що по-

трібне в процесі імплементації директиви 2001/80/ЕС. 

В рамках впровадження Директиви 1999/32/EC Україною кілька разів 

порушувалися терміни впровадження (січень 2012 р.) вимог щодо переходу 

на нові стандарти якості автомобільного палива Євро4 і Євро5 (лише з 1-го 

липня 2013 р.), та відповідно пролоноговувалася (в липні 2011 р., в січні і 

липні 2012 р.) дія стандартів Євро2 і Євро3, що більше забруднюють на-

вколишнє середовище. Через це, щодо України Секретаріатом Енергетич-

ного Співтовариства було порушено справу про недотримання вимог імп-

лементації acquis communautaire [1252, с. 22] на виконання ст. 67 і 90 Дого-

вору про ЄЕСп: «Будь-яка зі Сторін, Секретаріат чи Рада регуляторних орга-

нів можуть, подавши обґрунтоване звернення, привернути увагу Ради Мініс-

трів до неспроможності однієї зі Сторін дотримуватися зобов'язань згідно із 

цим Договором чи виконати призначене їй рішення». Треба принагідно від-

значити, що зобов’язання зі «встановлення нормативів вмісту забруднюючих 

речовин у відпрацьованих газах до 2015 р. відповідно до стандартів Євро4 і 

до 2020 р. – Євро5» містилися і в спеціальних національно-правових актах, 

присвячених імплементації Кіотського протоколу Україною [1262]. 

У сфері ВДЕ важливим правовим аспектом виконання зобов’язання в 

рамках ЄЕСп стала заміна директиви з ВДЕ 2001/77/EC на директиву 

2009/28/ЕС (рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства 

D/2012/04/MC-EnC). Крім того, згідно з цим рішенням Україна взяла на себе 

зобов’язання до 2020 р. досягти рівня 11 % енергії, виробленої з ВДЕ в зага-

льній структурі енергоспоживання країни, що слугуватиме потужним стиму-

лом для подальшого розвитку використання ВДЕ в Україні. Наша країна ві-

добразила ці ж завдання і у Національному плані дій з відновлюваної енерге-

тики на період до 2020 року. Проте, це стало вимагати відображення нова-
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цій і у інших національно-правових актах України. Технічно, це в першу 

чергу торкалося питання підключення ВДЕ до електричних мереж та їх на-

лежного функціонування, а також призначення установи, відповідальної за 

впровадження системи гарантій походження енергії з ВДЕ. Останнє питан-

ня було врегульовано в 2013 р. шляхом покладання цього завдання на Дер-

женергоефективності [1263]. Важливим стало внесення в 2012-14 рр. цілого 

ряду змін до профільних Законів України «Про електроенергетику» (1997 

р.) та «Про альтернативні джерела енергії» (2003 р.), які привели цілу низку 

їхніх положень у відповідність до вимог acquis ЄС та, відповідно, Договору 

про ЄЕСп. Також, в новому Податковому кодексі України (2010 р.) в пере-

хідних положеннях було передбачено терміном на 10 років, від 1 січня 2011 

р., звільнення від оподаткування прибутку підприємств в галузі електроенер-

гетики від продажу електричної енергії, виробленої з ВДЕ (п. 17 підрозділу 4 

розділу ХХ). 

Загалом, в рамках імплементації acquis communautaire в сфері ЕОЕн в 

українське законодавство можна виділити кілька етапів. Передетап 1991-1994 

рр. – спорадичне, випадкове сприйняття деяких норм acquis в сфері екологіч-

ного права. Перший етап 1994-2005 рр. сприйняття відповідних норм acquis в 

рамках УПС і національного законодавства прийнятого на її виконання. Цей 

період характеризується прийняттям загального зобов’язання наближати за-

конодавство України в певних сферах, серед яких і сфера захисту навколиш-

нього середовища, проте сфера енергетики була відсутня. На національному 

рівні почалася робота з ухвалення спеціалізованого законодавства (Про аль-

тернативну енергетику, Про альтернативне паливо і т.п.). Другий етап: 2005-

2010 рр. – Процедура подальшої реалізації норм УПС в рамках Меморандуму 

про співпрацю в галузі енергетики і Плану дій в рамках Європейської політи-

ки сусідства. Україна прийняла зобов’язання з впровадження ключових еле-

ментів acquis communautaire з енергетики, довкілля та ВДЕ. Внесення змін до 

національного законодавства з їхнього поступового впровадження. Третій 

етап: 2010-2014 рр. – Приєднання України по ЄЕСп і підготовка до укладан-
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ня УАУ. Україна взяла спеціалізоване зобов’язання реалізовувати положення 

нормативно-правової бази ЄС в енергетичній сфері. Особливо тут варто від-

значити акти в сфері ВДЕ, біопалива і захисту навколишнього середовища. 

Одночасно було реалізовано цілий ряд змін в національному законодавстві, 

зокрема, впроваджено процедуру ОВНС в  енергетичній сфері. Четвертий 

етап: від 2014 р. – впровадження норм УАУ, що базується на повазі принци-

пів сталого розвитку та посиленні співробітництва у сфері захисту навколи-

шнього середовища. Україна зобов’язується наближувати своє законодавство 

до acquis ЄС в сфері навколишнього середовища, енергетики та викидів ПГ. 

Крім того, забезпечується взаємний контроль за таким процесом. Береться 

окреме зобов’язання використання збалансованих енергетичних джерел: ВДЕ 

та енергозберігаючих продуктів і послуг (ст. 293.2). Ухвалено цілий ряд наці-

онально-правових актів (Планів дій) щодо впровадження окремих актів ЄС з 

термінами такої імплементації, завданнями органам виконавчої влади та пар-

тнер зі сторони ЄС, які базуються на ключовому акті КМУ – Плані заходів з 

імплементації УАУ на 2014-2017 рр. Важливим є запровадження в рамках 

цього періоду ключового органу для моніторингу процесу євроінтеграції – 

Урядового офісу з питань європейської інтеграції. 

Проте, нажаль, одночасно було введено ряд норм, що суперечать і цим 

актам, і зобов’язанням України в СОТ. У першу чергу мова йде про запро-

ваджену змінами 2008 і 2012 р. до Закону «Про електроенергетику» [1264, 

с. 155] обов’язкової «частки місцевих продуктів» (аж до 50% від 1 січня 

2014 р.) при будівництві об’єктів ВДЕ в якості попередньої умови для 

отримання «зеленого тарифу» для виробників електроенергії (ст. 17-1 і 17-

3). Це є пряме порушення ст. 41 Договору про ЄЕСп щодо заборони мита, 

кількісних обмежень і всіх заходів, що мають подібний результат. І відповід-

но викликало обґрунтовану скаргу в 2013 р. до Секретаріату ЄЕСп від прива-

тних інвесторів [1252, с. 25]. Така норма також суперечить зобов’язанням 

України в рамках СОТ щодо несубсидування, на що було звернуто увагу в 

аналогічних справах ініційованих ЄС, США і Японією проти Китаю і Канади 
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у СОТ. Тому, в липні 2015 р. було ухвалено зміни до українського законодав-

ства щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії, які скасували вимогу про «частку місцевих 

продуктів» задля отримання «зеленого тарифу», хоча і залишили її як підс-

таву для додаткової підтримки: «встановлення відповідної надбавки до "зе-

леного" тарифу» (ст. 17.3 Закону України «Про електроенергетику») [1265, с. 

324]. 

Крім того, беручи до уваги сам зміст Закону України «Про альтернати-

вні джерела енергії» (2003 р.), доречним є його перейменування на Закон 

України «Про ВДЕ», що буде більше відповідати світовій і європейській 

практиці. Доречним є також встановити в цьому законі індикативні показни-

ки рівня ВДЕ в енергетичному балансі України, на досягнення яких має бути 

спрямована регуляторна діяльність відповідного законодавства. В ст. 15 За-

кону України «Про електроенергетику» треба додати можливість для прива-

тних домогосподарств продавати за «зеленим» тарифом окрім електроенергії, 

виробленої із сонячного випромінювання і виробленої з інші видів альтерна-

тивних джерел енергії, перерахованих в ст. 1 Закону України «Про альтерна-

тивні джерела енергії». Національна комісія, що здійснює державне регулю-

вання у сфері енергетики, має видати постанову, якою буде встановлено «зе-

лений» тариф на електроенергію, вироблену в приватних домогосподарствах 

з усієї сукупності альтернативних джерел енергії, перерахованих в ст. 1 Зако-

ну України «Про альтернативні джерела енергії». З кінця 2013 р. цей тариф 

встановлено лише для сонячної енергії [1266]. При цьому, в українському 

законодавстві має бути встановлено ідентичний принцип нарахування «зеле-

ного» тарифу на електроенергію для приватних домогосподарств та для 

суб’єктів господарської діяльності. Зараз для суб’єктів господарської діяль-

ності він вираховується, беручи до уваги курс євро встановлений НБУ і пере-

раховується щомісячно (на вересень – 7,32 грн/кВт без ПДВ); для приватних 

домогосподарств встановлюється фіксована ціна в гривні (на вересень – 3,89 

грн/кВт без ПДВ).   
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Варто також відзначити, що «зелений» тариф на електроенергію з вико-

ристанням альтернативних джерел енергії в Україні згідно Закону України 

«Про електроенергетику» встановлювався до 1 січня 2030 р. (ст. 17.1). Це 

стимулювало ряд іноземних компаній, зокрема китайських (Національна Ки-

тайська Група Корпорацій СНБМ), здійснити інвестиції в українські ВДЕ і 

розпочати їхнє будівництво. Проте, в 2014 р. органи влади України почали 

вживати заходів щодо зниження високого (найбільшого в Європі) рівня «зе-

лених» тарифів для юридичних осіб. Так, 18 червня 2014 р. Кабінет Міністрів 

України схвалив розпорядження «Про вдосконалення системи розрахунків за 

електроенергію з альтернативних джерел енергії», що рекомендувало НКРЕ 

вжити заходів зі зниження "зеленого" тарифу вдвічі [1267]. Проте, безпосе-

редньо встановлювати ціни на «зелений» тариф має Національна комісія, що 

здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). І 

кількома її рішеннями в 2014 і 2015 рр. ціна «зеленого» тарифу була зменше-

на для сонячних електростанцій на 55%, а для решти видів «зеленої» генера-

ції – на 50% [1268]. Приймаючи це рішення, НКРЕКУ керувалася положен-

ням про надзвичайний стан в енергетиці, введеним урядом. В той же час, цим 

фактично порушувалися гарантована законом норма про не змінювання та-

рифу «зеленої» генерації, що викликало обурення закордонних інвесторів. 

Це викликало відповідний позов ряду учасників енергетичного ринку 

України до Окружного адміністративного суду м. Києва (справа 

№826/9353/14), проте відхиленого з формальних ознак: акт КМУ є лише ре-

комендацією, спрямованою до НКРЕ і не обов’язково має бути реалізований 

[1269]. Відповідно, 31 січня 2015 р. на основі розпорядження Кабміну Украї-

ни від 14 січня 2015 р. №36-р «Про прийняття тимчасових надзвичайних за-

ходів на ринку електроенергії» і листу Міненерговугілля України від 31 січня 

2015 № 01/13-0216 НКРЕ видала постанову про зменшення встановлених 

«зелених» тарифів: для суб’єктів господарювання, які виробляють електрич-

ну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами, введе-

ними в експлуатацію по 31.03.2013 включно, – на 20 %, а для суб’єктів гос-
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подарювання, які виробляють електричну енергію з усіх інших альтернатив-

них джерел енергії, – на 10 %. Строк дії цих заходів – «на період дії надзви-

чайного стану в енергетиці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 14.01.2015 № 36-р.» [1270]. 

