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АНОТАЦІЯ 

Ахметов Р. Р. Правове регулювання ринку природного газу в ЄС. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.  

Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблеми правового 

регулювання ринку природного газу в Європейському Союзі (ЄС). ЄС 

розпочав правове регулювання на енергетичних ринках держав-членів у 

1980-х рр., у кінці 1990-х рр. об’єднання поставило собі за мету побудувати 

єдиний енергетичний ринок, який має функціонувати на спільних правилах, 

прийнятих у межах ЄС й імплементованих у законодавство держав-членів, і 

підсумовує цей процес створення  в інституціоналізованій формі від 2014 р. 

Європейського  енергетичного союзу. Сфера його регулювання охоплює 

також ринок природного газу.  

Внутрішній ринок природного газу ЄС є частиною внутрішнього 

енергетичного ринку співтовариства та поєднанням технічних, економічних, 

інституційних і гармонізованих правових механізмів, що забезпечують 

лібералізоване постачання, транспортування та розподіл європейською 

інфраструктурою природного газу до кінцевих споживачів у ЄС відповідно 

до високих екологічних стандартів і на основі правових актів об’єднання. Він 

має внутрішній і зовнішній вектори, з яких зовнішній вектор на 

комунітарному рівні поки недостатньо врегульований, що надає досить 

широкі можливості для регулювання державам-членам.  

Правову основу функціонування ринку природного газу ЄС на 

сучасному етапі формують ДЄС і ДФЄС, акти Третього енергетичного 

пакету, транскордонні мережеві кодекси, ухвалені ACER, а також акти, 

прийняті на реалізацію Енергетичного союзу.  



3 

 

Інституційна структура внутрішнього ринку природного газу ЄС є, з 

юридичного погляду, двовимірною і багаторівневою. Зокрема, вона 

складається з органів й інституцій, що є міждержавними за своєю суттю 

(інститути ЄС, ACER), а також недержавних утворень – об’єднань 

представників приватного сектора (ENTSO-G).  

Енергетична безпека ЄС у сфері природного газу визначається як 

здатність забезпечити належне та безперебійне функціонування 

конкурентного внутрішнього ринку природного газу, за допомогою 

адекватних внутрішніх ресурсів й інфраструктури, а також постачання з 

доступних і стабільних зовнішніх джерел, що може бути в разі кризової 

ситуації реалізоване шляхом застосування виняткових заходів, коли ринок 

уже не може забезпечити необхідне постачання, і спрямоване на досягнення 

цілей "20 – 20 – 20". Енергетична безпека співтовариства має кілька 

пов’язаних аспектів: внутрішній, зовнішній, технічний, інформаційний і 

забезпечення діяльності критичної інфраструктури.  

Правове регулювання відносин ЄС із третіми країнами у сфері 

природного газу має різноманітні політико-правові засади. У відносинах із 

країнами-транзитерами ЄС активно застосовує механізми поширення дії 

енергетичного acquis на такі країни з метою створення єдиного 

енергетичного простору (енергетичного союзу), регульованого на основі 

однакових правових норм. Головним спеціалізованим механізмом такого 

просування є Енергетичне співтовариство й угоди про асоціацію. У 

відносинах із країнами – постачальницями природного газу головними 

механізмами є політичні, а не правові акти, оформлені у вигляді 

меморандумів, дорожніх карт, комюніке тощо. Навіть участь у спільних 

економічних структурах (ЄЕП) не гарантує сприйняття такими країнами 

енергетичного acquis в повному обсязі. 

Остаточний вибір Україною імплементації енергетичного acquis і 

поступового створення спільного енергетичного ринку із ЄС було зроблено  
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із приєднанням у 2011 р. до Енергетичного співтовариства. Наразі Україною 

з усього обсягу енергетичного acquis найбільше правових актів прийнято 

саме у секторі природного газу. Ухвалено ключовий закон – «Про ринок 

природного газу» (2015), який базується на нормах Третього енергетичного 

пакету, а також створено незалежного енергетичного регулятора. Водночас 

ЄС, з одного боку, визнає роль України як ключового транзитера природного 

газу, з іншого боку, Україна здійснюючи імплементацію енергетичного 

acquis, недостатньо реалізовує його норми на практиці. 

Ключові слова: внутрішній ринок природного газу ЄС, енергетичне 

право ЄС, Енергетичний союз, правове регулювання співпраці ЄС із третіми 

країнами, енергетична безпека. 

 

ANNOTATION 

Akhmetov R.R. Legal Regulation of the Natural Gas Market in the EU - 

Qualifying research work, manuscript. 

Dissertation for Candidate of Law Degree, specialty 12.00.11 - International 

Law. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The dissertation is a complex scientific research of the issue of legal 

regulation of the natural gas market in the European Union (EU). The EU started to 

legally regulate the Member States’ energy markets in the 1980s, and in the late 

1990s the association set a goal of establishing a single energy market operating on 

common rules adopted within the EU and implemented in legislation of the 

Member States. The process was institutionalized in the European Energy Union 

established in 2014. The scope of its competence covers, inter alia, the natural gas 

market. 

The EU internal natural gas market is an integral part of the internal energy 

market of the community and combines technical, economic, institutional and 
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harmonized legal mechanisms that ensure the liberalized supply, transportation and 

distribution by the European natural gas infrastructure to final consumers in the 

EU, in accordance with high environmental standards and the grounds and legal 

acts of the association. It has internal and external dimensions, of which the 

external one at the community level has not yet been sufficiently regulated. It 

provides discretion in regulation for Member States. 

Currently, the EU natural gas market is functioning on the basis of the TEU, 

the TFEU, the Third Energy Package, the ACER Network Codes, as well as acts 

adopted for the Energy Union functioning. 

The institutional structure of the EU internal natural gas market is, de jure, 

two-dimensional and multi-level. In particular, it consists of intergovernmental 

bodies and institutions (EU institutions, ACER), as well as nongovernmental 

entities - private sector operators associations (ENTSO-G). 

The EU energy security in the field of natural gas is defined as the capacity to 

ensure the proper and uninterrupted functioning of a competitive internal natural 

gas market, through adequate internal resources and infrastructure, as well as 

supply from affordable and stable external sources in case of a crisis by means of 

taking emergency measures, when the market fails to provide necessary supply, 

and is aimed at achieving the “20 - 20 – 20” standard. The community energy 

security has several related aspects: internal, external, technical, information and 

crisis infrastructure.  

The legal regulation of the EU relations with third countries in natural gas 

field encompasses a variety of political and legal principles. In relations with 

transit countries, the EU actively employs mechanisms for extending the energy 

acquis to such countries in order to create a unified energy environment (energy 

union) governed by the same legal rules. The main specialized instrument for such 

cooperation is the Energy Community and Association Agreements. In relations 

with countries-suppliers of natural gas, the main instruments involve political 
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rather than legal acts, issued in the form of memoranda, road maps, communiqués, 

etc. Even participation in joint economic structures (EEA) does not secure full 

acceptance of the energy acquis by such countries. 

The final decision of Ukraine to implement energy acquis and gradually 

develop common energy market with the EU was made by joining the Energy 

Community in 2011. Currently, most legal acts of energy acquis adopted by 

Ukraine refer to natural gas field. The key law “On the Natural Gas Market” 

(2015), which is based on the Third Energy Package, was approved, as well as the 

independent energy regulator was established. At the same time, the EU, on the 

one hand, recognizes the role of Ukraine as a key state of natural gas transit; on the 

other hand, Ukraine, while implementing energy acquis, fails to comply with its 

rules in practice. 

Key words: EU internal gas market, EU energy law, Energy Union, legal 

regulation of EU cooperation with third countries, energy security. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

ВДЕ – відновлювані джерела енергії 

ВІП – вертикально інтегровані газові підприємства  

ВРУ – Верховна Рада України 

ГАТТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

ГТС – газотранзитна система України  

ДзЄЕСп – Договір про заснування Європейського економічного 

співтовариства 

ДзЄСп – Договір про заснування Європейського співтовариства  

ДЄС – Договір про Європейський Союз  

ДЕХ – Договір до Енергетичної хартії  

Директива 98/30/ЄС – директива Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу "Про єдині правила для внутрішнього ринку 

природного газу" від 22 червня 1998 р. 

Директива  2003/55/ЄС - директива Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку 

природного газу, що скасовує Директиву 98/30/ЄС від 26 червня 2003 р. 

ДФЄС – Договір про функціонування ЄС 

ЄБРР – Європейський банк з реконструкції і розвитку 

Євроатом – Європейське співтовариство з атомної енергії  

ЄЄА – Єдиний європейський акт 

ЄЕК ООН – Європейська економічна комісія ООН  

ЄЕнС – Європейський енергетичний союз 

ЄЕП – Європейський економічний простір  

ЄЕС – Європейське економічне співтовариство 

ЄІБ – Європейський інвестиційний банк 

ЄК – Європейська комісія (Комісія) 

ЄОВС – Європейське об’єднання вугілля і сталі 

ЄС – Європейський Союз (Євросоюз, Союз) 
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ЄСп – Європейське співтовариство 

ЕнСп – Енергетичне співтовариство 

ЗВТ – зона вільної торгівлі  

КМУ – Кабінет Міністрів України 

МЕА – Міжнародне енергетичне агентство 

Міненерговугілля – Міністерство енергетики та вугільної промисловості 

України 

МРЗ – Механізм раннього запобігання 

НАК «Нафтогаз» – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» 

НАТО – Організація Північноатлантичного договору 

НКРЕ – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики  

НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 

ОБСЄ – Організація з безпеки та співробітництва в Європі 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ОПЕК – Організація країн – експортерів нафти 

ПАТ – публічне акціонерне товариство 

ПД – План дій України у Політиці сусідства 

ПП2 – «Північний потік 2»  

Рада – Рада ЄС  

РФ – Російська Федерація 

СдС – Союз для Середземномор’я  

СЗБП – Спільна зовнішня політика і політика безпеки 

СОТ – Світова організація торгівлі 

СПГ – скраплений природний газ 

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 

Суд ЄС – Суд Європейського Союзу  

СхП – Східне партнерство 
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ТНК – транснаціональна корпорація 

УА – Угода про асоціацію України з Європейським Союзом 

УПС – Угода про партнерство і співробітництво між Україною і 

європейськими співтовариствами та їхніми державами-членами 

Форум – Мадридський форум з регулювання ринку газу (European Gas 

Regulatory Forum) 

ЦМР – цільова модель ринку газу 

ACER (Agency for the Cooperation of  Energy Regulators) – Агентство зі 

співпраці регуляторів енергетики  

CEER  (The Council of European Energy Regulators) – Рада європейських 

органів регулювання енергетики 

CESEC (Central and South Eastern Europe Connectivity High Level Group) – 

Група високого рівня з газового постачання Центральної і Південно-Східної 

Європи  

DG Energy (The Directorate-General for Energy) – Генеральний директорат з 

енергетики 

ECOFIN (Economic and Financial Affairs Council) – Рада з економічних та 

фінансових питань  

ENTSO-G (European Network of  Transmission System Operators for Gas) 

– Європейська асоціація операторів систем транспортування газу 

ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas) – Європейська 

група регуляторних органів з електроенергії і газу  

GAERC  (The General Affairs and External Relations Council) – Рада у форматі 

Ради із загальних питань та зовнішніх зносин  

GTE (Gas Transmission Europe) – Газотранспортна інфраструктура Європи 

GTM (Gas Target Model) – Цільова модель газового ринку  

ISO (Independent System Operator)  – незалежний системний оператор 

OU (Ownership Unbundling) – оператор з відокремленою власністю 

PCI (Projects of Common Interest) – проект загальноєвропейського значення  

TEN-E (The Trans-European Networks for Energy) – транс’європейська 

енергетична мережа 
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TEN-T  (The Trans-European Transport Networks in Europe) – 

транс’європейська мережа транспорту  

TSO  (transmission system operator) – оператор системи передачі 

TTE  (Transport, Telecommunication and Energy Council) – Рада з питань 

транспорту, телекомунікацій та енергетики  
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Вступ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Правове регулювання 

процесів видобутку, виробництва, транспортування та подальшого обігу 

«енергетичних матеріалів і продуктів» (енергоресурсів) отримало в ЄС 

активний розвиток впродовж останніх 30 років. До початку 1990-х рр. у 

Євросоюзі склалася потреба в юридичному оформленні найзагальніших 

правил функціонування енергетичного ринку, у тому числі і природного газу. 

За минулий період у межах як первинного (Договір про функціонування ЄС, 

ст. 194), так і вторинного права ЄС (директиви 98/30/ЄС, 2003/55/ЄС, 

2009/73/ЄС) було прийнято значний обсяг правових норм, завданням яких є 

безпосереднє регулювання ринку природного газу в Союзі. Накопичений 

масив джерел почав потребувати його детального міжнародно-правового 

аналізу. Приєднання України у 2011 р. до Енергетичного співтовариства та 

підписання 2014 р. Угоди про асоціацію з ЄС, Євроатомом та його 

державами-членами зробили питання енергетичного ринку та ринку 

природного газу ЄС актуальними і для України у зв’язку з поширенням на 

основі зазначених угод відповідних норм і принципів первинних та 

вторинних актів права ЄС на Україну. 

Європейський Союз почав будувати єдиний енергетичний ринок, що 

функціонує на спільних правилах, ухвалених у межах ЄС й імплементованих 

у законодавство третіх країн та із 2014 р. інституціоналізованих у формі 

Європейського енергетичного союзу (European Energy Union). Сфера його 

регулювання охоплює також ринок природного газу. Таким чином, процес 

побудови єдиного, заснованого на загальних правилах, газового ринку 

поширюється на сусідні з ЄС країни, внаслідок чого виникає найбільший у 

світі регіональний ринок газу, учасницями якого є понад 35 держав із 

загальною кількістю населення понад 600 млн осіб. 

Досить специфічним є також інституційне оформлення регулювання 

ринку природного газу в ЄС. З одного боку, це спеціальне агентство ЄС – 

Агентство зі співпраці регуляторів енергетики (Agency for the Cooperation of 
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Energy Regulators, ACER), що засноване згідно зі спеціальним регламентом 

ЄС, а з іншого – добровільне галузеве об’єднання операторів систем передачі 

газу – Європейська асоціація операторів систем транспортування газу 

(ENTSO-G), створення якого також передбачалося в директиві ЄС.   

Рівень дослідження теми ринку природного газу ЄС в українській науці 

міжнародного права можна визнати явно недостатнім. Серед вітчизняних 

дослідників, праці яких частково або опосередковано торкаються правового 

регулювання ринку природного газу ЄС, варто згадати С. Білоцького, 

З. Тропіна, А. Кориневича, Т. Грабович та ін. Також у дисертаційній роботі 

були використані праці таких авторитетних учених, як В. Муравйова, 

К. Смирнової, Л. Грицаєнко, М. Микієвича, О. Шпакович, публікації яких 

присвячені питанням теорії та практики європейського права. Певний внесок 

у вивчення міжнародно-правових питань регулювання ринку природного 

газу в ЄС зроблено такими російськими дослідниками, як А. Конопляник, 

І. Гудков, С. Селіверстов та ін. У західній науці дослідженням зазначеного 

питання займалися М. Роггенкамп, Т. Вальде, Д. Макдугалл, П. Слот, 

Л. Ханчер. Однак їхні праці охоплюють або попередні етапи гармонізації, або 

лише прямо пов’язані сфери (наприклад, конкурентне право ЄС 

досліджували А. Нікпей, Л. Ріттер, Р. Уіш, Д. Фолл і К. Чайлд та ін.). 

Аналогічного, спеціального, об’єктивного і детального міжнародно-

правового дослідження теми ринку природного газу в ЄС, пов’язаного з 

актуальними для України проблемами, такого як у даній роботі, у зарубіжній 

і вітчизняній літературі не здійснювалося, що визначає актуальність нашого 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження здійснено в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Розбудова міжнародних, 

правових, політичних та економічних основ державності України» № 97128 

(у межах теми наукового дослідження Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у 
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міжнародних інтеграційних процесах» № 011БФ048-01 – відповідно до плану 

науково-дослідної роботи кафедри порівняльного і європейського права 

Інституту міжнародних відносин). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

розв’язання наукового завдання, що полягає у визначенні правових засад 

функціонування ринку природного газу ЄС, встановленні його правової й 

інституційної складових, визначенні його міжнародно-правового впливу на 

сусідні країни, до яких належить й Україна.   

З огляду на поставлену мету було сформульовано низку міжнародно-

правових завдань: 

- встановити правовий зміст понять «внутрішній енергетичний ринок 

ЄС» і «ринок природного газу ЄС»; 

- визначити етапи формування ринку природного газу ЄС і теперішній 

стан його функціонування та регулювання; 

- дослідити джерельно-правову базу функціонування ринку природного 

газу ЄС, серед інших його джерел у межах норм первинного і вторинного 

права ЄС; 

- з’ясувати засади і дослідити роль скрапленого природного газу (СПГ) у 

правовому забезпеченні європейської енергетичної безпеки у сфері поставок 

природного газу; 

- проаналізувати інституційну структуру, що забезпечує функціонування 

ринку природного газу ЄС, а також роль спеціальних органів, таких як ACER 

та інші, у її діяльності; 

- визначити правові механізми, що регулюють системи транспортування 

природного газу в ЄС, а також їхні особливі правові режими; 

- окреслити правові механізми і різні аспекти енергетичної безпеки в ЄС, 

зокрема технічні проблеми та зовнішні поставки; 

- розглянути правове регулювання правовідносин ЄС із третіми країнами 

у сфері природного газу; 
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- простежити історію імплементації енергетичного acquis у сфері 

природного газу в законодавство України та встановити відповідність 

чинного законодавства України вимогам членства в Енергетичному 

співтоваристві й Угоді про асоціацію України з ЄС і його державами-

членами.   

Об’єкт дослідження – міжнародно-правові відносини щодо формування 

і функціонування ринку природного газу в Європейському Союзі. 

Предмет дослідження – міжнародно-правовий аналіз актів права ЄС та 

міжнародних договорів щодо механізму функціонування ринку природного 

газу ЄС та практика його реалізації. 

Методи дослідження. Правова природа явищ, проаналізованих у 

дисертаційному дослідженні, визначена за допомогою використання цілого 

спектра загальнонаукових  спеціальних методів наукового дослідження, які 

широко застосовуються в сучасній міжнародно-правовій науці. Головним 

застосовним методом був формально-юридичний, який дозволяє виявити 

відповідні правові норми, проаналізувати їх правовий зміст, встановити їхні 

взаємозв’язки, що має сприяти цілісному аналізу об’єкта дослідження. Також 

використано історико-правовий метод, завдяки якому здійснено дослідження 

етапів еволюції ринку природного газу ЄС та еволюції правовідносин ЄС із 

третіми країнами щодо безпеки постачань природного газу. З метою 

встановлення справжнього змісту термінів і понять використано формально-

логічний метод. Для визначення справжнього рівня імплементації норм 

acquis у сфері природного газу в законодавство України використано 

порівняльно-правовий метод. Метод наукового прогнозування застосовано 

для дослідження подальшого розвитку внутрішнього енергетичного ринку 

ЄС та Енергетичного союзу. Крім зазначених вище, використано й емпіричні 

методи з метою дослідження різного роду правових актів, а також логічний, 

діалектичний та інші спеціальні методи наукового пізнання. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням у вітчизняній 

науці міжнародного та європейського права правових основ функціонування 

ринку природного газу ЄС.  

У роботі представлено наукові положення, що містять наукову новизну, 

є власним доробком автора в дослідження теоретичних і практичних проблем 

ринку природного газу ЄС і полягають у тому, що тут уперше: 

- подано доктринальне визначення внутрішнього ринку природного газу 

ЄС, який визначається як частина внутрішнього енергетичного ринку ЄС та є 

поєднанням технічних, економічних, інституційних і гармонізованих 

правових механізмів, що забезпечують лібералізоване і конкурентне 

постачання природного газу до кінцевих споживачів у ЄС відповідно до 

високих екологічних стандартів, правил конкуренції і на основі правових 

актів ЄС;  

- виокремлено етапи формування внутрішнього ринку природного газу і 

визначено, що процес розпочався в середині 1990-х рр. і, фактично, триває 

досі, перебуваючи у стадії створення енергетичного союзу. Цей ринок ще не 

можна вважати остаточно сформованим; 

-   розглянуто специфічні правові норми щодо регулювання СПГ у 

межах внутрішнього газового ринку ЄС, як одного з головних механізмів 

забезпечення диверсифікації постачань природного газу та врегулювання 

проблем зміни клімату; 

- проаналізовано інституційну структуру внутрішнього ринку 

природного газу ЄС, у межах якої виокремлено два виміри – міждержавний і 

недержавний, та інституційний механізм – інститути, органи, установи, 

добровільні об’єднання учасників ринку. Серед них ключову роль відіграє 

Європейська комісія, як ініціатор правових новацій та орган з контролю за 

виконанням приписів європейських норм, та ACER й ENTSO-G, що 
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здійснюють моніторинг функціонування національних ринків та ухвалюють 

мережеві кодекси для транскордонної діяльності щодо природного газу в ЄС;  

- встановлено, що стосовно правового регулювання відносин ЄС із 

третіми країнами у сфері природного газу Союз використовує широкий 

спектр політико-правових інструментів (діалоги, механізми запобігання 

тощо), гнучко поєднуючи інституційне регулювання і рецепцію власних 

правових норм через механізми імплементації енергетичного acquis із 

застосуванням юридично необов’язкових актів, що залежить від бажаного 

для третьої держави рівня інтеграції.  

Удосконалено: 

- дослідження відмінностей між поняттями «енергетична політика ЄС» 

й «енергетичне право ЄС», з яких перше є ширшим політико-правовим 

явищем, а друге – правовідносинами в межах діяльності ЄС щодо 

функціонування внутрішнього енергетичного ринку; 

- розуміння, що енергетичне право ЄС можна розглядати в широкому 

та вузькому сенсах. У вузькому сенсі воно охоплює лише норми права ЄС і 

міжнародних договорів, що присвячені правовому регулюванню 

енергетичних відносин. У широкому – до енергетичного права ЄС входять 

також правові норми з інших суміжних галузей, що прямо не призначені для 

регулювання енергетичних відносин, проте відіграють вагому роль у 

формуванні енергетичної політики. Зокрема, торкаються питань інвестицій, 

захисту довкілля, викидів парникових газів, конкуренції; 

- теоретичні висновки, що наразі основу правового регулювання в 

межах внутрішнього ринку природного газу ЄС формують акти первинного 

права, акти Третього енергетичного пакету, мережеві кодекси, а також низка 

договорів із третіми державами, охоплюючи такі базові, як Договір про 

заснування Енергетичного співтовариства та Договір до Енергетичної хартії, 

а також угоди про асоціацію; 
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- напрацювання із проблематики енергетичної безпеки ЄС у сфері 

природного газу, що містять кілька пов’язаних аспектів і можуть бути 

визначені як здатність забезпечити належне та безперебійне функціонування 

конкурентного внутрішнього ринку природного газу, за допомогою 

адекватних внутрішніх ресурсів й інфраструктури, а також постачання з 

доступних і стабільних зовнішніх джерел. 

Набули подальшого розвитку: 

- обґрунтування, що лише в межах Лісабонського договору ЄС отримав 

однозначні повноваження у регулюванні енергетичної політики, зокрема 

щодо побудови внутрішнього енергетичного ринку й енергетичної безпеки з 

урахуванням потреб протидії змінам клімату. Однак збереглася певна 

дихотомія правового регулювання у сфері енергетики за рахунок існування 

досить широкого спектру прав держав-членів із розпорядження власними 

енергетичними ресурсами і прав у межах Ради;   

- аналіз правового регулювання транспортування природного газу в ЄС 

дозволяє виділити в його рамках два правові режими: один leх generalis, що 

базується на загальних нормах Директиви 2009/73/ЄС і Регламенту 715/2009 

та передбачає розділення вертикально інтегрованих підприємств і допуск до 

50 % потужностей третіх сторін, та спеціальний режим, створений для 

транс’європейських енергетичних мереж (TEN-E) на основі Регламенту 

347/2013 і ст. 170-172 ДФЄС, що передбачає низку винятків і преференцій 

щодо загального режиму, включно з обмеженням допуску третіх сторін і 

фінансовою допомогою з боку ЄС на будівництво. Такий розподіл базується 

на особливій спільній потребі ЄС («проекти спільного інтересу») у 

зазначених потужностях; 

- твердження, що продемонстрований Україною рівень імплементації 

енергетичного acquis у сфері природного газу є доволі глибоким, зі 

створенням ідентичної національної правової бази й інституційної структури, 

хоча триває процес їхньої реалізації на практиці через ухвалення низки 
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підзаконних актів і розділення вертикально інтегрованого підприємства НАК 

«Нафтогаз» на основі принципів Третього енергетичного пакету.   

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

здобуті  в роботі результати і висновки, а також міжнародно-правовий аналіз 

можуть бути використані в різних сферах науки і практики. Зокрема, 

зібраний науково-практичний матеріал може бути використаним у науково-

дослідній роботі з метою подальшого дослідження правових засад 

функціонування внутрішнього ринку природного газу ЄС та науці права ЄС 

взагалі. У навчальному процесі результати роботи можуть бути використані 

при викладанні курсів, таких як «Право ЄС», «Міжнародне енергетичне 

право», а також спецкурсів, таких як «Енергетичне право ЄС» тощо. Також їх 

можна застосовувати при підготовці підручників, навчальних посібників, 

методичних рекомендацій тощо, у навчальному процесі. Можливе 

використання і в нормотворчій та правозастосовній діяльності. Зокрема, при 

розробці законопроектів, підзаконних актів і проектів міжнародних 

договорів, рішень міжнародних організацій, у практиці участі України в 

Енергетичному співтоваристві та при імплементації зобов’язань за Угодою 

про асоціацію.   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана 

здобувачем самостійно. Усі результати роботи, висновки, рекомендації 

здобуті автором самостійно. З метою підтвердження положень дисертації 

використано дослідження інших авторів, на які містяться відповідні 

посилання.  

Апробація результатів дисертації. Основні висновки, пропозиції, а 

також теоретичні та практичні положення дисертації були обговорені на 

засіданнях кафедри європейського і порівняльного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Їх також було оприлюднено під час виступів на таких наукових 

конференціях: Науково-прак-тична конференція студентів, аспіпантів і 
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молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 7 квіт. 2016 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України» (м. Херсон, 9–10 груд. 2016 р.);  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Одеські юридичні читання» 

(м. Одеса, 10–11 листоп. 2017 р.). 

Публікації. Головні здобутки і висновки за дисертацією відображені у 

шести наукових публікаціях, з яких чотири статті надруковано у юридичних 

фахових наукових виданнях України, дві  – у закордонних наукових 

виданнях. Опубліковано також три тези доповідей на науково-практичних 

конференціях.   

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження структурно 

складається зі вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, 

висновку та списку використаних джерел. Обсяг дослідження становить 235 

сторінок, з яких сам текст роботи – 176 сторінок і список використаних 

джерел, який містить 340 найменувань – 36 сторінок. 
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Розділ 1. Особливості правового регулювання ринку 

природного газу Європейського Союзу 

1.1. Теоретико-понятійний апарат енергетичного права ЄС 
 

Останнім часом європейський досвід енергетичної політики набув 

досить вагомого значення і, навіть, нині важко переоцінити зростання його 

важливості. Він, по-перше, є еталоном для гармонізації національних 

інтересів в енергетичному секторі й основою для узгодження національних 

та європейських інтересів і, по-друге, прикладом виконання ЄС своїх 

міжнародних зобов’язань [1, с. 580].  

У доктрині права ЄС звертається увага на важливість самого розвитку 

правового регулювання енергетичних відносин у ЄС для розвитку 

міжнародного права: «зараз Європейський Союз є найбільш розвиненим 

прикладом міжнародного регулювання енергетики. Навряд чи можна вивчати 

міжнародне енергетичне право без знайомства із законодавством ЄС у сфері 

енергетики» [2, с. 18]. 

Водночас сама термінологія, що використовується у правових 

дослідженнях щодо правового регулювання енергетичних відносин у ЄС, є 

досить різною. Так, учені зазначають про «енергетичну політику» 

(К.Д. Классен), «законодавство ЄС у галузі енергетики» (П. Калініченко), 

«енергетичне право» (М.  Аракелян), «енергетичне право ЄС» (Е. Кросс, 

С. Білоцький, С. Селіверстов, І. Гудков). Відмінності між цими визначеннями 

є не лише семантичними, але й логічно-предметними, а також формально-

юридичними. Спробуємо їх дослідити й обрати правильну дефініцію. 

Розглядаючи термін «енергетичне законодавство», дослідники 

погоджуються, що він більше притаманний усе ж національно-правовому 

регулюванню і характеризується «як інтегрована комплексна галузь 

законодавства, де предмет регулювання різнорідний і містить елементи 

інших галузей, не кажучи вже про юридичні режими, методи та механізми 
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правового регулювання» [3]. Хоч у праві ЄС термін «законодавство» і 

використовують, у тому числі і в офіційних документах, наприклад 

«законодавство ЄС» (в Угоді про асоціацію з Україною), «законодавча 

процедура» (Договір про функціонування ЄС (ДФЄС) [Тут і далі за: 4, с. 211-

390]). Ми можемо розуміти це як ремінісценцію до федералістичної 

концепції поглядів на правову природу ЄС [Докл. див.: 5, с. 47]. Власне, у 

цьому сенсі  можна погодитися з тим, що до регулювання енергетичних 

відносин залучені різні частини права та різнорідні механізми правового 

регулювання. У поданому визначенні, проте, не зазначається, що представляє 

собою «інтегрована комплексна галузь законодавства» і які її відмінні риси.  

Термін «енергетична політика» також активно використовують у 

доктрині й актах міжнародного права. Він є багатогранним і багатозначним. 

Так, у межах Енергетичної стратегії ЄС (2010) на період до 2020 р. 

визначено, що основними цілями європейської енергетичної політики є: 

конкурентоспроможність, надійність постачань і стійкий розвиток [6]. 

Водночас ДФЄС визначає, що «політика Союзу в енергетичній сфері ставить 

за мету в дусі солідарності між державами-членами: 

- забезпечити функціонування енергетичного ринку; 

- забезпечити надійність енергопостачання в Союзі; 

- сприяти енергетичній ефективності й економії енергії, а також роз-

витку нових і поновлюваних видів енергії; 

- сприяти взаємопов’язаності енергетичних мереж» (ст. 194). 

Проте  більш широко вживаним у доктрині є термін «енергетичне право 

ЄС». Так, С. Селіверстов розуміє його як «сукупність норм європейського 

права (у т. ч. норм міжнародних договорів Європейського Союзу), що 

регулюють суспільні відносини за участі приватних осіб, органів влади, 

держав і міжнародних організацій, які складаються в усіх ланках виробничо-

збутового ланцюжка в паливно-енергетичному комплексі, у тому числі в 
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ланках розвідування, видобування, виробництва, переробки, зберігання, 

транспортування, розподілу, торгівлі, використання і споживання 

енергетичних ресурсів» [7, с. 32]. 

Цікавий підхід до визначення «енергетичне право» (у цьому випадку – 

національне) запропонував австралійський правник А. Бредбрук – «розподіл 

прав і обов’язків, що належать до розробки і використання будь-яких 

енергетичних ресурсів, між приватними особами, між приватними особами й 

урядом, між урядами і між державами» [8, с. 194]. Інакше кажучи, тут 

фактично йдеться про надання визначення енергетичному праву через одну зі 

сфер їхнього регулювання – «розробку і використання будь-яких 

енергетичних ресурсів». Частково ця думка знаходить своє підтвердження й 

у практиці міжнародного права. Наприклад, така важлива регіональна 

європейська угода, як Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ, 1994) [9], 

виходить саме із суверенітету держав над їхніми енергетичними ресурсами, 

як основи діяльності в енергетичній сфері (преамбула, ст. 18) – права 

держави «вирішувати, які географічні райони в межах її території будуть 

виділені для розвідування і розробки його енергетичних ресурсів». Проте 

такий підхід видається нам усе ж явно вузьким, оскільки, окрім цього 

питання, до предмета регулювання енергетичного права належать й інші 

проблеми, наприклад, охорона довкілля у процесі діяльності у сфері 

енергетики. Більше того, у самому ДЕХ зазначено також і про «енергетичні 

матеріали та продукти», як ширше поняття (ст. 1 п. 4). Хоча сама «згадка 

енергетичних ресурсів як ключового елементу є, безумовно, важливою і 

значущою… а сам теоретичний підхід до визначення сукупності норм як до 

«розподілу прав і обов’язків, що відносяться до будь-чого», не є властивим 

вітчизняній правовій доктрині [7, с. 18].   

На нашу думку, важливим при визначенні місця правового регулювання 

енергетики в межах права ЄС є встановити, насамперед, предметну сферу 

регулювання енергетики в межах права ЄС. Тут варто зауважити, що вже 

після Другої світової війни в Західній Європі стало очевидним, що низка 
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проблем, пов’язаних з енергетикою, мають транскордонний характер. 

Однозначним свідченням цього є те, що в межах першого інтеграційного 

об’єднання в Європі ключовим предметом регулювання став один з 

енергетичних ресурсів – вугілля (Європейське співтовариство вугілля та 

сталі, 1952), а дещо згодом і ще один – атомна енергія (Договір про 

заснування Європейського співтовариства атомної енергії (Євроатом, 1957)). 