Зрозуміло, що такі дії українських державних органів не додають при-

вабливості розвитку виробництва ВДЕ в Україні з боку інвесторів, які не мо-

жуть бути впевнені у сталому тарифі і не можуть розраховувати свої серед-

ньострокові інвестиційні плани, які були гарантовано встановлені в законо-

давчому порядку, але пізніше змінені підзаконними актами. 

Не імплементовано також такі положення Директиви з ВДЕ з розробки 

цілого ряду документів і вимог: 1. «систем сертифікації або еквівалентних 

систем підтвердження кваліфікації … для спеціалістів з установки котлів та 

печей для біомаси, систем отримання фотогальванічної або термічної соняч-

ної енергії, систем отримання геотермічної поверхневої енергії та теплових 

помп малого розміру» (ст. 14.3). Уряд України визначив відповідне зо-

бов’язання в рамках Плану з імплементації Директиви 2009/28/ЄС і як зо-

бов’язання України перед ЄЕСп, що мало бути виконано Міненерговугілля і 

МОН до 30 грудня 2014 р. – «розробити Порядок підвищення кваліфікації 

фахівців з установки енергетичного обладнання, яке працює на біопаливі…» 

(п. 5 Розпорядження КМУ від 3 вересня 2014 р. N 791-р); 2. розробити «та-

рифи на транспортування та розподіл… по відношенню до електроенергії, що 

походить із відновлювальних джерел енергії» (ст. 16.7), яку Україна визначи-

ла як завдання з розробки Порядку встановлення тарифів на транспортування 

та розподіл електроенергії та газу, вироблених з ВДЕ. Проте, досі ці вимоги 

не виконані; 3. не розроблено національних нормативів України, щодо одно-

го з критеріїв сталості для біопалива – «землі торфовищ» (ст. 17.5); 4. не ви-

значено «перелік зон їх території, класифікованих за рівнем єдиної статисти-

чної номенклатури територіальних одиниць (у подальшому – «NUTS»)», де 

не можна вирощувати сировину для біопалива» (ст. 19.2). Цю проблему 
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ускладнено невідповідністю статистичних номенклатур України та ЄС 

[1271].  

Загалом, в розвитку біоенергетики Україна значно відстає як від ЄС, так 

і від інших провідних виробників, хоч з кінця 1990-х функціонують спеціа-

льні державні програми, такі, як «Етанол» і ряд інших програм. При цьому, 

головний спеціалізований Закон України у сфері біопалива – «Про альтерна-

тивні види палива» (2000 р.) [1272, с. 94] – довгий час був переважно декла-

ративний, лише протягом 2012-2014 рр. його в цілому було приведено у від-

повідність до директиви 2003/30/EC. Крім того, в рамках Податкового кодек-

су України (2010 р.) також закріплено нульову ставку оподаткування для біо-

етанолу, що використовується підприємствами для виробництва бензинів мо-

торних сумішевих із вмістом біоетанолу, ЕТБЕ, інших добавок на основі біо-

етанолу, а також для біоетанолу, який використовується для виробництва бі-

опалива (п. 229.1.1.) [1273, с. 168]. Проте, зараз директива 2003/30/ЕС замі-

нена директивою 2009/28/ЕС, і відповідні нові зобов’язання взяті на себе 

Україною і в рамках ЄЕСп. Наприклад, треба звернути увагу на те, що в 

рамках Закону України «Про Митний тариф України» (2013 р.) [1274, с. 740], 

біоетанол і біодизель вважаються окремими видами паливної продукції (код 

2710), і в рамках оподаткування перший з них не може вважатися спиртом 

етиловим. У той же час, в номенклатурі ЄС біоетанол визнається як «спирт 

етиловий» і підпадає під тарифний код 2207. Крім того, хоч Закон України 

«Про альтернативні види палива» і передбачає нормативно визначену частку 

виробництва і застосування біопалива та сумішевого палива моторного у 7% 

з 2016 р. (ст. 2), ця норма є меншою за 10%, передбачених директивою 

2009/28/ЕС, а крім того є практично в Україні не реалізуємою через відсут-

ність відповідних потужностей. Також, вимоги до контролю за якістю та 

звітністю у сфері виробництва моторного палива з вмістом біокомпонентів 

повинні бути більш послідовними і прозорими. Також, зараз склалася прак-

тична колізія, що полягає в окремому існуванні законів України «Про альте-

рнативні джерела енергії» і «Про альтернативні види палива». Причому, в 
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першому з них одним з різновидів «альтернативних джерел енергії» вважа-

ється «енергія біомаси» (ст. 1), чиєму регулюванню і присвячено, власне, 

весь інший закон, хоча при цьому згадується лише біоетанол, але не біоди-

зель. Своєю чергою, Закон «Про альтернативні види палива» нічого не каже 

про «гарантії походження», що є невід’ємним елементом доведення генерації 

енергії з ВДЕ за директивою 2009/28/ЕС.  

У сфері імплементації актів ЄС з енергоефективності як в рамках УАУ 

такі і Договору про ЄЕСп треба відзначити відсутність двох ключових до-

кументів: Національного плану дій з енергоефективності і профільних за-

конів з енергоефективності в промисловості, будівництві, побутовій та орг-

техніці (існують проекти Законів України «Про енергетичну ефективність 

житлових та громадських будівель», «Про ефективне використання палив-

но-енергетичних ресурсів» і т.п., які перебувають на тому чи іншому сту-

пені обговорення в громадськості і державних органах) і т.п. Розроблено 

лише кілька технічних регламентів з маркування, є здебільшого декларати-

вний Закон України «Про енергозбереження» (1994 р.) [1275, с. 283] та ряд 

норм Податкового кодексу України (2010 р.), спрямованих на стимулювання 

програм з енергозбереження через звільнення від оподаткування операції із 

ввезення на митну територію України спеціального устаткування, яке працює 

на ВДЕ, енергозберігаючого обладнання та матеріалів і т.п. (п. 197.16. ПКУ), 

що, власне, і передбачене в Директиві 2006/112/ЕС. Проте, застосування ос-

новного об’єму законодавчих заходів із наближення до acquis ЄС, яке пе-

редбачено в рамках міжнародно-правових зобов’язань України і підтвер-

джено в національному праві, не здійснене. Так, у Плані заходів щодо вико-

нання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співто-

вариства міститься зобов’язання розробити до 1 лютого 2012 р. «Національ-

ний план дій з енергоефективності відповідно до вимог рішення Ради Мініст-

рів Енергетичного Співтовариства від 18 грудня 2009 р. та від 24 вересня 

2010 р. стосовно імплементації деяких директив з енергоефективності» (п. 

15) [1250]. Така непослідовна позиція України викликає певну реакцію у пар-
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тнерів і, зокрема, Секретаріат Енергетичного Співтовариства на зустрічі До-

говірних Сторін в 2013 р. пригрозив, що у випадку подальшого зволікання з 

ухваленням Національного плану дій з енергоефективності щодо України 

може бути розпочата процедура розслідування порушень [1276]. В ухваленні 

відповідних законів і підзаконних актів існує ціла низка практичних проблем 

щодо українських реалій. Так, Директива 2010/31/ЕU про енергетичні харак-

теристики будівель передбачає запровадження сертифікатів енергоефектив-

ності у випадку продажу чи оренди, що є проблематичним для українських 

власників невеликих приватних будинків.  

Для реалізації положень актів ЄС з енергоефективності та удоскона-

лення законодавства у цій сфері Україна отримала також значну міжнародну 

технічну підтримку. Так, було реалізовано проект Twinning «Удосконалення 

нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та її наближення до 

вимог законодавства ЄС», який тривав 25 місяців і завершився в грудні 2013 

р. У рамках проекту здійснювався обмін досвідом та підтримка Держенерго-

ефективності провідними європейськими експертами, зокрема з Німеччини 

та Франції [1277, с. 23]. 

У сфері енергоефективності і ВДЕ важливим кроком стало створення в 

2011 р. в Україні спеціального органу у сфері енергоефективності – Держа-

вного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Цей 

центральний орган виконавчої влади вживає необхідних заходів для налаго-

дження міжнародного співробітництва у сферах енергоефективності та роз-

витку ВДЕ. Він покликаний сприяти виконанню зобов’язань у рамках членс-

тва України в Європейській економічній комісії ООН, ЄЕСп та ДЕХ. До ком-

петенції Агентства відноситься питання підготовки кредитних ліній, підпи-

сання та реалізація меморандумів, обмін досвідом, та сприяння популяризації 

серед іноземних країн позитивного іміджу України щодо реалізації політики 

у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики [1278]. 

Окрім вищеперерахованих міжнародно-правових актів, спрямованих на 

імплементацію aque ЄС в енергетичній сфері загалом, і щодо ЕОЕн, зокрема, 
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в українське законодавство, Україною здійснюється і галузеве співробітницт-

во з ЄС щодо ЕОЕн. Так, в 1999 р. було укладено угоду з України з Єврато-

мом у сфері термоядерного синтезу [1279, с. 40]. За угодою, співробітництво 

сторін зосереджується головно на науково-технічних питаннях: на експери-

ментальних та теоретичних дослідженнях з утримання плазми, транспорту, 

опалення, струму і діагностики, в тороїдальних магнітних пристроях; дослі-

дженнях у теорії плазми, зокрема, з фізики швидких іонів та альфа-частинок 

в тороїдальних магнітних пристроях, а також дослідження турбулентної пла-

зми та нелінійної плазмово-хвильової взаємодії; технологіях термоядерного 

синтезу і т.п. Засобами співробітництва за угодою виступають: обмін техніч-

ною інформацією на основі звітів, візитів, семінарів, технічних нарад і т.д.; 

обмін персоналом між лабораторіями та / або органами, які беруть участь з 

обох сторін, в тому числі для цілей навчання; обмін зразками, матеріалами, 

приладами та апаратурою для експериментальних цілей; збалансована участь 

у спільних дослідженнях та заходах.  

Отже, за своїм характером це є типова угода про науково-технічну 

співпрацю між державою і спеціалізованою міжнародною організацією. Уго-

да є частиною в ієрархічному ряді угод Україна-Європейський Союз, які мо-

жна охарактеризувати як «угоди-матрьошки», коли одна, тягне за собою іншу 

і приймається на виконання попередньої; у сфері МПНС щодо них викорис-

товують назву «рамкові угоди». В нашому випадку на верхньому щаблі зна-

ходиться рамкова УПС (1994 р.), на наступному – секторальна Угода між Єв-

ратомом і Кабінетом міністрів України про співпрацю в галузі мирного вико-

ристання атомної енергії (2005 р.), а в її сфері дії – міжурядова Угода про 

співробітництво між Євратомом та КМУ в галузі керованого термоядерного 

синтезу (1999 р.) і зрештою, на виконання безпосередньо її положень укла-

даються короткострокові угоди виконання українськими науково-дослідними 

центрами конкретних завдань в галузі термоядерного синтезу.  