Незважаючи на це, правильною є думка, що «найбільшого розвитку на 

регіональному рівні досягло енергетичне право Європейського Союзу… Нині 

у ЄС функціонує внутрішній енергетичний ринок, заснований на положеннях 

нормативно-правових актів ЄС (головним чином директив) щодо 

регулювання ринку електроенергії, відновлюваних джерел, газу» [2, с. 204]. 

Водночас уся галузь енергетики досить важко переходила у сферу 

регулювання наднаціональним органам, оскільки енергетика має базовий 

характер для держав, відіграючи роль точки перетину різнорідних 

національних інтересів і маючи значну соціальну складову. 

У такій ситуації вкрай важливою ставала реалізація можливої 

компетенції ЄС, а отже, і предметної сфери дії права ЄС стосовно 

енергетики. Зрозуміло, що найважливішою була саме компетенція ЄС з 

огляду на установчі договори ЄС – Договір про заснування Європейського 

економічного співтовариства (ДзЄЕСп, нині ДФЄС), а згодом – і Договору 

про Європейський Союз (ДЄС). Проте в межах зазначених договорів сфера 

енергетики була вперше згадана лише в 1992 р., у рамках реформи за 

Маастрихтською угодою, як предмет «спільної компетенції» ЄС і держав-

членів (ст. 3t) [10, с. 532]. Водночас явна потреба певним чином здійснювати 

солідарне правове регулювання в цій сфері існувала і раніше, а крім того, 

Маастрихтська угода не надала ЄС компетенції діяти спільно у сфері 

енергетики на зовнішній арені. Більше того, держави – власниці значних 

запасів енергетичних ресурсів погрожували накласти на угоду вето, щоб 

гарантувати, що вони збережуть автономію в енергетичній політиці [11, с. 5]. 

Для врегулювання цієї проблеми почали використовувати розроблену Судом 
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ЄЕС доктрину «неявної виключної зовнішньої компетенції ЄС». Згідно із 

зазначеною доктриною, дії ЄС у певній внутрішній сфері мають на увазі 

наявність у Союзу і виключної зовнішньої компетенції на укладання 

міжнародних договорів у такій сфері. Відповідно, тільки ЄС може укласти 

міжнародний договір, предмет якого всередині Союзу у значній мірі 

врегульовано законодавством ЄС. Як зазначено в рішенні у справі Нової 

конвенції Лугано, завдання цієї доктрини полягає у «збереженні 

ефективності європейського права та належному функціонуванні систем, 

встановлених його нормами» [12, п. 131]. В іншій справі Суд ЄС відзначив, 

що держави-члени не можуть укладати міжнародні договори, коли 

європейське законодавство прямо надало інститутам ЄС право вести із 

третіми країнами переговори з відповідних питань, коли ЄС досяг повної 

гармонізації законодавства у відповідній галузі і коли міжнародні 

зобов’язання стосуються сфери, яка вже у значній частині врегульована 

правилами ЄС [13, п. 108–110]. З огляду на це, надалі, з розширенням 

внутрішньої спільної компетенції ЄС із питань енергетики (директиви 

Першого, Другого і Третього енергетичних пакетів), автоматично 

розширювалася і його виключна зовнішня компетенція. 

Крім того, варто наголосити, що предметна сфера енергетики в межах 

установчих договорів ЄС дотепер є неструктурованою. Окремо регулюється 

лише сфера атомної енергетики, усі інші джерела енергії, у тому числі і 

природний газ, у межах ДЄС і ДФЄС окремо не регулюються. Як зазначає із 

цього приводу Ж. Кульманн, через величезні відмінності між різними 

формами енергії  існуючі ринки дуже різні за своєю структурою і розвитком. 

При цьому  особлива увага зосереджується на використанні газу й електрики, 

лібералізація яких ускладнювалася через їхні лінії передавання [14, с. 6].  

Не можна погодитися з думкою С. Селіверстова, що лише в межах 

ДФЄС урегульовано в первинних договорах предметну компетенцію ЄС у 

сфері енергетики [7, с. 31]. Ця компетенція визначається також і в рамках 

ДЄС, який встановлює низку додаткових ознак і принципів діяльності Союзу 
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у сфері енергетики, наприклад узгоджена діяльність у міжнародних 

організаціях у сфері енергетики (ст. 34 ДЄС) [Тут і далі за: 15, с. 166–210], 

таких як Міжнародне енергетичне агентство чи Міжнародне агентство з 

відновлюваних джерел енергії.  

Природний газ, наприклад, з юридичного погляду має складну природу. 

Це знаходить своє відображення в його одночасній кваліфікації як товару, 

послуги, поставленої під зобов’язання державної служби та мережевої 

індустрії, схильної до процвітання в умовах монополії [16, с. 11]. 

Співіснування цих аспектів вплинуло на заплутаність нормативно-правової 

бази, що діє на газовому ринку ЄС. Крім того, специфіка типів використання 

природного газу вимагає регулювання різними нормами європейського та 

національного законодавства, що також слід узяти до уваги. 

Як послуга газ регулюється поряд з іншими державними 

зобов’язаннями, наприклад, безпека його поставок має важливе значення для 

захисту і задоволення потреб кінцевих споживачів. У своєму сприйнятті як 

товар і послуга, природний газ переважно регулюється єдиним принципом 

внутрішнього ринку із свободою руху товарів і послуг у ЄС, що 

санкціоновані положеннями ДФЄС і його попередників. Крім того, 

інтерпретація газу як мережевої галузі привносить додаткову складність у 

таку правову базу у вигляді інфраструктурного аспекту, який у контексті 

єдиного проекту на ринку має відповідати вимогам взаємозв’язку і взаємодії 

національних мереж, а також попиту доступу до мережі. 

У зв’язку із цим можна зробити висновок, що предметна сфера дії права 

ЄС щодо енергетики має певні параметри і якісні характеристики, визначені 

загалом у межах установчих договорів. Водночас лише ДЄС і ДФЄС не 

можна  вважати остаточним регулятором предметної компетенції, зокрема 

компетенції ЄС у сфері енергетики на зовнішній арені. Значну роль тут 

відіграють також інститути ЄС та їхні рішення. Причому це можуть бути 

рішення не обов’язково правового характеру. Яскравим прикладом є 

Повідомлення Комісії ЄС зі створення європейського Енергетичного союзу у 
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2014 р. та Висновок Європейської ради 2015 р. про поєднання окремих 

секторальних енергетичних ринків і зовнішньої діяльності ЄС. Така ситуація 

є, по суті, нетиповою для права ЄС, яке повсякчас має встановлені межі 

правового регулювання для різних сфер суспільного буття, проте пов’язана з 

особливо чутливим характером енергетичної сфери для безпеки і 

суверенітету держав-членів, а це часто зумовлює ситуацію, що сфера 

енергетики у ЄС залишається предметом конфлікту трьох видів його 

компетенцій, а відповідно, предмет енергетичного права ЄС має тенденцію 

до розширення, одночасно з розширенням компетенції Союзу у сфері 

енергетики.  

Важливо також зауважити, що хоч акти вторинного права ЄС – 

директиви і регламенти, інші акти права ЄС у сфері енергетики, ухвалюються 

інститутами ЄС,  усе ж їхня сфера дії є значно ширшою ніж територія 28 

держав – членів об’єднання. Так, вони діють у державах – членах 

Європейського економічного простору (Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) – 

їхній перелік відзначається або в додатках до Угоди про створення 

Європейського економічного простору (1994) або в тексті самих актів права 

ЄС (наприклад, Директива Європейського парламенту та Ради 2009/73/ЄС 

від 13 липня 2009  про спільні правила внутрішнього ринку природного газу 

та про скасування Директиви 2003/55/ЄС). Дія більшої частини актів ЄС у 

сфері енергетики поширюється також на значну кількість держав 

Балканського регіону та колишнього СРСР у межах їхнього членства в 

Енергетичному співтоваристві [17] (у т. ч. й України). З огляду на це не дивує 

твердження, що «"аcquis" ЄС у сфері енергетики визначає план та є точкою 

відліку для переговорів щодо глобального порядку, правил і принципів у 

сфері енергетики. Європейська практика у сфері торгівлі енергоресурсами є 

неоціненним досвідом для всього світу, її правила та принципи можуть бути 

основою для глобальної моделі» [2, с. 18]. 

На нашу думку, між усіма термінами, що використовуються щодо 

правового регулювання енергетичних відносин у ЄС, існує певний 
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взаємозв’язок. Так, спочатку П. Калініченко [18, с. 834], а згодом і 

М. Аракелян [19, с. 276-277] визначили терміни «енергетичне право» й 

«енергетична політика» ЄС як синоніми, зважаючи на те, що вони базуються 

на одних принципах і визначають перше, як «сукупність норм права Союзу, 

що регулюють відносини, які складаються у процесі функціонування 

внутрішнього енергетичного ринку, та спрямовані на забезпечення 

стабільності енергопостачання, підвищення енергоефективності та розвиток 

альтернативних і поновлюваних джерел енергії з урахуванням цілей 

досягнення сталого розвитку та запобігання зміні клімату» [19, с. 276-277]. А 

на думку Н. Перейми «енергетичне законодавство ЄС є частиною 

законодавства Євросоюзу та, мабуть, найпотужнішим засобом формування 

спільної політики об’єднання. Його суть як засобу формування спільної 

політики полягає у виробленні й ухваленні на наднаціональному рівні певних 

нормативно-правових актів, до яких адаптовуються національні 

законодавства, внаслідок чого досягається їхня уніфікація» [20, с. 257]. 

Наголосимо, що  не найвдалішим варіантом в останньому визначенні є 

використання терміна «уніфікація», оскільки у праві ЄС ідеться радше про 

процеси «гармонізації», що є якісно іншим явищем, яке на думку 

В. Муравйова варто розуміти як «узгодження національних норм у такий 

спосіб, щоби в обох випадках вони створювали однакові правові умови для 

діяльності суб’єктів господарювання в межах внутрішнього ринку» [21].  

Ще розлогішою є думка А. Негоди, який вважає, що для формування та 

реалізації енергетичної політики ЄС застосовують традиційні для ЄС засоби: 

законодавство (міждержавні угоди (договори, конвенції), регламенти, 

директиви, рішення, рекомендації та висновки ЄС); документи політичного 

характеру (наприклад Європейська енергетична хартія, білі та зелені книги); 

інститути (Рада ЄС, Європейська комісія, Європейський парламент, фонди); 

міждержавні структури, до складу яких входять не лише країни – члени ЄС, 

але й інші країни (МАГАТЕ); інститути, призначені для виконання функцій в 

енергетичному секторі ЄС (Генеральний директорат з енергетики); спільні 
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програми та/або проекти (упровадження відновлюваних джерел енергії за 

програмою ALTENER, підвищення енергетичної ефективності за програмою 

SAVE, упровадження когенерації за програмою РССЕ тощо) [22, с. 82]. 

Відповідно, вважаємо, що правильним буде встановити таке: 

енергетична політика ЄС є родовим поняттям, яке встановлює напрями 

просування інтеграційних відносин у ЄС в усій сукупності відносин 

(політичних, правових, економічних тощо) з побудови внутрішнього 

енергетичного ринку, а зараз і європейського енергетичного союзу, 

включаючи безпеку постачання енергоносіїв, забезпечення зв’язку із 

протидією змінам клімату тощо. Енергетичне право ЄС, у свою чергу, є 

вужчою сферою, що регулює суто правовідносини в межах діяльності 

Європейського Союзу щодо регулювання відносин в енергетиці, пов’язаних 

зі створенням і функціонуванням внутрішнього енергетичного ринку ЄС, 

забезпеченням стабільності енергопостачання, з урахуванням завдання 

протидії змінам клімату. Його джерелами є установчі договори ЄС, акти 

вторинного права ЄС, рішення Суду ЄС, основні принципи права ЄС, 

міжнародні договори, укладені із третіми державами. Важливо зазначити, що 

дія норм енергетичного права не обмежується територією 28 держав – членів 

ЄС. Його норми поширюються також і на сусідні держави в межах 

багатосторонніх угод – членів Європейського економічного простору та 

Енергетичного співтовариства.  

Таким чином, фактично енергетичне право ЄС можна розглядати в 

широкому та вузькому сенсах. У вузькому розумінні воно охоплює лише 

норми права ЄС та міжнародних договорів, що присвячені правовому 

регулюванню енергетичних відносин. У широкому сенсі до енергетичного 

права ЄС належать також правові норми і з інших суміжних галузей, що 

прямо не призначені для регулювання енергетичних відносин, проте 

відіграють важливу роль у формуванні енергетичної політики. Зокрема, 

торкаються питань інвестицій, захисту довкілля, викидів парникових газів, 

конкуренції. 
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Важливо зауважити, що сам по собі внутрішній енергетичний ринок ЄС 

усе ще перебуває у стадії формування, і поки складається з кількох секторів, 

хоча й існують амбітні плани побудови Європейського енергетичного союзу, 

висунуті Комісією ЄС у 2015 р. Наразі в межах внутрішнього енергетичного  

ринку ЄС функціонують такі сектори: внутрішній ринок природного газу, 

внутрішній ринок електроенергетики і внутрішній ринок із протидії змінам 

клімату. Що стосується внутрішнього ринку природного газу, то європейські 

правові документи вбачають датою відліку початку його формування в ЄС 

1999 р. (п. 1 Регламенту 715/2009) [23]. Ідеться про набрання чинності 

Першої газової директиви (Директива 98/30/ЄС про єдині правила для 

внутрішнього ринку природного газу). Поки що цей ринок не можна вважати 

остаточно сформованим, хоча в межах трьох енергетичних пакетів 

законодавство ЄС заклало всі підвалини для його успішного функціонування. 

Наразі перешкоди його успішному функціонуванню полягають переважно в 

технічних аспектах, таких як існування енергетичних островів і забезпечення 

безпеки поставок газу із третіх країн. 

У доктрині права ЄС сформульовано низку принципів, що лежать в 

основі енергетичної політики Союзу. Причому їх вважають синонімом 

принципам енергетичного права ЄС: 

-  принцип недискримінації, що випливає із загальноправового 

принципу недискримінації і для енергетичної сфери означає, насамперед, 

заборону дискримінації на енергетичному ринку, заборону на внесення 

дискримінаційних 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 та транзитом енергоресурсів і виробленням подальшої політики на 

передбачуваних прозорих умовах; 

-  принцип незавдання шкоди довкіллю, що відображає необхідність 
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ужиття 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’юнктури ринку, забезпеченню безпеки працівників в енергетичному 

секторі, підвищенню соціальної значущості послуг загальноекономічного 

рівня [24, с. 70-71; 25, с. 832-842]. Наприклад, у «Зеленій книзі» Комісії ЄС з 

енергетики стверджується, що «доступ до енергії є основоположним для 

повсякденного життя кожного європейця» [26, с. 5]. 

Документи інститутів ЄС, у свою чергу, виокремлюють дещо інший 

перелік принципів. Так, Комісія у межах Зеленої книги «Європейська 

стратегія зі сталої, конкурентоспроможної і надійної енергетики» (2006) 

зазначила такі принципи, що лежать в основі європейської політики у сфері 

енергетики:  

(I) конкурентоспроможність та внутрішній ринок,  

(II) диверсифікація енергетичного балансу,  

(III) механізм солідарності в умовах кризи енергопостачання,  

(IV) сприяння сталому розвитку,  

(V) сприяння інноваціям і технологіям,  

(VI) координація зовнішньої енергетичної політики [26, с. 4]. 

Ці принципи мають загальне значення для енергетичного ринку ЄС, 

водночас ринок природного газу ЄС має свої специфічні принципи, які 

відповідають основним принципам права ЄС, є наслідком розвитку загальних 

принципів і викладені у відповідних директивах та регламентах.  

Варто зауважити, що обов’язковість принципів ринку природного газу 

ЄС, викладених послідовно у трьох газових директивах, підтверджена в 

тексті самих директив: «держави-члени, відповідно до своєї інституційної 



 

34 

 

організації та дотримуючись принципу субсидіарності, слідкують за тим, 

щоб газові підприємства реалізовували свою діяльність відповідно до 

принципів цієї директиви з огляду на досягнення конкурентного, безпечного 

і стабільного з погляду довкілля ринку природного газу та не здійснювали 

дискримінацію між підприємствами в тому, що стосується їхніх прав та 

обов’язків» (п. 1 ст. 3 всіх трьох газових директив). 

Поряд із важливістю принципів, відсутнє їхнє спеціальне виділення в 

окремих статтях у газових директивах. Замість цього, принципи 

визначаються щодо об’єктів регулюючих функцій і згруповані по главах 

директив – «Передача, зберігання, СПГ», «Розподіл і постачання», 

«Транспортування», «Доступ до мережі» й «Організація доступу до 

системи». Це фактично може поставити питання, чи існують загалом 

принципи функціонування ринку природного газу ЄС і якщо так, то що це за 

принципи? Також незрозумілим є і те, чи можуть еволюціонувати ці 

принципи зі змінами законодавства і чи можуть виникати додаткові 

принципи? 