Так, Український Науково-Технологічний Центр (УНТЦ) займався реа-

лізацією в рамках ІТЕР Проекту № 3535 «Інтелектуальні гальваномагнітні 
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засоби для діагностики магнітного поля ITER» (2005-2007 рр.) і Проекту 

№ 3988 «Радіаційностійкі холлівські зонди та пристрої для JET» (2007-2010 

рр.) [1280]. Щодо останнього типу угод, то згідно ст. 4 Угоди в галузі термо-

ядерного синтезу (1999 р.) передбачено, що в її рамках будуть «укладені до-

говори на виконання конкретних спільних робіт між: Співтовариством або 

будь-якою організацією, пов'язаною з ним в рамках Програми термоядерного 

синтезу Співтовариства, або Спільним Підприємством – Об'єднаним Євро-

пейським Тором (JET), призначеними Співтовариством із цією метою, та 

Урядом України або будь-якою установою, призначеною ним із цією метою». 

Відповідно, згаданий вище тип угод важко розглядати саме як такі, що одно-

значно регулюються міжнародним правом. Щодо них частина дослідників, 

розглядаючи різного роду економічні угоди, зокрема інвестиційні, викорис-

товує спеціальний термін «діагональні» угоди [1281, с. 117-118].  

Розглядаючи такого типу угоди, Д. Шварценбергер, висунув пропозицію 

вважати їх частиною квазіміжнародного права та вважав що їх регулює внут-

рішнє право держави [1283, с. 1]. Своєю чергою, просто частиною національ-

ного права вважає їх Г.М. Вельямінов, вказуючи, що лише суб’єкт міжнарод-

ного права може створювати норми міжнародного права [1284, с. 430]. З ін-

шого боку, досліджуючи проблеми міжнародного інвестування, О.В. Кобчі-

кова вважає, що такі «діагональні» відносини мають регулюватися за допо-

могою норм міжнародного публічного права, міжнародного приватного пра-

ва і внутрішньодержавного права [1285].  

Альтернативним може бути погляд на ці угоди, як на частину внутріш-

нього права міжнародної організації, оскільки вони врегульовують, в прин-

ципі, і внутрішньо-організаційні відносини з питань розподілу її бюджету. 

Представники західної доктрини міжнародного права часто вважають це пра-

во окремою правовою системою. Оскільки це внутрішнє право відрізняється 

переважно не координаційним, а організаційним характером; йому прита-

манні власні механізми правотворчості, більша конкретика в правових актах; 

для цього права характерно не тільки поділ, але і ієрархія влади, що надає 
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йому, в свою чергу, схожість із публічним правом держави [1286, с. 1150]. 

Цю ж думку на просторах СНД розділяють Т.М. Нєшатаєва [1287, с. 15] та 

О.М. Шпакович [1288, с. 7]. В той же час, як справедливо зауважує В.Г. Вітц-

тум, це внутрішнє право походить від норм установчих договорів організації, 

що наділяють и її правом приймати відповідні акти, а отже, його особливості 

не виправдовують його диференціації. Автономія внутрішнього права органі-

зацій не означає незалежність його від міжнародного права, а лише вказує на 

відносну самостійність, що не суперечить суті сучасного міжнародного права 

[262, с. 405-406]. 

Іншим підходом є вважати ці угоди частиною так званого транснаціона-

льного права [1289] або загального міжнародного права [1290, с. 737].  

Як бачимо, існує широкий діапазон думок із цього приводу, і нам вида-

ється, що дана конкретна угода не може вважатися частиною національного 

права, оскільки жодний національний засіб вирішення спорів не може бути 

використаний з метою захисту інтересів сторін угоди. З тієї ж причини, вра-

ховуючи відсутність посилань на колізійні норми або національне право ін-

ших держав, її не можна вважати і частиною міжнародного приватного пра-

ва, скоріше її варто розглядати, як технічну угоду в аспекті внутрішнього 

права міжнародної організації, що реалізує таким чином свої повноваження 

за статутом. Аналогічний характер будуть мати також імплементаційні угоди 

МЕА.    

В рамках двосторонньої співпраці Україна також уклала договори з низ-

ки питань, присвячених проблематиці ЕОЕн. Ці угоди можуть бути поділені 

на кілька груп, виходячи з різних підстав. З т.з. сфери регулювання це є: при-

родоохоронні угоди; угоди з науково-технічного співробітництва; угоди з 

ядерної безпеки; угоди зі співробітництва у сфері сільського господарства; 

угоди із захисту інвестицій; угоди у сфері енергетики; угоди з прикордонного 

співробітництва і т.п. З географічної точки зору: на локальні (із сусідніми 

державами) та партикулярні (з іншими державами), виходячи з того, який 
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державний орган представляє держави: міждержавні, міжурядові, міжвідом-

чі. 

Завдання цих угоди полягає у наступному: 1. реалізація положень бага-

тосторонніх угод, які мають втілюватися на двосторонньому рівні (напри-

клад, щодо захисту річки Дунай у рамках Конвенції про співробітництво з 

охорони та сталого використання річки Дунай (1994 р.) і захист Чорного мо-

ря і його ресурсів в рамках Конвенції про захист Чорного моря від забруд-

нення (1992 р.) в Угоді України з Болгарією про співробітництво в галузі 

охорони навколишнього середовища та раціонального використання природ-

них ресурсів (2003 р.)); 2. заповнення прогалин, неврегульованих на інших 

рівнях міжнародно-правового регулювання; 3. вирішення питань, що станов-

лять двосторонній інтерес і мають специфічне правове регулювання (напри-

клад, про експлуатацію транскордонного водотоку в рамках Угоди України з 

Білоруссю про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища 

(1994 р.)).  

В якості форм співробітництва в цих угодах є спільні проекти, програми, 

наради, обмін інформацією, обмін експертами, розвиток прямих зв'язків і ук-

ладання безпосередніх контрактів між установами і організаціями двох країн 

і т.п. Питання відповідальності за шкоду не є врегульованим, проте в абсо-

лютній більшості випадків створюється спільна комісія/робоча група з пи-

тань охорони навколишнього середовища. В той же час, угода з Туреччиною 

передбачає наявність в кожної сторони «Національного Координатора», який 

несе відповідальність за управління у галузі співробітництва в рамках цієї 

Угоди, без створення спільного органу (ст. 4). Проте, в угоді з Азербайджа-

ном взагалі жодного відповідального або координаційного органу не визна-

чено.  

На двосторонньому міжвідомчому рівні Україною укладено спеціалізо-

вані угоди, предметом регулювання яких є безпосередньо сфера ЕОЕн. Зок-

рема, підписано ряд меморандумів про взаєморозуміння між Міністерством 

енергетики та вугільної промисловості України і відповідними органами Бра-
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зилії, Австрії, Данії, Білорусі. Ці угоди торкаються різних аспектів міжвідом-

чої співпраці з приводу ВДЕ. П’ятирічна угода з Бразилією (2011 р.) [1298, с. 

317] присвячена розвитку біопалива, а конкретніше біоетанолу. В угоді міс-

титься рішення створити орган інституційного двостороннього співробітниц-

тва, посилення в межах законодавства держав і нормативно-правових актів, 

розвитку двостороннього наукового, технічного, технологічного, норматив-

ного, адміністративного і комерційного співробітництва, сприяння інвесту-

ванню та обміном інформацією і досвідом (ст. 1). Відповідальними за її ви-

конання визначено органи-підписанти угоди, але до них іноді долучають і 

інші пов’язані державні органи, якщо предмет угоди суттєво зачіпає інші 

сфери (наприклад, з сільського господарства стосовно біопалива) (ст. 2). Пе-

редбачається підтримка приватно-державного партнерства, заохочення ком-

паній сторін угоди інвестувати у виробництво біопалива (ст. 3). Практична 

діяльність сторін передбачає розвиток виробництва біоетанолу в Україні, на-

укові дослідження, навчання персоналу, а головне – реалізація проектів з ви-

робництва біопалива в державах-учасницях і третіх країнах (ст. 4). Оскільки 

реалізація співпраці за меморандумом передбачає доступ до різних видів 

конфіденційної інформації, в т.ч. комерційної, передбачається встановлення 

рівня доступу до них у конкретних контрактах (ст. 6). Вирішення спорів за 

меморандумом можливе лише шляхом консультацій та переговорів (ст. 7). 

Відповідно, метою цієї угоди є співпраця з питань одного з видів відновлю-

ваної енергетики – виробництва біопалива. З практичних заходів можна виді-

лити створення спільного органу, взаємне інвестування, допомога розвитку 

приватно-державної співпраці, навчання українського персоналу та реаліза-

ція проектів з виробництва біоетанолу в третіх країнах.  

Низку типових угод укладено Міністерством сільського господарства і 

продовольства України з аналогічними органами Росії, Чехії, Білорусі і Кир-

гизії про економічне і науково-технічне співробітництво. В цих угодах серед 

основних напрямків співпраці сторін визначено «використання відновлюва-

них джерел енергії для сільськогосподарських цілей» (ст. 2) [1301, с. 179]. В 
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рамках міжвідомчої угоди з Білоруссю з питань енергоефективності і ВДЕ 

(2001 р.) передбачена «оцінка найбільш перспективних енергозберігаючих 

технологій та можливостей їхнього застосування. Спільні науково-технічні 

дослідження і підвищення кваліфікації співробітників» [1302, с. 197].  

Україною укладено також цілий ряд міжнародних угод, спрямованих на 

фінансову підтримку та сприяння інвестиціям в проекти у сфері ВДЕ, енер-

гоефективності та енергозбереження. В цьому сенсі варто відзначити, що мі-

жнародні фінансові установи надають таку підтримку як державам безпосе-

редньо (наприклад, Кредитна угода між Україною та Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) (Фінансування Української ЕСКО (друга 

фаза)) від 21 жовтня 2005 р. або Гарантійна угода між Україною та ЄБРР 

(Проект модернізації після завершення будівництва Енергоблока № 2 Хмель-

ницької атомної електростанції та Енергоблока № 4 Рівненської атомної еле-

ктростанції від 29.07.2004 р.), так і приватним компаніям (наприклад, Проек-

тна угода Фінансування Української ЕСКО (друга фаза) між ЗАТ "Українська 

Енергозберігаюча Сервісна Компанія" та ЄБРР від 21 жовтня 2005 р.).  

Угоди першого типу є звичайними міжнародними угодами, що передба-

чають процедуру ратифікації відповідно до конституційного законодавства 

держави. Як угоди різних рівнів підпорядкування, можуть розглядатися і ук-

ладені між міжнародними банками і місцевими органами самоврядування. 

Такі угоди укладаються на виконання конкретного проекту, передбаченого в 

рамках угоди між банком і державою, і можуть вважатися технічними додат-

ками до головної угоди (наприклад, Угода про позику (Проект енергозбере-

ження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва) між Україною 

та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 25 квітня 2000 р. і 

Угода про виконання Проекту (Проект енергозбереження в адміністративних 

і громадських будівлях м. Києва) між Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку та Київською міською державною адміністрацією від 25 квітня 2000 

р. [1303]). Фінансування такими угодами надається як загалом на певну сфе-

ру, так і на реалізацію конкретного проекту. Угоди другого типу є за своєю 
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суттю контрактами, які спрямовані на виконання угод з державами і відзна-

чають особливості, в першу чергу технічні і фінансові, конкретного проекту. 

Так, ЄБРР в 2011 р. уклав Кредитну угоду з Україною про реалізацію проекту 

"Реабілітація гідроелектростанцій" [1304].  

Крім того, міжнародні банківські установи створюють додаткові механі-

зми фінансування, такі як фонди сприяння і партнерства. Зокрема, ЄБРР спі-

льно з державами створив Фонд Східноєвропейського партнерства з енерго-

ефективності та довкілля. У цей фонд Україною внесено 10.000.000 євро. Да-

ний фонд створено в рамках Програми ЄС Східне партнерство, в якій, своєю 

чергою, в 2009 р. започатковано програму Східноєвропейського партнерства 

з енергоефективності та довкілля, що фінансується з цього Фонду. У зв’язку з 

тим, що з усіх країн Східного партнерства вкладником поки зголосилася бути 

лише Україна, то і, як зазначено в правилах фонду, його діяльність буде зосе-

реджена на Україні, інші держави-учасниці партнерства ЄС зможуть отриму-

вати таку допомогу лише після того, як стануть вкладниками. 

Специфічним є механізм «гранту», який по суті своїй також може вва-

жатися фондом, створений спільно ЄБРР та Україною. Наприклад, грант є 

виконанням фінансового забезпечення закриття Чорнобильської атомної ста-

нції, угода про що була досягнута в рамках Меморандуму про взаєморозу-

міння між Урядом України і Урядами країн G7 та Комісією ЄСп (1995 р.). В 

ньому було передбачено створення спеціального механізму фінансування 

цього процесу – «гранту», який і було реалізовано через укладання відповід-

ної Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між 

ЄБРР, як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки, Урядом 

України та Чорнобильською атомною електростанцією (1996 р.), ратифікова-

ної ВРУ. Даний грант кілька разів продовжував свою дію, останній раз – у 

2009 р. і складав 3.500.000 євро [1305]. 

Укладаються подібні угоди з підтримки проектів у сфері ЕОЕн і на дво-

сторонньому рівні. Прикладом такого договору є Угода між Україною і Дані-

єю щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту 
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довкілля (1997 р.) [1300]. Першою особливістю цієї угоди є те, що вона но-

сить своєрідний імплементаційний характер і витікає з іншої міжурядової 

угоди – Щодо розвитку економічного, промислового, технічного та науково-

го співробітництва (1994 р.). Вона закріплює конкретну сферу співробітницт-

ва – ефективність виробництва і використання електричної енергії та енерго-

збереження, особливо у сферах районного опалення і промисловості, а також 

єдину, але дуже ефективну для української сторони форму матеріально-

технічної допомоги (МТД) – надання грантів. При цьому, ст. 2 прямо зазна-

чає, що близько третини обсягу грантів може бути використано для поста-

чання обладнання (чого нема в будь-якій міжнародній угоді України загаль-

ного характеру з іншими донорами). Другою дуже специфічною ознакою за-

значеної угоди є фіксація загального принципу щодо співфінансування з боку 

української сторони проектів технічної допомоги Данії. Подібні механізми 

розподілу відповідальності за реалізацією проектів технічної допомоги між 

донором та реципієнтом характерні для програм МТД західноєвропейських 

донорів, і насамперед ЄС, по відношенню до країн-реципієнтів, які розгля-

даються як потенційні члени ЄС. Особливістю подібних угод секторального 

характеру є відсутність положень щодо подальшого укладання окремих між-

народних угод з метою оформлення щорічних програм співробітництва або 

конкретного портфелю грантових проектів. Замість цього українсько-

датською угодою передбачається створення спільної робочої групи із над-

звичайно широкими повноваженнями – прийняття рішень щодо підтримки 

конкретних проектів, термінового припинення дії конкретних проектів, оцін-

ки їх ефективності, визначення виконавців тощо [1306, с. 49].  

І на останок, важливий саме для України аспект екологічної енергетики 

– ядерна безпека. Україна є учасником абсолютної більшості універсальних 

багатосторонніх угод у цій сфері (Об'єднана конвенція 1997 р., Конвенції про 

безпеку ядерних об’єктів та Конвенції про сповіщення про ядерну аварію), є 

членом МАГАТЕ і уклала цілий ряд угод на регіональному (з ЄС і Єврато-

мом, СНД) та двосторонньому (США, Франція, Японія, Болгарія і т.п.) рів-
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нях. В їх рамках наша держава намагається реалізувати кілька завдань: 1. 

зменшити наслідки від аварії на ЧАЕС, 2. реформувати атомну галузь і поси-

лити безпеку ядерних об’єктів; 3. диверсифікувати постачання ядерного па-

лива; 4. наблизити свої нормативні акти до світових стандартів або гармоні-

зувати їх з іншими; 5. отримати відповідну науково-технічну та фінансову 

допомогу; 6. проводити обмін інформацією та документацією; 7. здійснювати 

взаємний нагляд за фізичним захистом ядерних матеріалів і ядерних устано-

вок та за поводженням із радіоактивними відходами та відпрацьованим ядер-

ним паливом, їх утилізація, захоронення; 8. проводити консультації при роз-

робці та застосуванні вимог, правил та норм з ядерної та радіаційної безпеки; 

9. сповіщати про серйозні ядерні аварії. 

У рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці 

в енергетичній галузі між ЄС і Україною (2005 р.) в частині «ядерна безпека» 

реалізується спільний проект Україна-ЄС-МАГАТЕ, метою якого є здійснен-

ня загальної оцінки безпеки українських АЕС на відповідність діючим стан-

дартам МАГАТЕ [1307, с. 17]. 

Більше того, в 2009 р. було зроблено зміни до Законів України «Про ви-

користання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про фізичний захист 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших 

джерел іонізуючого випромінювання», які визначили важливий термін «за-

хищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та 

інших джерел іонізуючого випромінювання», що є, по суті, ідентичним між-

народному поняттю «ядерна безпека», яке все більше застосовується МАГА-

ТЕ в міжнародній практиці.  
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Висновки до 5 розділу. 

 

Європейський Союз, що сформував в рамках міжнародного права фак-

тично автономний правопорядок приділяє у своїй діяльності значну увагу 

реалізації концепції ЕОЕн. Причому в ЄС мова йде про її реалізацію як в ра-

мках політик ЄС, так і в рамках міждержавного правого регулювання. У рам-

ках установчих договорів ЄС передбачається, що діяльність ЄС у всіх сферах 

має бути просякнута повагою до завдань захисту навколишнього середовища, 

із закріпленням самого стану безумовної екологічності будь-якого виду дія-

льності в ЄС. При цьому саме ЄС та його попередники виступали ініціатора-

ми укладання цілого ряду міжнародних конвенцій, що грають суттєвої ролі у 

сфері ЕОЕн – Кіотського протоколу, ДЕХ, ПЕЕСЕ, Орхузької конвенції, 

Конвенції Еспо; були серед засновників IRENA, ІТЕР і  інш. 

Сам по собі ЄС наразі є найбільш просунутим зразком міждержавного 

інтеграційного об’єднання, в рамках якого держави найбільш суттєво пого-

дилися обмежити свій суверенітет. При цьому сфера енергетики і захисту на-

вколишнього середовища почали відноситися до однієї з компетенцій Союзу 

на останніх етапах інтеграції (Маастрихтський-Лісабонський договори). Тоді 

ж було передбачено імплементацію цілей сталого розвитку у визначення і 

здійснення політики і діяльності Союзу (ст. 11 ДФЄС). При цьому, хоча і 

спеціальна стаття, присвячена енергетиці  (ст. 194 ДФЄС), напряму пов’язує 

формування енергетичного ринку ЄС із захистом навколишнього середови-

ща, вона, проте, не пов’язує його зі сталим розвитком. В той же час треба від-

значити, що у сфері енергетики ЄС все ще поділяє компетенцію окрім дер-

жав-членів також з Євратомом, що діє у сфері ядерної енергетики. 

Завданнями, які має виконувати ЄС у сфері ЕОЕн згідно ДФЄС є: розу-

мне і раціональне використання природних ресурсів; діяльність у сфері енер-

гетики має здійснюватись із врахуванням потреб збереження і покращення 
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стану навколишнього середовища; сприяння енергетичній ефективності та 

економії енергії; розвиток нових і відновлюваних видів енергії.  

Регулюючий вплив «вторинного права» ЄС у сфері ЕОЕн з одного боку 

полягає в гармонізації існуючого законодавства держав-членів, а з іншого – в 

заповненні існуючих у ньому прогалин. Воно здійснює регулювання в широ-

кому спектрі складових концепції ЕОЕн в державах-членах ЄС – безпечному 

використанні традиційних джерел енергії і поводженні з її відходами (Дирек-

тива 94/22/EC, Директива 85/337/EEC, Директива 2008/1/EC, Директива 

2011/63/EU), протидії змінам клімату від викидів ПГ (Директива 2009/30/EC, 

Директива 2003/87/EC,  Директива 2004/101/EC, Директиви 2009/29/EC), 

сприянню розвитку ВДЕ (Директива 2001/77/ЕС, Директива 2009/28/EC, Ди-

ректива 2000/14/ЕС, Директива 2009/72/ЕС), регулюванню біоенергетики 

(Директива 2003/30/ЕС, Директива 2009/28/EC, Директива 2009/30/EC, Дире-

ктива 2010/75/EU, Директива 2013/30/EU), запровадженні енергоефективнос-

ті, науково-технічної співпраці (Рішення 93/500/EEC, Рішення 1230/2003/EC, 

Рішення 1639/2006/EC, Регламент 1291/2013/EU), фінансуванні екологічно 

безпечної енергетики (Директива 2003/96/ЕС), проектах захоплення та збе-

реження вуглецю (CCS) (Директива 2009/31/EC) і деяких інших аспектах. 

Крім того, одночасно забезпечується європейське розуміння енергетичної 

безпеки – «безпека постачань», що є характерною проблемою для забезпе-

чення безпечного функціонування внутрішнього енергетичного ринку, за 

умов 50% залежності від імпорту енергоносіїв з-за меж ЄС. 

Саме в рамках вторинного права ЄС знайшли своє відображення ряд ре-

гіональних принципів ЕОЕн: принцип перестороги, принцип «забруднювач 

платить», принцип забезпечення високого рівня захисту, використання най-

кращих з доступних технологій, гарантування операторами вжиття всіх від-

повідних заходів для запобігання великим аваріям; у разі великої аварії дер-

жави-члени повинні забезпечити, щоб оператори вживали усіх відповідних 

заходів з обмеження її наслідків для здоров'я людини і для навколишнього 

середовища. 
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Підхід, застосований ЄС у Директиві 2009/28/EC з ВДЕ, має кілька осо-

бливостей. По-перше, в ній прямо передбачене її застування не лише до дер-

жав-членів ЄС, але і до третіх держав, таких, як члени Європейського еконо-

мічного простору (ЄЕП) (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн). Це має особливе 

значення, враховуючи, що енергетика не вважається за угодою сферою, що 

відноситься до спільної компетенції сторін ЄЕП. По-друге, нова директива 

поєднала і узгодила термінологічний перелік, використаний в попередніх ди-

рективах 2001/77/EC і 2003/30/EC. Її можна визначити, як наразі системоут-

ворюючу директиву ЄС щодо використання ВДЕ, своєрідний кодифікацій-

ний акт у цій сфері. По-третє, директива визначила обов’язкові цілі для дося-

гнення державами не лише в рамках ВДЕ (загалом до 20% від всієї енергії в 

ЄС у 2020 р.), але і біоенергетики. По-четверте, Директива з ВДЕ встановила 

критерії сталості щодо біопалива, обов’язкові не лише для ЄС але і для третіх 

країн, що постачають його в ЄС. В якості механізмів досягнення своїх цілей 

Директива з ВДЕ (2009 р.) передбачає: розробку національних планів з виро-

бництва ВДЕ, ухвалення критеріїв сталості і гарантій походження для ВДЕ. 