Пропонуємо дослідити зазначені питання. Уже в тексті Першої газової 

директиви (98/30/ЄС) було визначено шість принципів функціонування 

ринку природного газу ЄС: об’єктивність, відсутність дискримінації, 

прозорість (інформативність), ефективність і безпека. У межах Другої газової 

директиви (2003/55/ЄС) Євросоюз  розширив список ще на чотири принципи: 

справедлива ціна, зниження вартості, екологічність та захист прав 

споживачів, а це означає, що вибір заходів, які застосовують при побудові 

лібералізованого газового ринку ЄС, має здійснюватися відповідно до 

екологічної політики ЄС. Третя газова директива (2009/73/ЄС) додала 

принцип юридичного розмежування вертикально інтегрованого 

підприємства, операторів транспортної системи і розподілу та постачання. 

Розглядаючи практичну реалізацію цих принципів докладніше, варто 

наголосити, що вже ст. 7 Директиви 98/30/ЄС приділяла центральну увагу 

формулюванню принципів, оскільки вона передбачає їхнє застосування 
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безпосередньо до бізнесу з передачі, зберігання та/або виробництва 

скрапленого природного газу. У п. 1 йдеться, що «кожне підприємство із 

транспортування, зберігання та/або скрапленого природного газу (СПГ) має 

експлуатувати, підтримувати та розвивати, на економічно вигідних засадах, 

стабільні, технічно справні й ефективні об’єкти транспортування, зберігання 

та/або СПГ, з дотриманням вимог із захисту довкілля». У наступних двох 

пунктах розширюється перелік принципів шляхом додавання принципу 

недискримінації та інформаційної прозорості (Директива 1998/30/ЄC, ст. 7 

п. 2–3). Дію цих же принципів щодо підприємств із розподілу та постачання 

викладено дещо нижче (Директива 1998/30/ЄC, ст. 10 п. 1–3). У Директиві 

2003/55/ЄС відтворено ці ж принципи Першої газової директиви і додано 

принцип екологічності (ст. 3 п. 2). На додаток до ст. 8 і 12 Директиви 

2003/55/ЄС, п. 31 її преамбули передбачає, «вжиття заходів, прийнятих для 

забезпечення однакових і недискримінаційних режимів доступу до 

транспортування газу, у тому числі транскордонних потоків газу між 

державами-членами» [27, с. 76]. Ця правова норма чітко показувала намір 

Європейського Союзу щодо гармонізації умов доступу до газотранспортних 

мереж. 

Через важливість правил балансування газотранспортної системи для 

забезпечення рівних і недискримінаційних транспортних послуг, у яких 

умови балансування відіграють набагато більшу роль, у Другій газовій 

директиві щодо нього здійснено окреме регулювання, яке також передбачає, 

що правила балансування мають бути об’єктивними, прозорими, 

недискримінаційними і відображати витрати (Директива 2003/55/ЄC, п. 15 

преамбули, ст. 8 п. 2, ст. 12 п. 5). 

Крім того, організація доступу третіх сторін до мережі має бути 

«відповідною до об’єктивних, прозорих і недискримінаційних критеріїв» 

(Директива 1998/30/ЄC, ст. 14). Ці принципи доповнюються у ст. 21, де 

зазначено таке: «держави-члени повинні гарантувати, що сторони ведуть 

переговори так, щоб жодна зі сторін не скористалася зі своєї переговорної 
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позиції з метою запобігання досягненню успішних результатів таких 

переговорів» (Директива 1998/30/ЄC, ст. 21 п. 1). Відповідно до цієї норми 

ЄС розглядає порівняльні переваги діючих компаній і встановлює 

запобіжник від використання ними «дідівського застереження». 

Європейський Союз неодноразово наголошував на необхідності 

вільного доступу до мережі. Це було відображено у Другій директиві так: 

«має першорядне значення недискримінаційний доступ до мережі оператора 

для системи передачі і розподілу» (Директива 2003/55/ЄC, преамбула п. 8). 

Щодо принципу прозорості, Директива 2003/55/ЄC додає елемент оцінки 

доступу до мережі, який може бути інтерпретований як зростаюче 

усвідомлення неоднорідних і непрозорих мережевих тарифів (Директива 

2003/55/ЄC, преамбула п. 7, ст. 18 п. 1).  

Щодо принципу юридичного розмежування ВІП, то встановлено 

обов’язкові вимоги, що оператори «мають бути незалежними від інших видів 

діяльності, не пов’язаних із транспортуванням, розподілом і зберіганням 

принаймні в тому, що стосується юридичної особи, організації та ухвалення 

рішень» (ст. 15 Директиви 2009/73/ЄС). 

Регламенти 1775/2005 і 715/2009 про умови доступу до мереж 

транспортування природного газу, у свою чергу,  не додаючи нових 

принципів, додатково розкривають зміст принципу інформативності, 

визначаючи вимоги до прозорості операторів (ст. 6 і 18, відповідно) та 

принципи, які повинні бути застосовані для функції регулювання механізму 

розподілу потужності та процедури управління перевантаженням (ст. 17 

Регламенту 715/2009). 

Немає жодних ознак примату одного принципу щодо іншого, а 

внутрішня логіка в зазначених директивах передбачає, що вони мають 

однакове значення і за своєю природою доповнюють одна одну. 
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1.2. Етапи формування ринку природного газу 

в Європейському Союзі 

Перші акти права ЄС у сфері регулювання газового ринку почали 

видавати в 1980-х рр. Побутує думка, що стимулом у цьому напрямі стало 

набуття чинності в 1987 р. Єдиного європейського акта (ЄЄА) [28, с. 10]. 

Водночас така думка є певним перебільшенням, оскільки в тексті документа 

ані сферу енергетики, ані природного газу, зокрема, прямо не згадано [29, с. 

33]. Тісніша інтеграція національних енергетичних ринків вперше 

обговорювалася Радою міністрів ЄЕС у 1987 р. [30, с. 4]. Складається 

враження, що перехід до нової сфери регулювання було підготовлено самою 

еволюцією регулювання, як енергетичної галузі, так і 

спільного/внутрішнього ринку ЄС загалом.  

З моменту свого зародження в 1960-х рр. газові ринки держав-членів 

ЄЕС були ізольовані один від одного. У більшості держав діяли національні 

монополісти (вертикально інтегровані підприємства), які контролювали весь 

виробничо-збутовий ланцюг газу і були наділені винятковими правами на 

імпорт й експорт газу. Що ж стосувалося транскордонної торгівлі газом, то 

вона здійснювалася переважно між цими ж вертикально інтегрованими 

національними монополіями [31, с. 16].  

Більше того, упродовж другої половини XX ст. уся європейська політика 

в галузі енергетики була спрямована на вибір одного основоположного 

варіанту подальшого розвитку у сфері енергетики: збільшення дешевого 

імпорту або використання дорожчих внутрішніх енергоресурсів. У 1970–

1980-х рр. явно превалював перший шлях, коли після «нафтового шоку» 

1972–1973 рр. Федеративна Республіка Німеччина ухвалила рішення й 

уклала угоду про будівництво кількох гілок газогонів з СРСР, яка потягнула 

за собою цілу низку угод з іншими країнами Центральної Європи.  Водночас                        

тоді ж уперше в ЄЕС почали говорити про явище «диверсифікації постачань 

енергоресурсів» та про саму спільну енергетичну політику. 
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Співтовариства усвідомили наявність спільних викликів в енергетичній 

сфері, що вимагало більш скоординованих дій держав-членів, у тому числі і 

на законодавчому рівні. Так, у повідомленні Комісії «Цільові настанови 

енергетичної політики Співтовариства до 1985 р.» (1974) [32] зазначалося, 

що «адаптація до нових умов поставок вимагає від Співтовариства зменшити, 

наскільки можливо, масштаб його енергетичної залежності, а також 

диверсифікувати її. Метою має стати створення структури поставок, за якої 

жоден орган ухвалення рішень не міг би мати такий вплив на поставки, за 

якого він би загрожував загальній стабільності щодо обсягів або цін» [32, с. 

2]. Ухвалені на його основі резолюції Ради ЄЕС «Про нову стратегію в галузі 

енергетичної політики» (1974) [33, с. 1] і «Про цілі енергетичної політики 

Співтовариства до 1985 р.» (1974) [34, с. 2], у свою чергу, висловили намір 

надалі розробляти і проводити енергетичну політику на рівні Співтовариства. 

Було ухвалено певні керівні принципи, що стосуються енергопостачання 

(просування атомної енергетики, вуглеводнів і твердого палива у 

співтоваристві, диверсифікація) і попиту на енергію (використання енергії 

раціональніше). Щодо природного газу передбачалася необхідність 

забезпечення їхнього надійного постачання із третіх країн. Загалом 

планували структурно змінити енергетичний баланс ЄЕС за рахунок 

відносного зменшення в ньому частки нафти та збільшення частки 

природного газу, вугілля, атомної енергетики і відновлюваних джерел 

енергії.  

Як ми бачимо, у межах регулювання енергетичного ринку ЄС першим, 

на відміну від інших політик ЄС, почав формуватися не внутрішній, а саме її 

зовнішній вектор. ЄЕС, передусім, приділив увагу не створенню внутрішніх 

правил регулювання свого енергетичного ринку, а почав формувати і 

продукувати відносини із третіми державами. Причому слід пам’ятати, що 

якогось юридично обов’язкового закріплення цих рішень на рівні ЄЕС не 

відбулося. Усе залишилося на рівні soft law актів органів ЄС – Комісії і Ради. 

Першочергову роль, як і раніше, продовжувало відігравати правове 
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регулювання на національному рівні. Було лише задано стратегічну 

настанову на структурну зміну енергетичного балансу. 

Одночасно у Європейському Союзі розпочалося формування 

енергетичного ринку і в його межах регулювання природного газу. Причому 

ключове значення для формування засобів правового регулювання газового 

ринку ЄС стало завдання лібералізації цього ринку. Тоді «багато хто з 

існуючих суб’єктів європейської газової промисловості вважав уведення 

лібералізації еквівалентом кінця цивілізації» [35, с. 91].  

Основні цілі цього реформування мали подвійний характер: завершення 

побудови внутрішнього ринку та створення конкурентного ринку 

природного газу ЄС. Крім того, ЄС прагнув підвищити ефективність, знизити 

ціни, підвищити рівень сервісу, а також посилити конкуренцію [36, с. 1-2]. 

Отже, новий механізм управління має привести до довгострокової вигоди для 

споживачів [37, с. 3]. Крім того, дія норм вторинного права ЄС щодо 

природного газу була обумовлена його подвійною природою, як вуглеводню 

і, відповідно, тих самих або аналогічних механізмів, що і для нафти (пошук, 

правила розвідування, інвестиційні правила, правила імпорту й експорту), 

але також і для електричної енергії (внутрішній ринок, регулювання цін, 

транзит по мережах) [38, с. 353]. 

Першими в цьому напрямі стали рекомендаційні акти, розроблені 

Європейською комісією і Європейським парламентом. Незважаючи на їхній 

рекомендаційний характер, вони мають важливе значення для формування 

загальної стратегії. Спершу Комісія прийняла Програму створення єдиного 

енергетичного ринку (1988), у форматі якої визначила існуючі тоді механізми 

Договору про заснування ЄЕС, що могли бути застосовні в межах протидії 

адміністративним бар’єрам в енергетичному секторі. Саме в межах цього 

документа Комісії вдалося викристалізувати ідею щодо правомірності 

спільних обмежень у форматі газового ринку, які базуються на нормах 

ДзЄЕСп, й обґрунтувати пропозицію щодо побудови, у підсумку, єдиного 

енергетичного ринку. Комісія визнала, що внутрішній ринок вимагає 
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гармонізації правил і технічних норм, відкриття сфери державних закупівель 

енергії й усунення фінансових бар’єрів – насамперед оподаткування 

енергетики в державах-членах [39, с. 14-17]. У документі також 

передбачалася спільна система у всіх державах-членах для газу й 

електроенергії, за якою споживачі можуть купувати енергію в будь-якого 

постачальника в межах спільноти незалежно від форм власності мережі [40, 

с. 12]. У документі було висунуто ідею про те, що єдиний енергетичний 

ринок приведе до скорочення витрат на електроенергію для споживачів, 

удосконалення і раціоналізації виробництва та транспортування 

енергетичних витрат, збільшення інвестицій і забезпечення безпеки 

постачань [39, с. 5-6]. Ринки електроенергії і газу не мали тоді піддаватися 

лібералізації, у зв’язку з їх фізичною природою та потужною монополією 

щодо мереж трубопроводів [41, с. 20]. 

У Програмі Комісії визначалися чотири головних завдання, необхідних 

для досягнення мети внутрішнього енергетичного ринку: 

 – упровадження й узгодження загальних правил і технічних норм для 

енергетичного сектора; 

 – застосування Комісією законодавства ЄЕС; 

 – встановлення рівноваги між енергетичною та екологічною 

політиками;  

 – визначення відповідних засобів у галузях, пов’язаних з енергетичною 

політикою (тобто конкретні директиви з енергетики) [39, с. 13]. 

При цьому ключовим моментом для подальшої діяльності і перспектив 

розвитку законодавства була практика Суду ЄС.  Як зазначив Я. Андрієнко, 

внесок Суду ЄС є особливо важливим, а іноді навіть вирішальним, у 

формуванні інституційної структури, визначенні політики ЄС і процесі 

ухвалення рішень. Використання на практиці досить широких повноважень 

дозволило Суду відігравати важливішу роль, ніж ту, яку відігравали судові 

органи на внутрішньодержавному рівні. Практика Суду ЄС служить одним із 

засобів правового закріплення та розвитку правової системи ЄС [42, с. 16]. 
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Власне, саме Суд ЄС в середині 1990-х рр., порушивши справи проти 

Німеччини, Франції, Нідерландів та Італії про скасування виняткових прав на 

імпорт й експорт енергії як заходів, аналогічних кількісних обмежень і 

заборонених ДзЄСп [43], фактично дав Комісії важелі, що допомогли почати 

розбудовувати європейський енергетичний ринок. 

У межах розширення компетенції співтовариств у секторі охорони 

довкілля в 1980-х рр. і за рахунок спрямовуючої дії інтеграційного проекту 

розвитку єдиного європейського ринку для всіх продуктів, у тому числі 

електроенергії, нафти та природного газу, у ЄСп було створено основи для 

початку розробки енергетичної політики [44, с. 51]. 

Згодом Комісією було ухвалено спеціальну Зелену книгу «Про 

енергетичну політику Європейського Союзу» (1994), що передбачала 

встановлення загальних політичних орієнтирів. Крім того, у ній були 

докладно розглянуті основні напрями майбутньої енергетичної політики ЄС: 

збільшення загальної конкурентоспроможності європейського енергетичного 

ринку, надійність поставок й охорона довкілля. Особливу увагу було 

приділено ролі ЄС як єдиного політичного центру. У довгостроковій 

перспективі у документі передбачалося збільшення енергетичної 

незалежності ЄС, для чого мав бути посилений діалог із країнами-

експортерами. Крім того, наголошувалося, що «наслідками від енергетики є 

зростання заклопотаності станом довкілля» [45, с. 9].  

Важливою особливістю формування газового ринку ЄС є поєднання 

його правового регулювання зі сферою електроенергетики. Наприклад, уже 

перший правовий акт ЄС у сфері газового ринку, що мав обмежене значення, 

торкався і сфери електроенергетики: Директива 90/377/ЄЕС Ради від 29 

червня 1990 «Про встановлення комунітарної процедури, що забезпечує 

прозорість цін для кінцевих промислових споживачів газу й електрики» [46]. 

Незабаром усі три ключові директиви, що змінювали правове регулювання 

на газовому ринку ЄС, видавали разом з аналогічними за змістом 

директивами, які регулювали електроенергетичний ринок ЄС. Це пов’язано зі 
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спільними принципами, на яких базується весь енергетичний ринок ЄС, що 

складається переважно з газового й електроенергетичного. Ринок ядерної 

енергії регулюється переважно в межах Євроатому. 

У 1994 р. ЄС розпочав гармонізацію процедури надання ліцензій на 

видобуток вуглеводнів, у тому числі природного газу. Цього року було 

ухвалено Директиву 94/22/ЄС Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу «Про умови надання та використання дозволів на 

пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів» від 30 травня 1994 р. [47, с. 

3]. Згідно із цим документом, що чинний досі, встановлювалися загальні 

умови видачі ліцензій на ділянки для пошуку, розвідування та видобутку 

вуглеводнів державами – членами ЄС. Дія цієї директиви поширювалася 

також на континентальний шельф держав-членів. Директива встановила 

процедуру виставлення ліцензій на видобування вуглеводнів на ділянках у 

ЄС. Передбачено, що процедура має бути недискримінаційною (ст. 2). Єдині 

обмеження: питання національної безпеки (ст. 2) та принцип взаємності щодо 

третіх держав, що запроваджують дискримінацію стосовно країни ЄС (ст. 8). 

Сама процедура передбачає її проведення компетентним державним органом 

через повідомлення в «Офіційному журналі ЄС», не менш ніж за 90 днів до 

дати завершення прийому заявок. При цьому уніфіковано вимоги до такого 

повідомлення: зазначити тип дозволу, географічні ділянки або ділянку, на 

яку, або частину якої, приймаються, або можуть прийматися, заявки, а також 

дата або термін, до (впродовж) якого надається дозвіл (ст. 3). Перераховано 

випадки винятків із проведення цієї процедури – суміжна ділянка, повторна 

процедура тощо. Щодо визначення переможця конкурсу на отримання 

ліцензії, то обов’язковими критеріями є:  а) технічні та фінансові ресурси 

організацій; б) спосіб, у який вони пропонують здійснення пошукових, 

розвідувальних робіт та/або розробки відповідної географічної 

ділянки; в) ціну, яку організація готова заплатити за отримання дозволу, 

якщо дозвіл виставлено на конкурс; г) об’єктивний і недискримінаційний 

критерій, щоб зробити остаточний вибір (ст. 5). У межах тлумачення цієї 
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директиви у Справі «Salemink» (Case 347/10) Суд ЄС зазначив, що «роботи, 

здійснювані на стаціонарних або плаваючих установках, розташованих на 

континентальному шельфі, з метою розвідування та (або) експлуатації 

природних ресурсів, розглядаються як роботи, вироблені на території 

відповідної держави-члена відповідно до цілей права ЄС». У 2013 р. дія 

Директиви 94/22/ЄС була доповнена спеціальний актом, який стосувався 

безпеки операцій щодо вуглеводнів, у тому числі і природного газу на 

континентальному шельфі – Директива 2013/30/ЄС Європейського 

парламенту і Ради ЄС від 12 червня 2013 р. з питань безпеки морських 

нафтогазових операцій, що вносить зміни до Директиви 2004/35/ЄC [48]. 

Одну з останніх таких заявок на отримання ліцензії подавала Данія щодо 

ділянки на своєму шельфі Північного моря у 2014 р. [49, с. 22] і Кіпр у 2016 

р. в Середземному морі. 

З метою розвитку положень Зеленої книги (1994) Комісією було 

підготовлено Білу книгу «Енергетична політика для Європейського Союзу» 

(1995). У ній підтверджувалися орієнтири, встановлені Зеленою книгою, і 

містилася робоча програма з їхньої реалізації. Основними інструментами 

збереження надійності поставок вказувалися диверсифікація видів палива та 

джерел поставок, а також управління попитом. Важливу роль було відведено 

міжнародному виміру – енергетичному діалогу із країнами-експортерами й 

іншим формам міжнародної співпраці. Інтеграція енергетики в політику 

сталого розвитку ЄС передбачала застосування ширшого підходу порівняно з 

попередніми десятиліттями. 

Загалом у межах правого регулювання ринку природного газу в ЄС ми 

можемо виокремити кілька етапів такого регулювання та кілька напрямів. 

Етапними можна вважати три прийняті ключові директиви у сфері 

лібералізації газового ринку ЄС – 1998, 2003 і 2009 рр. А загалом таких 

етапів можна виділити п’ять, базуючись на ключових актах: 1. Починаючи з 

1980-х рр. – зачатки формування спільної газової політики на основі 

розбудови спільної політики у сфері довкілля та закріплення за 
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Маастрихтським договором компетенції ЄСп у сфері енергетики. 2. Початок 

лібералізації газових ринків держав-членів на основі Першої газової 

директиви 1998 р. 3. Подальше розділення ВІП у газовій сфері на основі 

Другої газової  директиви 2003 р. і початок побудови внутрішнього газового 

ринку 4. Остаточна ліквідації монополій на газовому ринку і ліквідація 

закритих національних газових ринків на основі Третьої газової директиви 

2009 р. Побудова регіональних ринків газу. 5. Становлення Європейського 

енергетичного союзу, розбудова спільної зовнішньої політики у сфері 

природного газу – із 2014 р. 

Щодо напрямів, то їх можна визначити з огляду на ключові завдання 

діяльності – лібералізація газового ринку ЄС, формування інституційної 

структури газового ринку, регулювання транс’європейських мереж та 

енергетична безпека у сфері постачань газу (у т. ч. протидія змінам клімату і 

спільна зовнішня енергетична політика). 

ЄС постійно висловлює мету створити єдиний європейський газовий 

ринок. Демонструючи це прагнення, співтовариство визначило завершення 

побудови внутрішнього ринку як першу із шести пріоритетних сфер у своїй 

стратегії: «Стала, конкурентоспроможна і безпечна енергія не буде досягнута 

без відкритого і конкурентоспроможного енергетичного ринку, заснованого 

на конкуренції між компаніями, які хочуть стати загальноєвропейськими 

гравцями, а не домінуючими національними гравцями» [26, с. 5]. Друга 

газова директива доповнює цей заклик, заявивши, що цієї мети ЄС бажає 

досягти за допомогою реформування газового ринку. Після цього 

співтовариство прагне підвищити ефективність, знизити ціни, підвищити 

рівень сервісу, а також посилити конкуренцію (п. 2).  

Сама по собі проблема лібералізації газового ринку ЄС впиралася в те, 

що природні монополісти національних газових ринків країн – членів ЄС 

(Т. Вельде використовував щодо них термін «національні чемпіони» [50, с. 

194], а документи ЄС – «вертикально-інтегроване підприємство» (ст. 2 п. 20 

Директиви 2003/55/ЄC)) одночасно виконували на ринку три функції – 
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вироблення, транспортування/постачання магістральними трубопроводами і 

розподіл через розподільчі мережі природного газу кінцевим споживачам. На 

початковому етапі це було цілком економічно слушно, беручи до уваги і той 

аспект, що ці природні монополії в більшості держав ЄЕС контролювали 

держави і завдяки цьому забезпечували функціонування критично важливих 

інфраструктур. Проте впродовж 1980–1990-х рр. у більшості країн ЄС ці 

компанії були акціоновані та приватизовані і перейшли в більшій чи меншій 

мірі до приватної власності. Відповідно, уже в комерційних структур був 

відсутній стимул допускати до існуючої «своєї» інфраструктури інші 

компанії («третіх осіб»), оскільки це могло б підірвати їхнє домінуюче 

становище, а вони могли б продовжувати диктувати будь-які ціни кінцевому 

споживачу. Варто зауважити, що К. Смирнова, аналізуючи проблему 

домінуючого положення в межах права ЄС і дослідивши відповідну практику 

Суду ЄС й інституцій ЄС, надала таке визначення його характерних рис, що 

цілком підходять до ситуації на газовому ринку держав-членів до проведення 

лібералізації: 1. володіння високою ринковою часткою, що підтримується 

впродовж тривалого часу; 2. нездатність учасників із нижчою ринковою 

часткою до заміщення джерела поставок; 3. ринкова влада суб’єкта надає 

йому здатність впливати на параметри рівноваги в односторонньому 

порядку; 4. ефективне перешкоджання підприємству входженню на ринок 

конкурентів [51, с. 244]. 

Відповідно, доступ для третіх осіб до об’єктів газової інфраструктури є 

ключовим аспектом лібералізації газового ринку ЄС, на чому було 

наголошено у преамбулі Другої газової директиви: «для завершення 

створення внутрішнього газового ринку надзвичайно важливим є 

забезпечення недискримінаційного доступу до мережі операторів 

газотранспортних і газорозподільних систем» (п. 8). С. Білоцький, наприклад, 

визначив саме право доступу третіх осіб до об’єктів газової інфраструктури 

як право неафілійованої із власником газової системи особи на отримання в 

оплатне строкове користування певного обсягу потужності системи і 
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відповідних послуг [52, с. 105]. Водночас сам по собі доступ «третіх осіб» до 

газової системи держав-членів (як складової «базової інфраструктури») до 

ухвалення Другої газової директиви був можливим на основі загальних 

антитрестовських правил ДзЄСп. 

Власне, реалізуючи пропозиції Білої і Зеленої книг ЄС, у 1998 р. було 

ухвалено перший спеціальний гармонізаційний акт у межах вторинного 

законодавства, що мав на меті розпочати інтеграцію та лібералізації газових 

ринків держав-членів – Директиву 98/30/ЄС «Щодо загальних правил 

внутрішнього ринку природного газу» (т. зв. Перша газова директива). Акт 

передбачав поступове створення внутрішнього ринку газу з урахуванням 

особливостей національного регулювання, вироблення єдиних стандартів 

якості та розвиток антимонопольного законодавства в зазначеній сфері [53, с. 

92]. Він містив у собі низку новацій.  

Європейський Союз розпочав із класичного підходу м’якої сили щодо 

вибору рамок регулювання у сфері природного газу. Замість того, щоб 

вказувати на жорстку конструкцію спільного ринку для національних газових 

ринків, держави-члени могли б поступово розробити відповідні нормативно-

правові режими, «щоб дозволити промисловості відрегулювати гнучко і 

впорядковано на нові умови існування і для того, щоб урахувати різні 

ринкові структури в державах-членах» (п. 7 Директиви 98/30/ЄС). Іншими 

словами, держави-члени мали свободу вибору інструментів для виконання 

вимог, встановлених законодавством ЄС. 

Цей документ уперше засовував такий термін, як «кваліфікований 

покупець» (eligible customer), який має право на власний розсуд обирати 

постачальника газу – як зі своєї держави, так і з іншої держави-члена. Саме 

це заклало основи для ліквідації монополій на експорт/імпорт природного 

газу на національних ринках і сприяло збільшенню обсягів транскордонної 

торгівлі газом усередині ЄС.  

Урегульовуючи проблему лібералізації газових ринків держав-членів у 

межах Директиви 98/30/ЄС, уперше було зроблено спробу надати доступ 
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«третім особам» до «системи» – «мережі із транспортування та/або розподілу 

газу та/або потужності СПГ (скрапленого природного газу), що перебувають 

у власності та/або експлуатації газового підприємства» (ст. 2 п. 12) – так 

званих національних чемпіонів. Ішлося про запропоновані два механізми 

доступу – шляхом перемовин на договірних засадах зацікавлених учасників 

(ст. 15) або через регульований доступ на основі «опублікованих тарифів 

та/або інших умов та вимог щодо використання системи» (ст. 16). Доступ 

надавався спочатку лише для великих споживачів – тих, хто використовував 

близько 15 млн м
3
 газу. 

Крім того, з метою недопущення дискримінації «третіх осіб» 

передбачалося розпочати структурне відокремлення в межах вертикально 

інтегрованих підприємств. На етапі Директиви 98/30/ЄС ішлося лише про 

ведення окремої фінансової звітності за видами діяльності із 

транспортування, збуту та зберігання газу (функціональне розділення) 

(ст. 13). Це стало початком масштабної революції, що поклала край системі 

вертикально інтегрованих підприємств на газовому ринку ЄС завдяки 

механізмам юридичного розділення застосованих у Другій та Третій газових 

директивах.  

У разі існування в державі-члені системи дозволів на певний вид 

діяльності в газовій сфері (наприклад ліцензія, погодження, концесія, згода 

або затвердження) за Першою газовою директивою передбачалося 

встановлення певних критеріїв і процедур, що були, по суті, відтворені в 

наступних директивах (ст. 4). Їхні головні вимоги полягали у 

недискримінаційному характері, оприлюдненні для широкого загалу і 

можливості оскаржувати рішення органу, що їх видає. 

Проте Директива 98/30/ЄС не передбачала запровадження абсолютного 

відкриття національних ринків і лібералізації. Вона передбачала 

запровадження часткового допуску на ці ринки компаній з інших держав-

членів (відразу – на 20, і потім – до 33 %) (ст. 18).  Головним завданням 

Директиви 98/30/ЄС у сфері лібералізації газового ринку можна вважати 
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ліквідацію саме адміністративних бар’єрів щодо свободи вибору 

постачальників газу для споживачів у ЄС. 

У підсумку, вона не змогла сприяти розвитку більш конкурентного 

оптового і роздрібного ринків газу. Так, у преамбулі Директиви 2003/55/ЄC 

було зазначено на таких її прогалинах: «Залишилися суттєві недоліки і 

можливості для поліпшення функціонування ринку, а саме необхідні 

конкретні положення для того, щоб гарантувати рівні умови та скоротити 

ризики зловживання домінуючим становищем, забезпечивши 

недискримінаційні тарифи за транспортування і розподіл за допомогою 

доступу до мережі на підставі тарифів, що публікуються до їхнього набрання 

чинності, та забезпечивши захист прав малих і вразливих покупців» (п. 2) 

[27, с. 76]. Крім того, Перша газова директива надавала державам значні 

можливості при її імплементації в національне законодавство, тому вона 

мала радше перехідне значення [53, с. 92]. Дискримінація на ринку 

продовжувала існувати [54, с. 36]. Зокрема Генеральний директорат Комісії 

ЄС із конкуренції звернув увагу на такі недоліки Першої газової директиви: 

існування узгоджених режимів доступу третіх осіб, обмеження рівнів 

розукрупнення і відсутність будь-якого зобов’язання створити національних 

регуляторів [55, п. 114]. У межах Контрольного звіту за 2001 р. по директиві 

було виявлено такі проблеми на внутрішньому ринку газу: недостатня 

гнучкість для третіх сторін через високі тарифи, концентрація виробництва й 

імпорту в межах невеликої кількості компаній, неринкові основи режимів 

балансування, відсутність ясності тарифної структури та недостатнє 

розділення компаній [56, с. 3]. 

Сама імплементація норм директиви відбувалася повільно. Перша газова 

директива не викликала інтересу з боку судових органів держав-членів у 

частині інтерпретації її положень у дусі права ЄС, але стала документом, 

імплементація якого викликала істотні складнощі в тому числі для країн, які 

раніше інших проголосили курс на лібералізацію енергетичних ринків (серед 

яких і ринок природного газу) [57, с. 114]. Восени 2000 р. Комісія ЄС 
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відкрила процедури про порушення проти Франції та Люксембургу за 

невнесення положень Першої газової директиви в національне 

законодавство. Справу проти Португалії було відкладено [58]. Суд ЄС наклав 

грошові штрафи на Німеччину (справа «Commission v. Federal Republic of 

Germany») і Францію за неімплементацію впродовж двох років положень 

директиви в національне законодавство. Причому аргументи Франції з 

приводу того, що хоч формальна імплементація і не відбулася, усе ж 

національні регуляторні органи на практиці її положення застосовували, не 

була визнана достатньою через аргумент «правової невизначеності» (справа 

«Commission v. France») [59, с. 327].  

Відповідно,  під час засідання у Лісабоні 23 та 24 березня 2000 р. 

Європейська рада в межах розробленої «Лісабонської стратегії», спрямованої 

на «створення у Європейського Союзу найбільш конкурентоспроможної 

економіки у світі і досягнення повної зайнятості до 2010 р.», що мало 

досягатися через «зростання економічної конкуренції, обумовленої 

процесами глобалізації» [60], серед іншого містився заклик до швидких 

заходів, спрямованих на завершення створення внутрішнього ринку у сфері 

природного газу й електроенергії, і прискорення лібералізації в цих галузях з 

метою побудови повноцінного внутрішнього ринку. Цей заклик підтримав 

Європейський парламент, який у своїй Резолюції від 6 липня 2000 р. 

стосовно другого звіту Європейської комісії щодо стану лібералізації 

енергетичних ринків запропонував Комісії прийняти детальний розклад 

реалізації чітко визначених цілей з метою поступової, але повної 

лібералізації енергетичного ринку.  

11–12 травня 2000 р. учасники Мадридського форуму – Європейська 

комісія і національні регулюючі органи, у свою чергу, закликали сформувати 

окрему асоціацію, щоб представляти інтереси газотранспортних операторів. 

Основна ідея полягала в тому, що оператори передачі не обов’язково 

поділяють одні й ті ж інтереси, що й видобувачі та роздрібні продавці. Було 

запропоновано створення Gas Transmission Europe (GTE) з метою сприяння 
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формулювання незалежних позицій мережевих операторів. Два місяці 

потому GTE був створений у структурі Союзу газової промисловості 

(Eurogas) [61]. 

У підсумку, у 2003 р. за пропозиції Комісії було ухвалено акти Другого 

енергетичного пакету і серед них – Друга газова директива 2003/55/ЄC 

«Щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу та скасування 

Директиви 98/30/ЄC» [27, с. 57]. Ця директива розпочала третій етап 

формування ринку природного газу ЄС, набувши чинності 1 липня 2004 р. і 

тоді ж скасувавши дію Директив 98/30/ЄС та 91/296/ЄЕС. Як було зазначено 

у Директиві 2003/55/ЄC, її мета полягає у «створенні повністю дієвого 

внутрішнього газового ринку, на якому панує конкуренція» (п. 30 

преамбули). 