Також передбачено залучення до виконання зобов’язань держав-членів і тре-

тіх держав. 

На окремий напрямок забезпечення екологічності використання енергії в 

ЄС спрямовані акти з впровадження екологічного менеджменту і аудиту (ре-

гламент № 1221/2009). Це явище по суті своїй є добровільним для підпри-

ємств, хоча і регулюється послідовно ухваленими регламентами ЄС, що ма-

ють пряму дію в державах-членах. Еко-аудит є механізмом оцінки діяльності 

організації відносно навколишнього середовища, що проводиться в рамках 

еко-менеджменту даного підприємства, корпорації, компанії, фірми і т.д. Ос-

новним завданням аудиту є оцінка на місці систем менеджменту, його відпо-

відність політиці і програмі організації, які повинні відповідати вимогам, що 

стосуються навколишнього середовища. 

ЄС впровадив власну систему торгівлі викидами ПГ, яка функціонує па-

ралельно і є взаємозамінною із запровадженою Кіотським протоколом (від 



586 
 

2005 р.) – Європейську систему торгівлі викидами (ЄСТВ). В той же час 

ЄСТВ дещо відрізняється від механізмів гнучкості Кіотського протоколу: 

прийнято ряд додаткових обмежень для проектів МЧР і спільного впрова-

дження (СВ), до цих проектів включено також і CCS; сама база викидів ПГ, 

що підпадає під регулювання, є ширшою, включаючи також інші гази окрім 

СО2; сфера врегульованих видів промисловості включає також електроенер-

гетику та переробку нафти. Крім того, в новій системі ЄСТВ поетапно відмо-

вляються від розподілу безкоштовних квот викидів для операторів, на ко-

ристь процесу акціонування і викупу квот. 

У рамках забезпечення енергетичної безпеки, що розуміється, як безпека 

поставок у ЄС, передбачається вирішення також проблеми зміни клімату, і 

відповідно особлива роль приділяється ВДЕ і енергоефективності. Причому 

енергія з ВДЕ може бути отримана не лише в країнах-членах, а і в третіх 

державах. Кульмінацією процесу забезпечення енергетичної безпеки має ста-

ти побудова Європейського енергетичного союзу, який має поєднати кліма-

тичний ринок ЄС і зовнішню діяльність ЄС у енергетичній сфері. ЄЕС має 

після своєї реалізації перетворити економіку ЄС до 2030 р. на найбільш дека-

рбонізовану у світі.   

При регулюванні відносин з третіми країнами у сфері ЕОЕн ЄС викори-

стовує широке коло механізмів, які надає міжнародне право: від міждержав-

них угод до свого вторинного права і політичних домовленостей. Причому 

об’єм засобів і поставлені завдання відрізняються від країни до країни чи до 

групи країн. З боку ЄС на вершині правового регулювання таких відносин 

знаходяться норми ДЄС і ДФЄС, а для третіх держав – найчастіше, рамкових 

угод з ЄС. Цілий ряд із цих угод передбачає своїм завданням збереження і 

захист якості навколишнього середовища, раціональне використання приро-

дних ресурсів, спільну діяльність на основі принципів сталого розвитку та 

інших принципів, зі сфери ЕОЕн, таких, як принципи перестороги і превен-

тивних дій (ЄЕП, Угода Котону). Майже всі такі угоди містять в рамках сво-

го регулювання обов’язок співпрацювати у сфері енергетики і навколишньо-
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го середовища. Важливою в цьому сенсі є можливість поширення acquis 

communautaire в цих сферах на треті країни, засади взаємної співпраці та ін-

ституційне оформлення такого співробітництва. 

Сфера енергетики і навколишнього середовища майже завжди підпада-

ють під регулювання рамкових угод ЄС із третіми державами, що носять з 

боку ЄС змішаний характер. В рамках механізмів імплементації acquis в та-

ких угодах часто йде мова про встановлення конкретного переліку актів ЄС, 

що підлягають сприйняттю. Суттєвим недоліком такого способу імплемента-

ції є те, що директиви і регламенти до наближення приймаються в своїй ори-

гінальній формі, не враховуючи тих численних змін, які вносяться до них ор-

ганами ЄС в процесі їхнього існування, а також не враховується специфіка 

країни-реципієнта. 

В рамках роботи таких колективних механізмів співробітництва ЄС із 

третіми країнами, як Європейська політика сусідства, Східне партнерство 

(СхП) і Середземноморський союз (СДС) явно присутні, також, енергетичний 

і часто – екологічний компоненти. В рамках кожного з цих об’єднань, части-

на з яких не є по суті інституціоналізованими в міжнародні організації, ство-

рено особливі елементи, відповідальні за енергетичну співпрацю – платфор-

ми, плани і т.п. Вони є більше політичними механізмами, ніж правовими, ви-

ступаючи форумами координації державно-приватного партнерства сторін, в 

тому числі, підтримки проектів з ВДЕ, енергоефективності та транспорту-

вання енергетичних ресурсів.  

Ключовим і спеціалізованим багатостороннім механізмом поширення 

acquis ЄС у сфері енергетики, і в т.ч. екологічної енергетики, на треті країни 

є європейське Енергетичне співтовариство (ЄЕСп), створене на основі відпо-

відного договору в 2006 р. ЄЕСп функціонує в якості міжнародної організа-

ції, ключовим із завдань якої є сприяння імплементації acquis ЄС в енергети-

чній сфері, і в т.ч. пов’язаних з екологічними аспектами у законодавство 

держав-сусідів. До сфер регулювання ЄЕСп відносяться, серед іншого, ВДЕ, 

енергоефективність, біопаливо, енергетична безпека. Цікавим є склад учас-



588 
 

ників організації – ЄС, договірні сторони (тепер – Україна, Молдова, країни 

Балкан), учасники (держави-члени ЄС, за бажання) та спостерігачі (Грузія, 

Туреччина). Специфічний статус за угодою мають донори: установи та орга-

нізації (юридичні особи), що погодилися координувати свою допомогу зара-

ди створення регіонального ринку енергії. Явною перевагою ЄЕСп по відно-

шенню до інших угод, що передбачають імплементацію чітко визначених ак-

тів ЄС, є можливість їхньої зміни слідом за змінами в законодавстві ЄС. По 

суті, ЄЕСп виконує подвійну роль: для держав-кандидатів у члени ЄС – на-

ближення до acquis ЄС в енергетичній сфері з метою скорішого приєднання 

до Союзу, а для держав, що не є кандидатами – наближення до acquis ЄС в 

енергетичній сфері з метою побудови єдиного енергетичного ринку на одній 

правовій базі з ЄС, як це передбачено також і в їхніх угодах про асоціацію 

(УА). Причому, в подальшому в разі колізії встановлюється примат норм 

ДЗЄЕСп і норм актів ЄС, що підлягали імплементації, по відношенню до 

норм УА (ст. 278 УА з Україною, ст. 354 УА з Молдовою). В цьому сенсі ва-

рто зазначити, що УПС встановлювали лише заміну її аналогічних норм нор-

мами ДЕХ і ПЕЕСЕА, після набуття останніми чинності. 

Важливою умовою більшості угод з державами-сусідами ЄС є побудова 

спільного енергетичного ринку. Якщо в ряді угод існує лише констатація 

цього факту, то інші пропонують і механізми для цього: відновлення зв’язків 

енергетичних систем з державами-сусідами (ЄУСА, ЄСУА), сприяння вико-

нанню ДЕХ чи виконанню цілей і принципів Європейської енергетичної хар-

тії, зокрема, ст. 19 ДЕХ (УПС), укладання угод з термоядерного синтезу та з 

ядерної безпеки (УПС) і інше.  

В рамках двосторонніх рамкових угод ЄС з державами-сусідами встано-

влено цілий ряд вимог до наближення законодавства третіх країн у сфері 

ЕОЕн: відповідність існуючого і майбутнього законодавства до законодавст-

ва ЄС щодо технічних правил і стандартів, атомного права, транспорту і на-

вколишнього середовища (ЄУА, УПС), надання допомоги в приведенні свого 

законодавства ближче до законодавства ЄС у сферах енергетики, а також на-
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вколишнього середовища (ЄСУА), забезпечення поступового наближення 

існуючого і майбутнього законодавства у два етапи, причому наближення у 

сфері енергетики і навколишнього середовища відбувається на другому етапі 

(УАС); можливий моніторинг такого наближення (УАУ, УАС). Важливо в 

цьому сенсі відзначити, що безпосередньо сфера енергетики, як така, де має 

відбуватися наближення законодавств, згадується рідко, проте сфера навко-

лишнього середовища – постійно. Важливою є ремінісценція в усіх угодах з 

державами-сусідами до виконання норм Угоди про заснування ЄЕСп, що 

безпосередньо передбачає імплементацію норм acquis ЄС у сфері енергетики. 

В угодах з державами не сусідами ЄС норми про зближення законодавства 

присутні фрагментарно, а у сферах енергетики і охорони навколишнього се-

редовища зустрічаються зрідка (УПС з Іраком). На практиці таку норму най-

частіше можна розуміти як заповнення прогалин в іракському законодавстві 

та його наближення до міжнародних стандартів загалом. 

В рамкових угодах з державами не сусідами ЄС також приділяє важливу 

увагу сфері ЕОЕн. Ця проблематика також інтегрована до сфер енергетики і 

захисту навколишнього середовища, передбачаючи загальні зобов’язання 

щодо розвитку ВДЕ, енергоефективності та раціонального використання ре-

сурсів. Проте, є і специфічні норми. Серед них можна відзначити: приділення 

особливої уваги аспектам сталого розвитку в енергетиці та боротьбі з енерге-

тичною бідністю (особливо для сільського споживання енергії), відсутність 

норм про наближення законодавства з боку третіх країн (іноді – про необхід-

ність ухвалення законодавства для заповнення прогалин в екологічному за-

конодавстві або ухвалення не правових актів (керівні принципи або рекомен-

дації)), необхідність примирити економічний і соціальний розвиток з необ-

хідністю належної охорони природи, сприяння інвестиціям, передачі та ви-

користанню екологічно чистих технологій, створенню потенціалу для пом'я-

кшення наслідків зміни клімату та адаптації. Це пов’язано з особливими пот-

ребами таких країн, що відносяться переважно до країн, що розвиваються. 