Як зазначає І. Андріянова, Друга газова директива ЄС на відміну від 

Першої, що багато в чому була декларативною, містила програму створення 

спільного конкурентоспроможного газового ринку, що мав такі ознаки: по-

перше, юридичний поділ видів діяльності у газовій галузі – транспортування, 

зберігання, постачання природного газу; по-друге, ліквідував дискримінації 

при доступі третіх сторін до системи передачі, розподілу та зберігання газу, 

по-третє, скорочував тарифні бар’єри у торгівлі природним газом [62, с. 180]. 

Також Друга газова директива, на відміну від Першої директиви, 

поширювала свою дію не лише безпосередньо на природний газ, але і на 

будь-який різновид газу (біогаз), що транспортується з використанням 

системи передачі і розподілу. Уперше було згадано і про екологічні аспекти 

використання природного газу. 

Директива 2003/55/ЄC передбачала два варіанти дій з юридичного 

розділення вертикально інтегрованих підприємств: 1. держави-учасниці 

повинні були призначити або 2. звернутися до підприємств, які володіють, 

або до таких, що відповідають за транспортні та розподільчі системи, з 

вимогою призначити одного або більше операторів систем (ст. 7, 11). Ішлося 

про те, що такі оператори мають «бути незалежними, принаймні стосовно 
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юридичної форми, організації та ухвалення рішень, щодо інших видів 

діяльності інтегрованого підприємства, які не пов’язані із розподілом газу». 

Проте це «не повинно означати будь-якого зобов’язання щодо відокремлення 

прав власності на активи газорозподільної системи» (ст. 13 п. 1). Здійснення 

юридичного розділення визначено як мінімальний стандарт; замість того, 

щоб вимагати одразу поділу власності, був зроблений проміжний крок 

шляхом уведення поняття «функціонального поділу». З огляду на це, у 

підсумку більшість газових компаній у ЄС обирали другий варіант 

юридичного розділення. Хоч і тоді новостворені оператори отримували дієві 

права для ухвалення рішень щодо тих активів, які необхідних для 

обслуговування, експлуатації та розвитку мереж, навіть у тих випадках, коли 

ці активи належали й експлуатувалися вертикально інтегрованими 

компаніями.  

Положення Другої газової директиви дозволяють два винятки щодо 

розділення підприємств: так зване звільнення клієнта 100.000 і можливість 

відстрочення. Відповідно до першого винятку, держави-члени мають право 

на свій розсуд звільняти операторів послуг із розподілу від вимог 

юридичного і функціонального розділення в тих випадках, коли вони 

обслуговують менше, ніж 100 тис. клієнтів (Директива 2003/55/ЄC, ст. 13). 

Варіант із відстроченням дозволяв державам-членам затримувати здійснення 

юридичного розділення до 1 липня 2007 р. (Директива 2003/55/ЄC, ст. 33 

п. 2). 

Принципи, на основі яких мав реалізовуватися доступ «третіх осіб» до 

газового ринку держав-членів, були сформульовані вже у Першій газовій 

директиві: на основі «об’єктивних, прозорих і недискримінаційних 

критеріїв» (ст. 14 Директиви 98/30/ЄС), а Директива 2003/55/ЄС додала ще 

«відображення витрат» (п. 15 преамбули). На практиці це означає таке. 

Об’єктивність передбачає, що умовами доступу можуть бути винятково 

фактичні характеристики (наприклад дотримання технічних стандартів), але 

не суб’єктивна характеристика користувача. Прозорість означає, що основні 
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умови користування системою мають бути опублікованими. 

Недискримінація передбачає, що треті особи мають рівне із власником 

системи та його афілійованими особами право на доступ до неї й умови 

доступу в аналогічних обставинах повинні бути однаковими. Відображення 

витрат означає, що цінові умови доступу повинні розраховуватися на основі 

витрат, понесених на створення і розвиток системи [7, с. 154]. 

Ще однією важливою новацією Директиви 2003/55/ЄС стало 

запровадження національних регулюючих органів (ст. 25), завдання яких 

«бути відповідальними за забезпечення відсутності  будь-якої дискримінації, 

ефективної конкуренції та ефективного функціонування ринку, здійснюючи, 

зокрема, моніторинг». Інституційно ці органи призначаються державами-

членами, їх може бути кілька в одній державі, проте вони мають «бути 

повністю незалежними від інтересів газової галузі». Директива передбачає 

можливість участі міністерств у регуляторних процесах. Точніше, 

міністерство може прийняти або відхилити рішення регулятора, але не має 

права вносити зміни (ст. 25 п. 3). Найважливішим функціональним завданням 

цих органів було визначено встановлення тарифів під’єднання та доступу до 

національних мереж газових систем, урегулювання спорів між операторами 

газотранспортної, СПГ або газорозподільної системи (передбачався їхній 

обов’язок винести рішення впродовж двох місяців від дня отримання ними 

скарги), а також нагляд за реалізацією операторами норм директиви щодо 

допуску «третіх осіб». У цьому контексті слід зауважити, що зберігається 

традиційний розподіл органів із функціями контролю конкуренції і 

регулюючими функціями. Як наслідок, національні органи з питань 

конкуренції та регулюючі органи поділяли в державах – членах ЄС спільний 

контроль у газовому секторі. 

Згідно із Другою газовою директивою держави-члени мали 

оприлюднити тарифи, за якими здійснювався б допуск третіх осіб до систем 

транспортування, розподілу і комплексів СПГ (ст. 18). На виконання цієї 

норми було прийнято спеціальний Регламент ЄС 1775/2005 «Про умови 
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доступу до мереж транспортування природного газу» від 28 вересня 2005 р., 

у якому докладно були прописані гармонізовані принципи обчислення 

тарифів, прозорості ціноутворення, управління заторами, балансування 

навантаженням [63, с. 1-13]. 

Останньою важливою новацією, запропонованою в межах Директиви 

2003/55/ЄС, стало поширення загальних норм права співтовариства щодо 

захисту прав споживачів і на сферу ринку природного газу (ст. 3). Крім того, 

визначалася і низка специфічних норм із захисту прав споживачів: 

встановлювалися обов’язкові елементи контрактів із компанією, 

закріплювалися права споживача на зміну постачальника, на інформацію, 

процедури розгляду скарг тощо. 

Проте і директива 2003 р. не стала остаточним розв’язанням проблеми 

лібералізації на ринку газу ЄС. На кінцеву дату її імплементації в 

національне законодавство – 1 липня 2004 р. всі належні процедур здійснили 

лише дві держави-члени – Словенія і Нідерланди. На передбачену дату 

повної лібералізації національних ринків природного газу – 1 липня 2007 р. 

відповідні заходи з лібералізації були вжиті лише меншістю держав-членів  – 

Австрією, Великою Британією, Данією, Іспанією, Італією, Нідерландами і 

Німеччиною [64, с. 34]. До Суду ЄС було подано скаргу проти Бельгії за 

неімплементацію положень Другої газової директиви і країні було 

присуджено сплатити штраф [65, с. 751]. 

Комісія ЄС, намагаючись проаналізувати ситуацію, що склалася на 

ринку природного газу на початковому етапі, виокремила п’ять недоліків у 

виконанні завдань на газовому ринку: концентрація ринку, відсутність 

ліквідності на газовому ринку, недостатня інтеграція ринку, численні 

перешкоди на шляху транскордонної торгівлі, відсутність прозорості, а також 

високі ціни в поєднанні з відсутністю довіри у формуванні цін на оптовому 

рівні [66]. На другому етапі Комісія опублікувала на чотири місяці пізніше 

попередній звіт, який визначив критичні аспекти і вказав шлях у межах 

конкурентного законодавства та правозастосування нормативних актів. 
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Відповідно, переважання довгострокових контрактів на поставку в поєднанні 

з недостатнім рівнем вертикального розділення між транспортуванням і 

постачанням ускладнює створення конкурентного ринку. Оскільки 

довгострокові контракти на поставку та відступ у їхніх межах від доступу 

третіх сторін є звичною справою, то розділення в цих умовах має відбуватися 

вже за рішенням Європейської комісії [67; 68]. Крім того, більшість 

контрактів у ЄС у газовій сфері було укладено із трьома зовнішніми 

постачальниками природного газу: Statoil, Газпром и Sonatrach. Ці контракти 

укладали на тривалий термін (20–25 років) за принципом, невигідним 

споживачам – «take or pay» – покупець мав у будь-якому випадку сплатити за 

певний обсяг газу заздалегідь за фіксованою ціною, причому заборонялося 

повертати надлишки газу або продавати їх іншим [53, с. 95].  

Суд ЄС ще в кінці 1990-х рр. розглянув за скаргою Комісії практику 

укладання таких контрактів і їхню відповідність законодавству ЄС. Він 

встановив, що виключні права щодо імпорту та експорту газу, надані певній 

компанії, є дискримінацією щодо експортерів й імпортерів, які перебувають в 

інших країнах, що порушує ст. 37 ДзЄСп. Проте практично припинити таку 

практику було поки неможливо, оскільки саме довгострокові контракти 

складають основу стабільності та надійності поставок газу в ЄС (справа C-

159/94 Commission v France, C-157-160/94, C-159/94 Commission v France, C-

347/88 Commission v Greece). Пізніше також Суд ЄС розглядав на прохання 

судових органів держав-членів за преюдиціальною процедурою питання 

тлумачення статей Другої газової директиви, присвячених захисту прав 

кінцевих споживачів газу щодо підняття цін на газ монополістами газового 

ринку (Справи «RWE Vertrieb AG v. Verbraucherzentrale NordrheinWestfalen 

e.V.» [69, с. 143], «Federutility and others v. Autorità per l’energia elettrica e il 

gas» [70, с. 205]), укладання концесійних угод із кваліфікованими 

споживачами, а також застосування принципів недискримінації та прозорості 

(Справа «ASM Brescia SpA v. Comune di Rodengo Saiano» [71, с. 416]), із 

преамбули директиви. Серед іншого, у них Суд, з одного боку, констатував 
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відсутність заборони з позиції Другої газової директиви «для продовження 

державою, на умовах, які вона встановлює, тривалість перехідного періоду 

щодо припинення концесії на розподіл природного газу», але з іншого – «слід 

також відзначити, що ані положення ст. 10 ДЄС, ані принцип пропорційності 

не допускають такого законодавства» [71]. 

Загалом, зразком для лібералізації в межах Другої газової директиви 

було обрано газовий ринок США, який лібералізований та діє на основі 

спотів і ф’ючерсів. Довгострокові контракти, що панували на європейському 

ринку, регулювали відносини на тривалий період і на двосторонній основі. 

Довгострокові контракти традиційно також прив’язують ціну на газ до 

кошика замінників палива, зокрема нафти. У той час, як спотові ринки 

набувають дедалі більшого значення, переважна модель формування ціни на 

газ у Європі, по суті, відображає динаміку цін на нафту, а не фактичного 

попиту та моделі поставок газу [72, с. 7]. 

Представники вертикально інтегрованих газових підприємств і їхні 

лобісти в ЄС, у свою чергу, стверджували, що існуюча на рівні Другої газової 

директиви система гарантує надійність постачань газу. Не варто проводити 

експерименти із системою, основою розвитку якої є значні інвестиції в 

інфраструктуру, неможливі в межах існування цілком вільного ринку. Більше 

того, ціни на газ, що є на біржі на спотовому ринку, вищі за закладені у 

довгострокових контрактах і подальша лібералізація ринку не матиме 

практичних позитивних наслідків для кінцевих споживачів у ЄС [73, с. 47].   

Проте інститути ЄС і більшість держав-членів продовжували рух у бік 

побудови внутрішнього ринку природного газу, що функціонує на 

лібералізованих засадах. У 2006 р. Комісія підготувала Зелену книгу 

«Європейська стратегія для сталої, конкурентної і надійної енергетики», що 

заклала підвалини для подальшої розробки актів, які розпочали наступний 

етап реформування. У межах цього документа ЄС офіційно висловився про 

те, що європейським ринкам газу все ще не вистачало конкуренції, 

транскордонної інтеграції та гармонізації. Загалом документ визначив шість 
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ключових пріоритетних сфер енергетичної політики і потребу розв’язання 

проблем, з якими зіштовхується ЄС:  

• Завершення побудови внутрішніх ринків газу й електроенергії. 

• Енергетична солідарність між країнами-членами. 

• Безпека та конкурентоспроможність енергетичних поставок. 

• Комплексний підхід до врегулювання проблеми зміни клімату. 

• Інновації та технології. 

• Послідовна зовнішня енергетична політика [26, с. 5-15]. 

Важливо наголосити, що Зелена книга розширила визначення 

енергетичної політики ЄС, включивши до неї протидію змінам клімату і 

безпеку поставок поряд із традиційним завданням політики в галузі 

створення внутрішнього енергетичного ринку [74, с. 3]. Стратегія знаменує 

собою початок більш інтегрованої європейської енергетичної політики, що 

отримала відтоді значний імпульс. 

Водночас продовжувалося й інституційне оформлення ринку 

природного газу ЄС. У квітні 2006 р. за допомогою Групи європейських 

енергетичних регуляторів (European Regulators’ Group for Electricity and Gas, 

ERGEG) було сформовано три газові регіональні енергетичні ринки. Вони 

об’єднали європейський газовий ринок у Південному, Південно-Східному та 

Північно-Західному регіонах. Очолили їх регіональні ініціативи з газу. 

Зазначені ініціативи мали виявляти й усувати бар’єри для торгівлі на 

регіональному рівні і тим самим просувати побудову внутрішнього ринку 

природного газу на рівні ЄС [75, с. 1].   

Європейський парламент у Резолюції від 10 липня 2007 р. про 

перспективи внутрішнього ринку газу та електроенергії [76, с. 206-213] у 

свою чергу зазначив, що розмежування власності на рівні транспортування є 

найефективнішим засобом для сприяння недискримінаційним інвестиціям в 
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інфраструктуру, рівноправному доступу до мережі нових операторів та 

прозорості ринку. 

У підсумку, на основі Європейської стратегії (2006) за пропозицією 

Комісії впродовж 2007–2009 рр. було прийнято низку актів із Третього 

енергетичного пакету, що мали завершити створення внутрішнього ринку 

природного газу. Початок прийняттю Третього енергетичного пакету 

поклало Повідомлення Комісії від 10 січня 2007 р. «Енергетична політика 

для Європи», де було підкреслено важливість завершення побудови 

внутрішнього ринку природного газу та створення рівних умов для всіх 

газових підприємств, що функціонують у ЄС [77]. Інше Повідомлення 

Комісії від 10 січня 2007 р. – «Перспективи внутрішнього ринку газу та 

електроенергії» [67], а також «Опитування відповідно до статті 17 

Регламенту (ЄС) № 1/2003 у європейських секторах газу й електроенергії 

(Кінцевий звіт)» [68] продемонстрували, що існуючі правила та заходи не 

створюють необхідних рамок для досягнення цілі належно функціонуючого 

внутрішнього ринку. У межах  Директиви 2008/92/ЄC від 22 жовтня 2008 р. 

«Про комунітарну процедуру поліпшення прозорості цін на газ та електрику 

для промислових споживачів» було скасовано Директиву 90/377/ЄЕС, а 

Регламентом 715/2009 від 13 липня 2009 р. «Про умови доступу до 

транспортної системи природного газу і про скасування Регламенту (ЄС) 

№ 1775/2005» були внесені деякі зміни в чинне законодавство. Однак 

ключове значення для створення внутрішнього ринку природного газу ЄС 

мала Директива 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 р. «Про загальні правила 

внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 

2003/55/ЄС» (т. зв. Третя газова директива) [78]. Пакет був ухвалений у липні 

2009 р. і набув чинності 3 березня 2011 р. Важливим на цьому етапі стало 

також виділення, зрештою, політики у сфері енергетики в ЄС в окрему сферу 

регулювання в межах установчих договорів. Ідеться про ухвалення в межах 

Лісабонського договору (2007) у ДФЄС ст. 194 і розділу «Енергетика» з 

переліком основних завдань Союзу.  
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Загалом Третій енергетичний пакет складається із п’яти правових 

документів: дві директиви (Директива 2009/72/ЄС для внутрішнього ринку 

електроенергії та Директива 2009/73/ЄС для внутрішнього ринку газу) і три 

регламенти (Регламент ЄС/715/2009 щодо доступу до мереж передачі 

природного газу, Регламент ЄC/714/2009 щодо умов доступу до мереж 

транскордонного обміну електроенергією і Регламент ЄC/713/2009 про 

створення ACER). Третій пакет вирішив питання п’яти основних сфер в 

енергетиці: 

• Відокремлення постачальників енергії від мережевих операторів. 

• Зміцнення незалежності регулюючих органів. 

• Створення ACER (Агентство зі співпраці органів регулювання 

енергетики). 

• Активізація прикордонного співробітництва TSO (ENTSO-E). 

• Підвищення прозорості роздрібного енергетичного ринку. 