Окремо знаходяться угоди із США про Energy Star, які передбачають засто-
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сування відповідного логотипу та торгової марки, що відзначає енергоефек-

тивне офісне приладдя. І переслідує одночасно цілі комерційної політики та 

природоохоронну мету, причому, ефект від першої передує другій. В цьому 

сенсі Суд ЄС визначив, що її правовою основою мають бути норми ДЗЄС не 

щодо захисту навколишнього середовища, а щодо спільної торгівельної полі-

тики, а пізніше і енергетики.  

В рамках угод з третіми країнами ЄС створено цілу низку спеціалізова-

них інституцій, які діють у сфері ЕОЕн, що або стали міжнародними органі-

заціями, або перебувають у статусі неформалізованих партнерств: ЄЕСп, 

Енергетичний фонд для країн АКТ, Енергетична Рада ЄС-США, Енергетич-

ний діалог ЄС-Росія, INOGATE. 

ЄС активно використовує політичні інструменти в регулюванні відносин 

з третіми державами, пов’язаних з енергетикою. Так, цілий ряд аспектів спів-

робітництва на багатосторонньому (INOGATE, Бакинська ініціатива) та дво-

сторонньому рівнях (з Росією) у сфері енергетики регулюється такими ін-

струментами, як дорожні карти. Використання саме цих політичних механіз-

мів, в рамках яких існують посилання і на їхній зв'язок з міжнародно-

правовими актами (договорами), свідчить про бажання сторін не брати на се-

бе додаткових правових зобов’язань в цій чутливій для національного суве-

ренітету сфері.   

Запровадження міжнародних і європейських норм та стандартів у сфері 

екологічної енергетики є нагальною потребою для України, беручи до уваги 

обраний європейський вектор розвитку та міжнародні зобов’язання за цілим 

рядом дво- та багатосторонніх договорів за участю нашої країни. Ключові 

законодавчі акти України у сфері зовнішньої політики також передбачають 

реалізацію ряду елементів концепції ЕОЕн (підвищення ефективності вико-

ристання енергоносіїв, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих техно-

логій та підтримка ВДЕ).  

В рамках імплементації acquis communautaire у сфері ЕОЕн в українське 

законодавство можна виділити кілька етапів. Передетап 1991-1994 рр. – спо-
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радичне, випадкове сприйняття деяких норм acquis у сфері екологічного пра-

ва. Перший етап: 1994-2005 рр. – сприйняття відповідних норм acquis у рам-

ках УПС і національного законодавства, прийнятого на її виконання. На на-

ціональному рівні почалася робота з ухвалення спеціалізованого законодав-

ства (Про альтернативну енергетику, Про альтернативне паливо і т.п.). Дру-

гий етап: 2005-2010 рр. – процедура подальшої реалізації норм УПС в рамках 

Меморандуму про співпрацю в галузі енергетики і Плану дій в рамках Євро-

пейської політики сусідства. Україна прийняла зобов’язання із впровадження 

ключових елементів acquis communautaire з енергетики, довкілля та ВДЕ. 

Третій етап: 2010-2014 рр. – приєднання України по ЄЕСп і підготовка до 

укладання УАУ. Україна взяла спеціалізоване зобов’язання реалізовувати 

положення нормативно-правової бази ЄС в енергетичній сфері. Особливо тут 

варто відзначити акти у сфері ВДЕ, біопалива і захисту навколишнього сере-

довища. Четвертий етап: від 2014 р. – впровадження норм УАУ, що базується 

на повазі принципів сталого розвитку та посиленні співробітництва у сфері 

захисту навколишнього середовища. Україна зобов’язується наближувати 

своє законодавство до acquis ЄС у сфері навколишнього середовища, енерге-

тики та викидів ПГ. Ухвалено цілий ряд національно-правових актів (Планів 

дій) щодо впровадження окремих актів ЄС із термінами такої імплементації, 

завданнями органам виконавчої влади та партнерам зі сторони ЄС, які базу-

ються на ключовому акті КМУ – Плані заходів з імплементації УАУ на 2014-

2017 рр.  

УАУ, серед іншого, має на меті посилення співробітництва у сфері захи-

сту навколишнього середовища та базується на повазі принципів сталого ро-

звитку. Крім того, сталий розвиток визначено як особливу мету і в рамках 

ЗВТ між сторонами щодо торгівлі, пов’язаної з енергоносіями (ст. 274). Ене-

ргетика в рамках ЗВТ розглядається як більш вузьке явище, стосуючись лише 

торгівлі природним газом, сирою нафтою та електроенергією. У сфері торгі-

влі на користь сталому розвитку (в т.ч. і щодо екологічно чистих товарів, по-

слуг та технологій) Україна має наближати свої закони, підзаконні акти та 
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адміністративну практику до acquis ЄС (ст. 290). Нажаль, термінологія, вико-

ристана в УАУ у сфері енергетики, не є ідентичною між собою і іншими мі-

жнародно-правовими актами (ДЕХ), що може викликати потенційні колізії, 

вирішувати які буде треба в рамках Комітету Асоціації або інших органів. Це 

тим більше важливо, що відносно співвідношення з іншими договорами у 

сфері енергетики, за УАУ встановлено примат норм ЄЕСп та законодавства 

ЄС над нормами Угоди про асоціацію в рамках ЗВТ (ст. 278), але щодо норм 

ДЕХ такої вказівки немає. У рамках сфери навколишнього середовища за 

ЗВТ передбачено діяльність на основі більшості європейських регіональних 

екологічних принципів (ст. 292).   

Більш широкий підхід до енергетики застосовано в рамках Галузевого 

співробітництва за УАУ. Тут до неї відносять також енергетичну безпеку, 

ядерну енергетику, енергоефективність, ВДЕ, біопаливо, нетрадиційні дже-

рела енергії, механізми Кіотського протоколу, CCS, безпечне використання 

вугілля (ст. 338). Діяльність тут має відбуватися, виходячи з принципів ДЕХ і 

Договору про заснування ЄЕСп, в рамках формування політики щодо енерго-

ефективності та структури права і нормативно-правової бази з метою досяг-

нення значного прогресу відповідно до стандартів ЄС. Передбачається пос-

тупове наближення українського законодавства відповідно до графіку і Дода-

тків до УАУ.  

Сам по собі механізмі і об’єм сприйняття acquis ЄС в УАУ в рамках ЗВТ 

і Галузевого співробітництва різниться. В першому випадку мова йде про но-

рмативно-правове наближення, за яким положення актів ЄС мають стати час-

тиною національного законодавства України (ст. 474, Додаток XVII), а в дру-

гому – мова йде про більш м’яке зобов’язання з поступового наближення за-

конодавства України до законодавства ЄС (Додаток XХVII). Важливо, що 

українські судові органи при цьому визнають саме частину щодо ЗВТ у сфері 

енергетики нормами прямої дії.  

Нажаль, процедура наближення законодавства України до acquis ЄС в 

рамках УАУ у сфері ЕОЕн має цілий ряд недоліків. У першу чергу, це  нечіт-
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кість і двозначність правових формулювань норм УАУ. По-друге, сумнівним 

з точки зору поваги до суверенітету України є передбачене право ЄС на оцін-

ку та моніторинг наближення законодавства України до права ЄС (ст. 475). 

По-третє, акти ЄС, наближення до яких передбачене в рамках УАУ, вже є 

частково застарілими (акти Другого енергетичного пакету, заміненого з 2009 

р. Третім). По-четверте, об’єм acquis ЄС у сфері ЕОЕн, передбачений до імп-

лементації за УАУ в українське законодавство, має явні прогалини (не охоп-

лено сферу ВДЕ). 

Координація діяльності сторін УАУ в рамках виконання завдань у сфері 

ЕОЕн буде здійснюватись як в рамках інституційних органів загальної ком-

петенції (Комітет Асоціації, Рада Асоціації), так і спеціально створених (Під-

комітету з питань торгівлі та сталого розвитку (ст. 300), Груп експертів для 

врегулювання проблемних питань (ст. 301)). Важливо, що процедура вирі-

шення спорів з торгівлі енергетичними товарами у ЗВТ відмінна від загаль-

ної, передбачаючи створення третейської групи або вирішення особисто її 

головою (ст.ст. 306-311), причому прийняте рішення є обов’язковим для ви-

конання сторонами протягом 3 місяців. Крім того, створюється механізм 

раннього попередження щодо кризових ситуацій в енергетиці (ст. 340). Спо-

ри у сфері навколишнього середовища будуть вирішуватися на загальних за-

садах УАУ. 

Реалізуючі свої зобов’язання щодо виконання вимог Договору про за-

снування ЄЕС, Україна ухвалила значну нормативну базу, що ґрунтується на 

відповідному Плані заходів з виконання зобов’язань в ЄЕСп (2011 р.). В її 

рамках було імплементовано цілу низку актів ЄС у сфері ЕОЕн. В подаль-

шому, в рамках втілення рішень органів ЄЕСп було прийнято зміни до Дого-

вору про заснування ЄЕСп, які передбачили впровадження релевантного за-

конодавства ЄС, що мало замінити акти, які втратили чинність. Важливим в 

цьому є те, що, хоч сам ДЗЄЕСп і передбачав набуття чинності через проце-

дуру ратифікації, ці зміни до нього втілювалися через імплементацію рішень 

спільного органу актом КМУ, а не ВРУ.  
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Українські органи влади мають доволі неоднозначне ставлення до імп-

лементації норм УАУ і ДЗЄЕСп в Україні. Органи виконавчої влади ухвали-

ли цілий ряд нормативно-правових актів з їхньої імплементації, переважно в 

формі Планів дій з комплексного чи індивідуального впровадження відповід-

них актів ЄС. У той же час, діяльність на рівні центральних органів виконав-

чої влади в цьому напрямку є недостатньою. Крім того, ряд норм законодав-

чих актів, прийнятих останнім часом, вступили у протиріччя з вимогами 

ЄЕСп, зокрема, у сфері субсидування, реалізації ОВНС, впровадження стан-

дартів пального. Своєю чергою, судові органи дуже рідко згадують в свої рі-

шеннях УАУ чи ДЗЄЕСп, проте в їх рішеннях можна відзначити тенденцію 

до визнання прямої дії УАУ та зобов’язання КМУ втілювати норми ДЗЄЕСп, 

в тому числі  і у сфері ЕОЕн.    

Двосторонні міжвідомчі меморандуми присвячено вирішенню головно 

завдань забезпечення певного рівня технічної співпраці та спостереженню за 

цільовою реалізацією Україною фінансових ресурсів, виділених у рамках 

проектів з ВДЕ, біоенергетики і енергоефективності. Найбільш вдалою на 

нашу думку є угода з Бразилією, що має сприяти розвитку в Україні потуж-

ностей зі створення біоетанолу, зважаючи, що досі країна спеціалізується на 

виробництві біодизелю.  
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Загальні висновки. 
 

1. У рамках сучасного міжнародного права формується певна сине-

ргія в галузі правового регулювання міжнародного енергетичного права і 

МПНС. Ця синергія базується на концепції сталого розвитку, а саме її скла-

довій – сталому енергетичному розвитку. Ми пропонуємо також концепцію 

ЕОЕн, яка базується на концепції сталого розвитку і передбачає спільне пра-

вове регулювання застосування екологічно безпечних джерел енергії, еколо-

гічно чистих та енергоефективних видів використання традиційних джерел 

енергії і розвиток нових джерел енергії. 

2. Ця концепція має дві складові: по-перше, реалізується у площині 

міжнародних відносин як один з елементів концепції сталого розвитку, а са-

ме його елементу – «сталої енергетики» (через ухвалення різного роду полі-

тичних актів), а по-друге, реалізується в рамках міжнародного права через 

цілу низку міжнародно-правових актів та звичаєвих норм. 

3. У рамках міжнародного права ЕОЕн має розглядатися в якості 

полісистемного комплексу норм, який охоплює своїм регулюванням від між-

державного рівня до практичного втілення правових норм на національному. 

Концептуальною ідеєю, що поєднує комплекс, є та, що енергетика в процесі 

свого застосування (енергетичного циклу) не має шкодити навколишньому 

середовищу або ця шкода має бути мінімізованою. Цей комплекс не змінює 

структуру системи міжнародного права з поділом на галузі, проте становить 

практичний інтерес для дослідження його наукою, зважаючи на сам факт іс-

нування відповідних норм. Участь в реалізації ЕОЕн окрім суб’єктів міжна-

родного права беруть також його дестинатори, головно як учасники приват-

ноправових відносин.  

4. Міжнародно-правовою джерельною базою ЕОЕн є договори, зви-

чаї, загальні принципи права, судові рішення та рішення міжнародних орга-

нізацій і конференцій як підтвердження практики держав. Ключовими серед 
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договорів є ДЕХ, ПЕЕСЕА, РКЗК ООН, Кіотський протокол, конвенції із 

протидії забрудненню морів, директиви ЄС з ВДЕ, біоенергетики і енергое-

фективності, двосторонні угоди з використання транскордонних ресурсів та 

інше. Серед звичаїв найважливішими є ОВНС, заборона завдання транскор-

донної шкоди в процесі діяльності на своїй території, суверенітет держав що-

до їхніх енергетичних ресурсів, право людини на безпечне оточуюче середо-

вище та інші. В процесі формування перебуває звичаєва норма про зо-

бов’язання держав сприяти розвитку ВДЕ та енергоефективності, а також 

співпрацювати в розробці транскордонних вуглеводневих родовищ. Рішення 

міжнародних організацій та міжурядових конференцій важливі для магістра-

льного розвитку ЕОЕн, сприяючи формуванню договірних та звичаєвих 

норм.  

5. Міжнародні екологічні стандарти, поєднуючи в собі вимоги тех-

нічних і політичних стандартів, сприяють реалізації вимог сталого викорис-

тання природних ресурсів, встановленого на міжнародному рівні в рамках у 

тому числі й інструментів рекомендаційного характеру, беручи до уваги не-

обхідність гнучких способів їх застосування, заснованих на їхніх відповідних 

можливостях. Зазвичай юридичної чинності вони набувають саме після імп-

лементації на національному рівні. У той же час при імплементації стандарти 

мають враховувати вимоги Угоди СОТ про технічні бар’єри у торгівлі, а от-

же, і її недискримінаційний режим. Саме у сфері МПНС поєднання стандар-

тів і норм права є єдиними доступними засобами зобов'язувати держави за 

відсутності договорів або інших джерел, що мають обов'язкову силу. Причо-

му існує певна тенденція щодо надання технічним стандартам у певних випа-

дках юридичної сили, наприклад, через включення до прийнятих пізніше мі-

жнародних договорів. 

6. Норми щодо міжнародно-правового регулювання ВДЕ в рамках 

договірного міжнародного права мають досить фрагментований характер. По 

суті, відсутня певна системність. Лише ряд міжнародно-правових актів регіо-

нального характеру накладає на держави обов’язок із розвитку і використан-
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ня ВДЕ для цілей захисту навколишнього середовища. Найбільш докладним, 

ґрунтовним і системним у рамках міжнародно-правового регулювання вико-

ристання ВДЕ є секторальне регулювання, а саме регулювання використання 

гідроенергетики. У даному випадку гідроенергетика регулюється не як окре-

ме явище, а частіше йде мова про частину регулювання використання вод 

міжнародних водотоків для цілей енергетики в рамках дво- та багатосторон-

ніх угод. Важливою є фіксація в європейському регіоні обов’язковості виконання 

екологічних функцій водотоків через встановлення стандартів для мінімаль-

них потоків, зменшення штучних коливань рівня води і гарантій міграції тва-

рин при будівництві гідроелектростанцій. Це доповнюється застосуванням тут 

регіональних принципів «забруднювач платить», «принципу перестороги» та 

обов’язку інформувати розташовані нижче за течією держави в разі критич-

ної ситуації. На універсальному рівні міжнародне право закликає держави до 

проведення консультацій, укладання двосторонніх угод, застосування обачного під-

ходу, ОВНС, обміну інформацією і використання спільних інституційних механі-

змів, таких як міждержавні комітети і комісії. Але обов’язку щодо попереднього 

укладання угод відносно нового виду використання водотоку між державами, що 

розташовані вище і нижче за течією, у міжнародному праві не існує. Крім того, не 

існує обов’язку отримувати згоду від усіх сусідніх держав у разі здійснення 

гідроенергетичного проекту. 

7. У рамках міжнародно-правового регулювання біоенергетики зараз 

ключове завдання полягає у створені універсальних та регіональних стандартів 

діяльності щодо неї (т.з. критеріїв сталості). Певні їхні зразки зараз розроблені в 

рамках ряду міжнародних організацій та функціонують в ЄС. В якості їхніх 

спільних вимог до біоенергетичного циклу можна виділити: збереження біорізно-

маніття; скорочення викидів парникових газів; збереження продовольчої без-

пеки; соціальне використання землі; підтримання якості праці; непорушення 

справедливих принципів міжнародної торгівлі. Особлива увага в цьому сенсі 

має бути зосереджена на використанні деревини та торфу. Ці вимоги коре-
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люються з нормами існуючих міжнародних договорів і підлягають mutatis 

mutandis застосуванню в цій сфері.  

8. Особливий характер має правове регулювання міжнародної тор-

гівлі біоенергією. Етанол і біодизель не вважаються подібними товарами, 

маючи різну систему оцінювання і кодування. Вони не потрапили також до 

категорії екологічних товарів в рамках СОТ. Це пов’язано з тим, що вони є 

переважно продуктом сільського господарства, яке є досить субсидованою і 

регульованою сферою, і, відповідно, держави дуже неохоче йдуть на поступ-

ки в цій чутливій сфері на універсальному рівні. Небезпечним є також вста-

новлення державами технічних бар’єрів у торгівлі через сертифікацію. 

9. Щодо енергоефективності, то в рамках міжнародного права всі 

заходи, запропоновані щодо неї, можна поділити на дві групи: заходи із вну-

трішньодержавного регулювання енергоефективності (ст.ст. 6 і 8 ПЕЕСЕА і 

ст.ст. 4, 6-7 Угоди СНД в галузі забезпечення енергоефективності (2002 р.)) і 

міждержавна координація зусиль з енергоефективності (ст. 9 ПЕЕСЕА, ст.ст. 

3-5, 7-8 Угоди СНД в галузі забезпечення енергоефективності (2002 р.)). Крім 

того, в рамках ЄС ведеться активна діяльність із гармонізації національного 

законодавства держав-членів у сфері енергоефективності, яка полягає у при-

йнятті головно певних цільових показників, на досягнення яких буде спрямо-

ване національне право. 

10. У рамках міжнародно-правового регулювання реалізації концеп-

ції ЕОЕн у морських просторах вона пов’язана з кількома аспектами: будів-

ництво споруд для виробництва енергії з ВДЕ та видобутку вуглецевих ресу-

рсів, транспортування енергетичних ресурсів морськими просторами, захист 

морського навколишнього середовища від скидань відходів енергетичних ре-

сурсів, захоронення енергетичних відходів у морському середовищі. І відпо-

відно, може розглядатися як така, що реалізується в рамках міжнародного 

морського права із залученням всього обсягу його джерел. 

11. У цьому сенсі цікавою з т.з. права є технологія збереження і за-

хоронення викидів СО2, оскільки вони технічно є відходами, а отже, їхнє 
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скидання є забороненим міжнародним правом, щодо них ухвалювалися спе-

ціальні зміни до міжнародно-правових документів, що, заборонивши їхнє 

зберігання безпосередньо в товщі води, дозволили його в геологічних форма-

ціях під морським дном за умов застосування спеціальних керівних принци-

пів оцінки ризиків і управління цією діяльністю. Це дозволяє включити цю 

технологію в механізми пост-Кіотського процесу. 

12. Ключовою проблемою при експлуатації транскордонних ресурсів 

є співвідношення суверенітету над своєю частиною природного ресурсу двох 

чи більше держав і визначення принципів його експлуатації. Щодо транскор-

донних родовищ вуглеводневих ресурсів треба відзначити, що ними є родо-

вище нафти або природного газу, яке лежить по обидві сторони від кордону 

між державами або між державою і спільнотою держав і має можливість пе-

ретнути цю межу. Другим елементом визначення є те, що частина родовища, 

що лежить по одній стороні від кордону, може бути використана, повністю 

або частково, з іншого боку. Проте єдність родовища не є на думку МС ООН 

«особливою обставиною» при проведенні делімітації, але все ж повинна бути 

прийнята до уваги в процесі делімітації. Головними механізмами регулюван-

ня тут виступають двосторонні угоди.  

13. Ключовим для всіх типів спільних ресурсів має бути екосистем-

ний підхід, який розглядає всю сукупність впливів, навіть коли екосистема 

перетинає національні кордони, згідно з науковими принципами, для досяг-

нення мети сталого розвитку. У всіх двосторонніх угодах з питань експлуа-

тації транскордонних ресурсів присутній спільний принцип: мінімізація шко-

ди навколишньому середовищу, у більшості – відповідальність за завдану 

шкоду та мирне вирішення спорів. Часто, особливо щодо водних ресурсів, 

мова йде про обов’язкове застосування екологічної експертизи (ОВНС), пері-

одично – принцип співробітництва в розробці вуглеводневих транскордонних 

родовищ.  

14. Стосовно такого ресурсу, як нетрадиційний (сланцевий) газ, то як 

на рівні міжнародного права, так і у національному праві держав не виробле-
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но однакових підходів до можливості і процедури його видобутку. У рамках 

ЄС зроблено спробу певним чином внормувати ці процеси – ухвалено з цього 

приводу ряд рекомендаційних рішень, що певним чином пристосовують ви-

користання існуючих актів права ЄС до видобутку сланцевого газу і нафти. 

Зокрема, обов’язковим на рівні ЄС визначено проведення ОВНС, застосову-

вання принципів «найкращих доступних технологій» і «забруднювач пла-

тить», сертифікація використовуваних хімікатів, заходи з охорони вод та за-

повідних територій. 