Крім того, Третій енергетичний пакет для впровадження своїх 

інноваційних змін вимагав ухвалення численних спеціальних актів. Так, до 

2015 р. було прийнято шість загальних регламентів і директив у сфері 

енергетики, а загалом 217 директив, імплементаційних актів і регламентів, 

що охоплюють конкретні сектори: нафту (7), газ (9), електроенергетику (13), 

відновлювані джерела енергії (16), енергоефективність (57), мережі (4) і 

ядерну енергетику (111) [79]. 

Основні новели Третьої газової директиви полягали у встановленні 

нових рамок функціонування ринку природного газову ЄС, що були 

пов’язані з розмежуванням постачання і розподільної мережі, підвищення 

прозорості роздрібних ринків й ефективнішим наглядом з боку незалежних 

ринкових контролерів, національних регулюючих органів й у поліпшенні 

транскордонної співпраці й інвестицій між державами-членами. 

Розмежування постачання та розподільної мережі в рамках Директиви 

2009/73/ЄС стало її значною перевагою, порівняно з попередніми 

директивами. Нова директива відповідно до ст. 9 ввела «структурний 
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розподіл» між діяльністю із транспортування і виробництва, виробництва та 

постачання – мета, яка повинна привести до уникнення конфлікту інтересів і 

забезпечення прозорості [80, с. 2]. При цьому Третя газова директива 

гарантувала незалежність регулюючих органів від уряду і представників 

промисловості, тоді як у Другій директиві йшлося лише про добровільне 

узгодження правил і практик [40, с. 1]. Важливим моментом стало залучення 

аспектів енергетичної безпеки до юридичного регулювання ринку 

природного газу. Зокрема, передбачено інформування Комісії про дво- і 

багатосторонні відносини між державами-членами в газовій сфері й ACER, 

як координаторів відносин регуляторів у сфері природного газу.  

Важливою новацією Третьої газової директиви стало також 

запровадження мережевих кодексів для забезпечення загальних технічних і 

комерційних правил, що регулюють доступ до енергетичних мереж, які 

дозволяють здійснити стандартизацію торгівлі газом між державами-членами 

й усунути існуючі бар’єри  [81]. Мережеві кодекси практично є формальною 

стороною політики ринкової інтеграції, оскільки вони були розроблені 

ENTSO-G, організацією, яка є колективним представником держав-членів. З 

десяти ухвалених мережевих кодів задля гармонізації ринку три стосуються 

технологічного приєднання, чотири – роботи системи, а три – безпосередньо 

ринків. 

Транспозиція норм Третьої газової директиви в законодавство держав-

членів загалом уже відбулася. Лише щодо Ірландії справа була передана 

Комісією на розгляд Суду ЄС за невиконання країною транспозиції 

внутрішніх правил ринку [82] 96 зі 100 операторів систем транспортування 

газу ЄС були сертифіковані на відповідність моделі розділення з повним 

розподілом власності, що стала найбільш популярною із запропонованих 

Третьою газовою директивою [83, с. 4-5]. 

Надалі, у 2010–2011 рр., у межах Комісії ЄС було ухвалено чотири акти, 

що передбачили розвиток усього енергетичного ринку ЄС на найближчу 

перспективу: Енергетична стратегія на період до 2020 р. (2010) [6], Дорожня 
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карта розвитку енергетики ЄС на період до 2050 р. (2011) [84], 

Інфраструктурний пакет (2010–2011) [85] та  Повідомлення про надійність 

поставок і здійснення міжнародного співробітництва (2011) [86]. Ці 

програмні документи визначили перспективи розвитку як усього 

енергетичного ринку ЄС, так і його складової частини – ринку природного 

газу. Так, Енергетична стратегія (2010) виходила з того, що заходи, ужиті 

досі, є недостатніми для досягнення основних цілей європейської 

енергетичної політики: конкурентоспроможності, надійності поставок і 

стійкого розвитку. Вона виявила і проблеми: національні ринки залишаються 

фрагментованими, держави-члени належним чином не завершують 

імплементацію енергетичного законодавства ЄС, ціни на енергію не 

зменшуються, інвестиції в нову енергетичну інфраструктуру запізнюються, 

існуючі мережі зношуються, національні плани енергоефективності 

працюють не в повну силу, відсутній загальний підхід до вибудовування 

зовнішніх енергетичних відносин тощо. 

Відповіддю на зазначені проблеми стали дії Комісії ЄС й інших органів 

у форматі останнього етапу формування ринку природного газу ЄС. У 

вересні 2014 р. Комісія почала виявляти й урегульовувати проблеми, 

пов’язані з некоректною транспозицією і/або поганою імплементацією 

правил Третього енергетичного пакета державами-членами, і провела 

«систематичну оцінку невідповідності» національних заходів майже в усіх 28 

державах-членах [83, с. 4], усе ж відкривши в багатьох випадках справи 

проти держав-членів. Станом на кінець 2014 р. було виявлено дев’ять 

держав-членів, у яких директиви не були повністю транспонованими 

(Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Польща, 

Словенія і Фінляндія) [87].  

Серед компаній, що діють у газовій сфері, претензії ЄС були 

сконцентровані навколо діяльності «Газпрому» у країнах Центральної та 

Східної Європи. Одна з головних претензій – зловживання своїм 

монопольним становищем, яке виражається в тому, що в цих регіонах 
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споживачам нав’язуються ціни, які значно перевищують ціни для країн 

Західної Європи [88, с. 193]. 

З огляду на це у 2014 р. розпочалася робота, а в лютому 2015 р. 

Комісією було представлено новий план функціонування всього 

енергетичного ринку ЄС на середньострокову перспективу: план створення 

Європейського енергетичного союзу (ЄЕнС). Цей план містився в кількох 

документах, ключовим із яких є Повідомлення Комісії «Рамкова стратегія 

для гнучкого енергетичного союзу з майбутньою політикою зі змін клімату» 

(COM(2015)080) з Дорожньою картою для Енергетичного союзу [89]. 

Новий ЄЕнС передбачається як такий, що остаточно поєднає в собі як 

енергетичні потреби, так і потреби захисту клімату. Передбачається, що 

європейський енергетичний ринок має бути максимально декорбанізований, 

а це означає зменшення частки викопного палива, і серед іншого і 

природного газу.  

На думку Європейської ради, оприлюднену в березні 2015 р., 

Енергетичний союз охоплює п’ять тісно пов’язаних між собою вимірів, які 

підсилюють один одного: енергетична безпека, солідарність і довіра; 

повністю інтегрований енергетичний ринок Європи; енергоефективність, що 

сприяє поміркованості попиту; декарбонізація економіки, а також 

дослідження, інновації та конкурентоспроможність [90, с. 2]. При цьому Рада 

виділила основні напрями для побудови ЄЕнС:  

а) прискорення інфраструктурних проектів, у тому числі з’єднань, 

зокрема периферійних регіонів, електроенергією та газом для забезпечення 

енергетичної безпеки і побудови внутрішнього енергетичного ринку; 

б) повне здійснення і суворе дотримання чинного законодавства у сфері 

енергетики; 

в) зміцнення нормативно-правової бази для забезпечення безпеки 

поставок електроенергії та газу; енергетична безпека також може бути 

посилена за рахунок надійних мереж, підвищення ефективності 
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використання енергії та звернення до місцевих ресурсів, а також безпечних і 

стійких низьковуглецевих технологій; 

г) забезпечення повного дотримання законодавства ЄС і всіх угод, 

пов’язаних із купівлею газу від зовнішніх постачальників, зокрема за рахунок 

посилення прозорості таких угод, і сумісність із положеннями енергетичної 

безпеки ЄС. Що стосується комерційних контрактів на постачання газу, то 

конфіденційність комерційної інформації має бути гарантованою; 

д) оцінка варіантів добровільних механізмів агрегації попиту в повній 

відповідності до правил конкуренції СОТ і ЄС; 

е) розробка ефективнішої і гнучкої конструкції ринку, яка має 

відбуватися разом з активізацією регіональної співпраці, у тому числі і з 

сусідніми країнами, а також сприяти інтеграції відновлюваних джерел 

енергії, забезпечуючи при цьому, що державне втручання сумісне із 

внутрішнім ринком і що дотримується право держав-членів ухвалити 

рішення про їхню власну структуру енергопостачання. Це допоможе 

забезпечити доступну енергію для домашніх господарств і промисловості; 

є) аналіз і розробка законодавчих актів, що стосуються скорочення 

викидів, енергоефективності та відновлюваних джерел енергії для підтримки 

узгоджених цільових показників на 20–30 років; розробка надійної і прозорої 

системи управління; 

з) розробка стратегій енергетики і технологій, пов’язаних із кліматом, й 

інновацій, у тому числі, наприклад, наступного покоління відновлюваних 

джерел енергії, зі зберігання електроенергії й уловлювання та зберігання 

вуглецю, на підвищення енергоефективності в житловому секторі, а також у 

галузі сталого транспортування [90, с. 2]. 

Європейський енергетичний союз розглядають як інструмент реалізації 

ключових напрямів у газовій сфері – диверсифікації поставок і досягнення 

прозорішого режиму імпорту, формування спільного ринку збуту 

енергоносіїв, інтеграції національних газотранспортних систем європейських 

країн, але насамперед, вибудовування інфраструктури, що об’єднує 
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енергетичні мережі в Південно-Східній і Центральній та Східній Європі [88, 

с. 192-193]. Цей союз буде спрямовано передусім назовні, де всі держави-

члени мають спільно ухвалювати ключові рішення в енергетичній сфері. 

Багато в чому він став відповіддю ЄС на агресивні дії Росії біля її кордонів, 

зокрема в Україні, та передбачив захист ЄС від дій насамперед саме Росії в 

енергетичній сфері. 

Передбачається подолати існуючу фрагментацію на енергетичному 

ринку на регіональні і подекуди, навіть, національні енергетичні ринки та 

нарешті створити внутрішній європейський енергетичний ринок. Для цього 

не передбачається кардинальної заміни існуючого законодавства. 

Вимагається: ужиття технічних заходів із розвитку інфраструктури, 

посилення повноважень загальноєвропейського регуляторного органу, суворе 

дотримання правил конкуренції ДФЄС енергетичними компаніями; 

створення органу управління і моніторингу ЄЕнС, що поєднував би в собі 

питання енергетики та кліматичних дій.  

Усе ж, з огляду на такі амбітні плани Комісії в доволі непрості часи 

існування ЄС, що ще більше ускладнюються Брекзітом, багато дослідників 

висловлюють сумнів у реалізації проекту ЄЕнС. Так, І. Гудков вказує на 

хиткість пропозиції з колективної закупівлі газу, оскільки західні країни 

навряд чи погодяться на перетворення ринкових відносин у «сумнівний 

картельний експеримент», крім того, «обов’язкова централізація імпорту газу 

була б рівнозначною його кількісному обмеженню, оскільки скоротила б 

кількість потенційних імпортерів газу, які хотіли б закуповувати його 

самостійно (не централізовано), що суперечило б нормам Генеральної угоди з 

тарифів і торгівлі», і, насамкінець, така «обов’язкова централізація імпорту 

газу могла суперечити нормам ДФЄС про розподіл компетенції і про захист 

конкуренції. Стаття 194 ДФЄС залишає у винятковій суверенній компетенції 

держав-членів питання про визначення складу своїх енергетичних балансів і 

про структуру зовнішніх поставок енергії. Перенесення цих відносин на 

рівень ЄС порушило б цю виняткову суверенну компетенцію. У свою чергу, 
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ст. 101 ДФЄС, що забороняє антиконкурентну взаємодію підприємств, 

використовувалася Комісією для боротьби проти спільного експорту газу» 

[91]. Певним підтвердженням такої думки щодо складності реалізації ЄЕнС є 

епопея із просуванням Німеччиною всупереч бажанню низки 

східноєвропейських держав із ЄС проекту газопроводу «Північний потік 2».   

Усе ж поступові кроки на шляху створення ЄЕнС відбуваються. У 

листопаді 2015 р. Комісія оприлюднила спеціальне повідомлення «Стан 

Енергетичного союзу – 2015 р.» [92]. Головну увагу документ приділяв 

питанням захисту клімату напередодні підписання Паризької угоди, проте 

розглянув і деякі питання зі сфери газового ринку. Було висловлено позицію 

щодо будівництва нових гілок трубопроводу «Північний потік»: «Комісія 

бере до відома плани комерційних компаній із будівництва додаткових 

трубопроводів, що з’єднують Росію і Німеччину по дну Балтійського 

моря. Якщо він буде збудований, то Nord Stream 3 і 4 не нададуть доступу до 

нового джерела живлення і сприятимуть подальшому зростанню пропускної 

спроможності з Росії в ЄС, тоді як навіть нині вони використовуються тільки 

на 50 %. Зазначені трубопроводи повинні будуть повністю відповідати 

законодавству ЄС. Комісія буде оцінювати будь-який такий проект щодо 

європейської нормативно-правової бази по суті. ЄС буде підтримувати 

тільки ті інфраструктурні проекти, які відповідають основним принципам 

енергетичного союзу, у тому числі стратегії енергетичної безпеки 

ЄС».  Плани заходів із розбудови ЄЕнС у межах цього документа визначені 

на 2016–2019 рр. До першочергових кроків у межах газової сфери віднесено 

перегляд Регламенту про безпеку поставок газу й ухвалення стратегії 

зберігання СПГ і природного газу.  

Таким чином, ми можемо виділити еволюційну тенденцію, що 

об’єктивно прослідковується від існування національних енергетичних 

ринків через створення єдиних галузевих ринків (у т. ч. і природного газу) до 

створення європейського енергетичного ринку в межах Європейського 

енергетичного союзу. Наразі доволі важко констатувати існування такого 
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європейського енергетичного ринку, оскільки він поки переважно існує в 

документах Європейської комісії рекомендаційного характеру. Юридично 

зобов’язуючі документи, такі як директиви Третього енергетичного пакету, 

передбачають існування тільки енергетичного ринку – внутрішнього ринку 

природного газу й електроенергії.   

Сам по собі європейський ринок природного газу має два вектори – 

внутрішній і зовнішній. Внутрішній ринок природного газу ЄС функціонує 

на основі норм установчих договорів і вторинного законодавства ЄС. Наразі 

можна констатувати: внутрішній ринок природного газу, що почав своє 

формування в середині 1990-х рр., можна вважати в більшій частині 

сформованим. Водночас зовнішній вектор його існування явно перебуває не 

в завершальній стадії. Країни – члени ЄС не погодилися передати повністю у 

відання ЄС повноваження з укладання угод із третіми країнами у сфері 

природного газу і часто продовжують відстоювати лише власні комерційні 

інтереси (проект «Північний потік 2»), а не інтереси енергетичної безпеки 

всього ЄС. Тут ми маємо справу, з одного боку, з недостатніми 

можливостями і повноваженнями ЄС у сфері Спільної зовнішньої політики і 

політики безпеки, а також із відсутністю дефініцій багатьох важливих явищ в 

установчих договорах ЄС, зокрема самої «енергетичної безпеки».  

Останнім часом Комісія ЄС почала відмовлятися очікувати на добру 

волю держав-членів із транспозиції та подальшого виконання норм директив 

у сфері енергетики і дедалі частіше звертається із цього приводу до Суду ЄС. 

Важливо зауважити, що норми європейського енергетичного законодавства 

поширюються не лише на держави-члени і низку сусідніх держав через 

багатосторонні або двосторонні угоди, а і на членів Енергетичного 

співтовариства (у т. ч. й Україну), членів Європейського економічного 

простору, Швейцарію.   

Отже, у межах правого регулювання ринку природного газу в ЄС ми 

можемо виокремити кілька його етапів та кілька напрямів. Етапними можна 

вважати три прийняті ключові директиви у сфері лібералізації газового ринку 
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ЄС – 1998, 2003 і 2009 рр. А загалом таких етапів можна виділити п’ять, 

базуючись на ключових актах:  

1. Починаючи з 1980-х рр. – зачатки формування спільної газової 

політики на основі розбудови спільної політики у сфері довкілля і 

закріплення за Маастрихтським договором компетенції ЄСп у сфері 

енергетики.  

2. Початок лібералізації газових ринків держав-членів на основі Першої 

газової директиви 1998 р.  

3. Подальше розділення ВІП у газовій сфері на основі Другої газової  

директиви 2003 р. і початок побудови внутрішнього газового ринку. 

 4. Остаточна ліквідації монополій на газовому ринку і ліквідація 

закритих національних газових ринків на основі Третьої газової директиви 

2009 р. Побудова регіональних ринків газу.  

5. Будівництво Європейського енергетичного союзу, розбудова спільної 

зовнішньої політики у сфері природного газу – із 2014 р. 