15. Наразі можна вважати, що в рамках РКЗК ООН створено певний 

міжнародно-правовий режим, що регулює проблематику протидії змінам 

клімату. Серед інших сфер, де має здійснюватися регулювання в рамках цьо-

го режиму, виділяється також і енергетика. Сам режим має договірну (РКЗК, 

Кіотський протокол, рішення конвенційних органів) та інституційну (Конфе-

ренція і нарада сторін, Виконавча рада МЧР і т.п.) складові, має ряд принци-

пів (у першу чергу «спільної, але диференційованої відповідальності»), окре-

мі інституціоналізовані механізми фінансування (Глобальний екологічний 

фонд (ГЕФ), Адаптаційний фонд, Зелений фонд) і зараз, перебуваючи у ІІ 

стадії виконання зобов’язань (з 2012 р.), знаходиться в процесі реформування 

через ухвалення в Парижі нової угоди на заміну Кіотському протоколу. Хоч 

РКЗК ООН і Кіотський протокол є міждержавними угодами, в процесі їхньої 

реалізації задіяні також і недержавні суб’єкти в якості дестинаторів міжнаро-

дного права. 

16. Стосовно інституційного механізму у сфері регулювання ЕОЕн 

варто вказати на його суттєву фрагментарність. Однією з особливостей ін-

ституційного співробітництва в цій сфері є відсутність єдиної міжнародної 

міжурядової організації, сфера предметної компетенції якої була б безпосе-

редньо пов’язана з усією сферою ЕОЕн. Лише створено спеціалізовану орга-

нізацію щодо ВДЕ. Отже, універсальні та регіональні міжнародні міжурядові 

організації займаються окремими аспектами ЕОЕн в межах своєї предметної 

компетенції. 
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17. Особливим видом інституційних механізмів у рамках ЕОЕн ви-

ступають об’єднання під назвою «партнерства». В їхніх рамках, по суті, 

об’єднано два типи утворень: неурядові міжнародні об’єднання приватних 

осіб та об’єднання держав без створення міжнародної організації. Не маючи 

міжнародної правосуб’єктності, вони сприяють реалізації концепції ЕОЕн, 

діючи на національному рівні, та допомагають так званій м’якій координації 

держав на міжнародному рівні. Тому такі партнерства часто виступають ін-

ституційною базою державно-приватного партнерства на міжнародному рів-

ні.  

18. Ключовими спеціалізованими організаціями у сфері ЕОЕн висту-

пають IRENA, МЕА та ІТЕР. Проте їхній статус з т.з. міжнародного права є 

різним. Універсальний характер з них має лише IRENA, МЕА і ІТЕР є субре-

гіональними. Беззаперечною міжнародною правосуб’єктністю володіє лише 

IRENA, МЕА є автономним утворенням при ОЕСР, ІТЕР – фактично вироб-

ничо-галузевою організацією, наділеною певними рисами міжнародної орга-

нізації. Проте суттєвим недоліком IRENA як міжнародної організації є відсу-

тність повноважень ухвалювати резолюції або інші нормотворчі рішення, а 

лише робочі програми і здійснювати проекти. На жаль, Україна є однією з 

небагатьох держав, що не підписала Статут IRENA. 

19. В рамках ЕОЕн може йти мова як про відповідальність держав і 

міжнародних організацій, так і про індивідуальну кримінальну відповідаль-

ність за транскордонну шкоду. Крім того, цивільно-правова відповідальність 

може виникати в оператора на основі міжнародного права. Також у рамках 

ряду актів МНПС йде мова про «колективну відповідальність», що можна 

зрозуміти як тенденцію до закріплення зобов’язання erga omnes щодо сталого 

розвитку і глобального захисту навколишнього середовища, які, проте, зараз 

можуть вважатися переважно декларативними. Причому ряд міжнародно-

правових актів вже фіксує закріплення норми щодо відшкодування шкоди, 

завданої не лише фізичним особам і майну, але і шкоди навколишньому се-

редовищу. 
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20. Міжнародно-правова відповідальність у ЕОЕн є відповідальністю 

як за порушення норм міжнародного права (незаконна експлуатація енерге-

тичних ресурсів окупованої території), так і за діяльність, не заборонену мі-

жнародним правом (експлуатація АЕС, ГЕС), та має в ряді випадків абсолю-

тний характер. Своєю чергою цивільно-правова відповідальність тут є відпо-

відальністю оператора за наявності вини і є втіленням принципу «забрудню-

вач платить».  

21. Вважаємо можливим виділити в рамках транскордонної шкоди її 

особливий підвид – «еколого-енергетична шкода», що має таке обґрунтуван-

ня: 1. особлива небезпека для екології саме з боку діяльності, пов’язаної з 

енергетикою; 2. регулювання саме такої відповідальності цілою низкою 

окремих міжнародно-правових  документів; 3. поширення відповідальності за 

таку шкоду як на держави, так і на фізичних і юридичних осіб під їх контро-

лем через криміналізацію відповідальності за таку шкоду. Вона може бути як 

наслідком протиправних міжнародно-правових дій, так і дій, не заборонених 

міжнародним правом. 

22. Новою для науки і практики міжнародного права є проблема від-

повідальності за підйом рівня Світового океану через зміни клімату. Наразі 

ця проблема є de lege ferenda, проте у найближчі роки отримає практичний 

привід. Базуючись на принципі належної перестороги, ми можемо припусти-

ти існування зв'язку між викидами СО2 у повітря, змінами клімату і підйомом 

рівня океану. Вона має кілька цікавих міжнародно-правових аспектів: 1. про-

блема збереження держави після втрати території (є пропозиції вважати такі 

держави «детериторіалізованими» чи «нацією Ex-Situ», тобто такими, що 

мають усі ознаки державності окрім території); 2. міжнародно-правові про-

блеми, пов’язані зі статусом громадян таких держав (скоріше мова буде йти 

про визнання їх кліматичними мігрантами чи внутрішньо переміщеними осо-

бами, як засоби захисту – дипломатичний захист розсіяних громадян, подвій-

не громадянство на основі угод, адаптаційні механізми системи РКЗК ООН, 

діяльність Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного ко-
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місара ООН у справах біженців (УВКБ), хоча до категорії біженців вони не 

відносяться); 3. визначення правових механізмів відшкодування шкоди, за-

вданої кліматичними змінами (наявність порушених правових норм, причин-

но-наслідковий зв’язок між діяльністю/бездіяльністю держав та їхніх 

суб’єктів і затоплень територій, можливість застосування певних міжнарод-

них ад’юдикаційних органів); 4. налагодження адаптаційних механізмів 

РКЗК ООН для зменшення негативних наслідків змін клімату. 

23. Різні міжнародні ад’юдикаційні органи мають свою специфіку у 

формуванні певних аспектів ЕОЕн, не маючи субпідрядної структури, вони 

формують спільний підхід до концепції. Європейський суд з прав людини 

(ЄСПЛ) виробив ряд стандартів у сфері захисту прав людини; Суд ЄС голов-

ну увагу приділив  економічним аспектам ЕОЕн, зокрема проблемам право-

мірності державних програм субсидування ВДЕ; ДЕХ запропонував рекоме-

ндаційний механізм вирішення міждержавних спорів щодо екологічних аспе-

ктів енергетики (в рамках Конференції ДЕХ) та спеціальний механізм вирі-

шення суперечок щодо транзиту енергетичних матеріалів; в угодах СНД в 

якості засобів вирішення спорів завжди фігурують лише консультації і пере-

говори сторін; у СОТ зосередилися на проблемі визначення законності наці-

ональних програм підтримки ВДЕ і колізії екологічних цілей та цілей проми-

слової політики. Характерною для цих органів є участь у процесах невладних 

учасників. Створення додаткової спеціалізованої судової установи у сфері 

екологічної енергетики вважаємо недоцільним. 

24. ЄС вдалося створити найбільш дієвий і розгалужений механізм в 

рамках міжнародно-правового регулювання екологічної енергетики. Він ба-

зується на актах первинного права, гармонізаційних актах вторинного права, 

що містять в собі принципи, які в цілому відповідають підходам, розробле-

ним у рамках міжнародного права. Їхньою явною особливістю є 

обов’язковість їхнього виконання чи досягнення поставлених в них показни-

ків в державах-членах. Важливою особливістю є те, що механізми, які функ-

ціонують в рамках права ЄС, не страждають на загальну ваду концепції ЕО-
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Ен у сфері міжнародного права – фрагментованість. Вони пов’язані між со-

бою і виключають можливість свого оскарження за допомогою інших 

ад’юдикаційних установ. Суттєвим є той факт, що ЄС має свій інституційний 

механізм, який, по-перше, має внутрішню дію, регулюючи відносини між 

державами-учасницями, по-друге, дозволяє залучення до діяльності цих ор-

ганів третіх держав, а по-третє, загалом спрямований на поширення норм 

права ЄС в енергетичній сфері на треті країни, в т.ч. у питанні екологічних 

аспектів. 

25. ЄС володіє і використовує широкий спектр правових механізмів 

поширення своїх поглядів на концепцію ЕОЕн на треті держави. Ці механіз-

ми майже ніколи всі разом не зустрічаються в одній угоді ЄС із третьою дер-

жавою. Серед них можна виділити: наближення законодавства третьої дер-

жави; сприйняття acquis communitaure; сприйняття екологічних стандартів 

ЄС; ратифікацію відповідних багатосторонніх конвенцій; ухвалення програм 

і планів; участь в інституційних утвореннях і міжнародних організаціях і т.п.  

26. Можна зрозуміти, що наявність окремих норм, присвячених спів-

праці у сфері енергетики та навколишнього середовища, є невід’ємним еле-

ментом всіх угод ЄС із третіми країнами чи їх об’єднаннями. Сприйняття 

норм права ЄС не є загалом властивим для всіх угод. По суті, їх можна 

об’єднати навколо кількох підходів. 1. Загальне зобов’язання сприймати но-

рми acquis ЄС. 2. Сприйняття лише галузевого acquis ЄС, в т.ч. у сфері на-

вколишнього середовища і енергетики або однієї з цих сфер. 3. Обмін інфор-

мацією щодо законодавства між сторонами. 4. Заповнення прогалин в націо-

нальному законодавстві, не пов’язаних з імплементацією acquis ЄС. 

27. В рамках національного права України існує ціла група актів (за-

кони і підзаконні акти), що регулюють сферу ЕОЕн: ВДЕ, енергозбереження, 

біопаливо. В них викладено основні цілі та принципи діяльності українського 

законодавства в рамках реалізації цілей сталої енергетики і загалом ЕОЕн. 

Крім того, Україна проголосила свій напрямок на євроінтеграцію, в тому чи-

слі і в рамках наближення та приведення свого законодавства у відповідність 
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до acquis communitaure. Особливо посилиться цей процес із набуттям чинно-

сті УАУ. В його рамках знаходить своє місце і наближення до актів ЄС, що 

регулюють сферу ЕОЕн.  

28. По суті своїй, співпраця сторін у галузі енергетики за УАУ відрі-

зняється у сфері зони вільної торгівлі (ЗВТ) і у Галузевому співробітництві. 

У першому випадку вона спрямована в першу чергу на регулювання торгіве-

льних відносин сторін і є доволі вузькоспеціалізованою та має дієвий меха-

нізм врегулювання суперечок. У другому – вона є ширшою за охопленням, 

проте не має імперативного характеру.  

29. На двосторонньому рівні Україна уклала низку міжнародних угод 

по врегулюванню різних сфер ЕОЕн. Вони стосуються головно науково-

технічного співробітництва, фінансування та загальної співпраці у сфері 

МПНС. За ними важливим аспектом стало впровадження двосторонніх про-

грам підтримки діяльності у галузі екологічної енергетики. 
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