1.3. Правове регулювання транс’європейських мереж 

 щодо транспортування природного газу 

 

Проблематика транспортування природного газу в ЄС юридично 

перебуває на перетині кількох сфер правового регулювання. З одного боку, 

ідеться, безперечно, про відносини у сфері енергетики, а, отже, і про 

регулювання в межах ст. 194 ДФЄС, але, з іншого боку, транспортування 

природного газу проходить також у межах магістральних трубопроводів, які 

за змістом ст. 170 ДФЄС належать до «транс’європейських мереж», щодо 

яких передбачено «можливість у повній мірі використовувати переваги, що 

випливають зі створення простору без внутрішніх кордонів. Крім того, Союз 

робить внесок у спорудження і розвиток транс’європейських мереж у 
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секторах транспортної, телекомунікаційної та енергетичної інфраструктури» 

(ст. 170 п. 1).  

Стаття 170 ДФЄС виклала і головне завдання таких мереж для ЄС – 

«сприяти міжз’єднанням національних мереж і взаємній сумісності в їхньому 

функціонуванні, а також створювати сприятливі умови для доступу до цих 

мереж. Воно враховує, зокрема, необхідність пов’язати із центральними 

регіонами Союзу його острівні, анклавні та периферійні регіони» (ст. 170 

п. 2).  

Розробка рекомендацій для держав-членів, регіонів, муніципалітетів і 

приватних інвесторів має юридично обов’язковий характер. Однак зі змісту 

терміна «комплексні орієнтири» і з вимог до змісту ст. 171 п. 1 «завдання, 

пріоритети і головні напрями діяльності», можна зробити висновок про те, 

що держави-члени мають залишати безпосереднє планування на свій розсуд. 

Це ж випливає і зі ст. 170 ДФЄС, яка лише передбачає внесок Союзу у 

створення та розвиток транс’європейських мереж відповідно до принципу 

субсидіарності згідно зі ст. 5 ДЄС, а також обмежені рекомендації для 

підтримки національної політики.  

Зміст статей ДФЄС щодо транс’європейських мереж є наслідком 

реалізації принципу субсидіарності: Європейський Союз робить свій внесок у 

розвиток і розширення інфраструктурних мереж. Він бере на себе функцію 

координації, орієнтуючи і підтримуючи. Держави-члени, у свою чергу, 

продовжують нести відповідальність за планування і фінансування, 

будівництво й експлуатацію відповідних мереж. До компетенції ЄС належить 

фактична реалізація взаємодії, тобто втілення сумісності національних 

мереж. Це є фактичною реалізацією розширених повноважень ЄС щодо 

принципу субсидіарності згідно зі ст. 5 п. 3 ДЄС. 

На відміну від нормативних положень, спрямованих на обмеження, 

політика у сфері інфраструктури щодо транс’європейських мереж полягає у 

забезпеченні технічного доступу. Основні правила, що стосуються доступу 

до мережі (права доступу до мережі, вимоги входу), не внесені до ДФЄС. 
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Відповідно, безпосередня реалізація такого роду інфраструктурних 

проектів у сфері енергетики загалом й у сфері природного газу, зокрема, 

регулюється актами вторинного права. Ми можемо їх умовно поділити на дві 

групи, серед яких ті, що:  

- прийняті на виконання ст. 194 – як частина діяльності у сфері 

безпосередньо енергетики (одне із завдань ЄС у межах цієї статті – «сприяти 

взаємопов’язаності енергетичних мереж» (п. 1 г));  

- ухвалені на виконання положень ДФЄС про транс’європейські мережі 

(ст. 170–172).   

Як зазначає Х. Каллієс «у сфері енергетичних мереж для регулювання 

ст. 172 ДФЄС залишаються зараз тільки ті заходи, що забезпечують 

міжгалузеву інфраструктуру. Універсальні (плановані) заходи будуть 

засновані нині на ст. 194 ДФЄС» [93, с. 1974]. 

 Першим з актів вторинного права, ухвалених у цій сфері, була прийнята 

в 1991 р. за ініціативи Франції і Бельгії та за підтримки Комісії з метою 

впровадження єдиної енергетичної політики і полегшення «торгівлі 

природним газом між газотранспортними системами високого тиску 

європейських країн» Директива 91/296/ЄЕС Ради від 31 травня 1991 р. «Про 

транзит газу через мережу» [94]. Згідно з нею між структурами, 

відповідальними за газові мережі, і відповідними органами країн – членів 

співтовариства ведуться переговори про укладання контрактів на передачу 

природного газу через основні мережі.  

Наразі ключовим для регулювання транс’європейських енергетичних 

мереж є Регламент 347/2013 «Про керівні настанови для транс’європейської 

енергетичної інфраструктури» [95]. Мета документа – встановити керівні 

принципи для своєчасного розвитку і взаємодії пріоритетних коридорів і зон 

транс’європейської енергетичної інфраструктури (ст. 1). Це має бути 

досягнуто шляхом виявлення серед проектів, що становлять взаємний 

інтерес, тих, які мають визначатися вже як «проекти, необхідні для реалізації 

енергії пріоритетних інфраструктурних коридорів і районів» (ст. 2 п. 4). За 
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регламентом визначено пріоритет дванадцяти стратегічних 

транс’європейських енергетичних коридорів і зон. 

Регламент спрямований на сприяння своєчасній реалізації таких 

проектів шляхом «раціоналізації, тіснішої координації та прискорення 

процесів видачі дозволів на надання і розширення участі громадськості» 

(ст. 2 п. 1). Саме цей аспект керівних настанов формує спрямованість 

зазначеного документа. Регламент також містить положення щодо 

забезпечення правил і рекомендацій для транскордонного розподілу витрат і 

стимулів, пов’язаних із ризиком для проектів, що становлять взаємний 

інтерес, і визначення умови прийнятності таких проектів для надання 

фінансової допомоги Союзу (ст. 2 п. 1).  

Наявні також конкретні основні критерії, які застосовуються до різних 

типів проекту (тобто електроенергетики, нафти або газу), що охоплюють такі 

питання, як інтеграція ринку, стійкість, безпеки поставок і конкуренції. Так, 

проекти зі зберігання газу мають зробити значний внесок, принаймні, в один 

із перерахованих критеріїв, а саме стійкість. Причому, ураховуючи 

неоднозначність цього критерію, вона визначається, «зокрема за рахунок 

скорочення викидів та підтримки переривчастої відновлюваної генерації і 

підвищення використання відновлюваного газу» (ст. 4 п. 2). 

Стаття 7 п. 1 чітко вказує, що список проектів, які становлять взаємний 

інтерес, визначається «необхідністю зазначених проектів з погляду 

енергетичної політики без шкоди для точного місцезнаходження, 

маршрутизації або технології проекту». Отже, статус цих проектів як 

проектів, що становлять взаємний інтерес, не повинен мати якоїсь 

індивідуальної згоди на розвиток доконаного факту. У ст. 7 п. 2 йдеться, що 

проектам, які становлять взаємний інтерес, слід надати «статус найвищого 

національного значення і розглядати такими при процесі видачі дозволів. 

Держави-члени мають призначити один національний компетентний орган, 

щоб нести відповідальність за забезпечення та координацію процесу видачі 

дозволів на проекти, які становлять взаємний інтерес» (ст. 8 п. 2). 
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Національний компетентний орган повинен бути у змозі видати «всеосяжне 

рішення», яке визначається як «рішення або перелік рішень ..., що 

визначають видачу чи невидачу промотору проекту дозволу на будівництво 

енергетичної інфраструктури для реалізації проекту» (ст. 2 п. 2). При цьому 

держави-члени мають вибір із трьох типів схем, яким необхідно слідувати у 

процесі ухвалення рішень: 

1. Інтегрована схема – рішення видається національним компетентним 

органом як єдине юридично обов’язкове рішення. 

2. Узгоджена схема – рішення має кілька складових частин, що 

видаються різними органами, але координуються національним 

компетентним органом (ст. 8 п. 3). У цьому випадку держава-член може 

забезпечити: (а) що національний компетентний орган встановив на 

індивідуальній основі розумний термін для індивідуальних рішень; (б) що 

індивідуальне рішення було ухвалено національним компетентним органом, 

де не буде прийнято рішення про терміни, викладені в регламенті; або (в) 

рішення є недостатньо обґрунтованим. 

3. Спільна схема – рішення координується національним компетентним 

органом, і держава-член може передбачати, що національний компетентний 

орган може встановити на індивідуальній основі розумний термін для 

індивідуальних рішень (ст. 8 п. 4). 

Крім того, регламент уводить жорсткі терміни для процесу ухвалення 

рішень відповідно до двох чітко визначених етапів: 

(I) Процедура попередньої заявки – яка починається, коли ініціатор 

проекту передає письмове повідомлення (у т. ч. докладний опис проекту), 

терміном два роки. 

(II) Нормативна видача дозволів на здійснення процедури – яка 

розпочинається від дати прийняття заяви і закінчується, коли рішення 

ухвалюють. У цьому випадку термін становить 18 місяців (ст. 10 п. 1). 
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Ці терміни не охоплюють періоди звернень та судових процесів (ст. 10 

п. 6), а загальний граничний термін у три роки і шість місяців може бути 

продовжений на дев’ять місяців у кожному конкретному випадку (с. 10 п. 2).  

Беручи до уваги значення таких транс’європейських проектів для 

довкілля і життя громадян ЄС, регламент передбачає відкритість й участь у 

процесах громадськості. Положення містить низку принципів для участі 

громадськості, яких слід дотримуватися під час процесу видачі дозволів (ст. 9 

п. 2). Є також низка конкретних процесуальних обов’язків щодо участі 

громадськості у процесі ухвалення рішень.  

Що стосується аспектів транскордонних газових інфраструктур загалом, 

то їхнє регулювання відбувається на основі актів Другого (Регламент 

1775/2005 про умови доступу до систем транспортування природного газу), а 

тепер – Третього енергетичного пакету (Регламент 715/2009 від 13 липня 

2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу) [23].  

Як ми вже зазначали, з юридичного погляду, правове регулювання 

транскордонного пересування природного газу газогонами в ЄС на рівні 

інтеграційного об’єднання піддається, з одного боку, як lex generalis 

правовому регулюванню законодавством про умови доступу до мереж 

транспортування природного газу («Газопроводи високого тиску, які 

з’єднують місцевих розподільників із газовими мережами, що не 

використовуються в першу чергу у контексті місцевого розподілу» п. 6 

Регламенту 715/2009), але, з іншого, як lex specialis – законодавству про 

транс’європейські енергетичні мережі.     

Саме в межах Третього пакету питання будівництва та розвитку систем 

транспортування газу, що раніше було переважно внутрішньою справою 

окремих держав – членів ЄС перейшло на шлях до створення єдиної 

європейської енергетичної мережі на основі системи планування, яка має 

національний і загальноєвропейський рівень [96, с. 59]. 

У межах Регламенту 715/2009 було вирішено кілька нагальних питань 

використання й умов доступу до газотранспортних мереж, сховищ та 
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установок СПГ (п. 37). Ключовою нормою було встановлення 

недискримінаційних правил щодо умов доступу до газотранспортних систем, 

створення Європейської мережі операторів газотранспортних систем 

(European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G)), 

забезпечення оптимального управління, координованої експлуатації та 

належної технічної еволюції мережі транспортування природного газу. 

Одним із ключових завдань ENTSO-G визначалося забезпечення 

оптимального управління, координованої експлуатації та належної технічної 

еволюції мережі транспортування природного газу (ст. 4). Проте її головне 

завдання – створити мережеві кодекси для забезпечення та управління 

ефективним і прозорим доступом до транспортної мережі через кордон та 

забезпечити скоординоване та достатньо далекоглядне планування і 

стабільну технічну еволюцію транспортної системи у ЄС, включаючи 

створення з’єднувальних міжсистемних потужностей із належним 

урахуванням інтересів охорони довкілля. Мережеві кодекси необхідно 

узгоджувати із Рамковими керівними принципами, що не мають 

зобов’язального характеру та які розробляються Агенцією з питань 

співробітництва регулюючих органів у сфері енергетики (п. 15). Важливим є 

також прийняття ENTSO-G тактичних десятирічних планів ЄС із розвитку 

мережі (ст. 8). 

Необхідно наголосити, що без ухвалення всіх мережевих кодексів, а їх 

потрібно 12 і вони мають детально визначати сформульовані в директивах і 

регламентах принципи, сам Третій пакет на повну силу працювати не зможе і 

єдиний енергетичний ринок побудований не буде [97]. Проте сама юридична 

природа зазначених актів чітко не визначена і має досить дискусійний 

характер у доктрині права ЄС [98]. 

Регламент 715/2009 також підтримує регіональну співпрацю операторів 

транспортної системи, які можуть створювати операційні механізми для того, 

щоб забезпечити оптимальне управління мережею та підтримати розвиток 

енергетичного обміну, скоординований розподіл транскордонної пропускної 
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потужності за допомогою недискримінаційних ринкових рішень, приділяючи 

належну увагу особливим перевагам вірогідних аукціонів із 

короткострокового розподілу й інтегрування механізмів балансування (ст. 12 

п. 2). Що стосується тарифів на доступ до газотранспортних мереж, то 

регламент встановлює щодо них такі критерії:  

- мають бути прозорими,  

- ураховувати потребу в цілісності системи та її поліпшенні,  

- відображати фактичні витрати оператора мережі,  

- повинні бути недискримінаційними,  

- передбачати належний прибуток від інвестицій,  

- встановлюватися окремо для кожної точки входу до та точки виходу із 

транспортної системи,  

- сприяти ефективній торгівлі газом і конкуренції,  

- уникати перехресного субсидування між користувачами мережі,  

- спотворювати транскордонну торгівлю різних транспортних систем,  

- факультативно враховувати порівняльну оцінку тарифів з боку 

регулюючих органів влади (ст. 13).  

Як і в інших актах з лібералізації ринку природного газу, Регламент 

715/2009 передбачає забезпечення  на недискримінаційній основі оператором 

транспортної системи доступу до неї третіх осіб, у тому числі і до системи 

зберігання та установок СПГ (ст. 14–15). 

Дуже важливою є норма щодо винятків із дії Регламенту 715/2009. Саме 

на зазначених нормах намагається будувати свою політику щодо просування 

Північного потоку 2 і Південного потоку російський Газпром. Зокрема, 

ідеться про:  

- держави-члени, що не мають безпосереднього під’єднання до 

об’єднаної газової системи будь-якої іншої держави-члена та мають лише 

одного основного зовнішнього постачальника (ст. 49 Директиви 2009/73/ЄС 

та ст. 30 Регламенту 715/2009  щодо Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Кіпру, 

Мальти, Люксембургу і частково Греції);  
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- основні нові інфраструктури, тобто міжсистемні газопроводи, 

установки СПГ та зберігаючі сховища, а також значні збільшення пропускної 

потужності в існуючій інфраструктурі та модернізації такої інфраструктури, 

які надають можливість розвитку нових джерел для постачання газу (ст. 30 

Регламенту 715/2009, фактично йдеться про проекти, що становлять 

взаємний інтерес у межах транс’європейських енергетичних мереж [99]),  

- системи транспортування природного газу, яким були надані 

звільнення відповідно до ст. 48 Директиви № 2009/73/ЄС у рамках 

звільнення від зобов’язань «бери або плати» («take-or-pay»).  

На практиці можна побачити, що механізми, запропоновані в межах 

Третього енергетичного пакету щодо мереж транспортування газу, 

працюють. Упродовж 2014 р. їх було імплементовано в законодавство всіх 

країн – членів ЄС. Щодо вертикально інтегрованих компаній із країн-членів, 

які не хотіли допускати третіх осіб до своїх мереж і проводити передбачене 

розділення власності, Комісією було розпочато розслідування або справи 

передані до Суду ЄС. Причому на тому чи іншому етапі компанії приймали 

позицію Комісії: 2009 р. німецька RWE зобов’язалася продати належну їй 

систему магістральних газопроводів для унеможливлення дискримінації 

третіх осіб [100], французька GDF Suez зобов’язалася скоротити на 50 % 

обсяг резервування пропускної здатності газотранспортної системи в точках 

входу на територію Франції для полегшення входу конкурентів на 

французький ринок [101] тощо. Цьому сприяла і норма ст. 9 

антитрестовського Регламенту 1/2003, що надавала право підприємствам 

узгодити з Комісією зобов’язання в обмін на припинення розглядів до 

винесення рішень про порушення та накладення штрафів. Таке рішення має 

оформлюватися спеціальним рішенням Комісії. 
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Висновки до  розділу 1 
 

Таким чином, у межах використовуваної термінології термін 

«енергетична політика ЄС» є родовим поняттям, що визначає напрями 

просування інтеграції в ЄС в усій сукупності відносин (політичних, 

правових, економічних та ін.) з побудови внутрішнього енергетичного ринку, 

а зараз і Європейського енергетичного союзу, охоплюючи безпеку поставок 

енергоносіїв, забезпечення зв’язку із протидією змінам клімату тощо.  

Термін «енергетичне право ЄС» є вужчою категорією, що регулює суто 

правовідносини в межах діяльності Європейського Союзу щодо регулювання 

відносин в енергетиці, пов’язаних зі створенням і функціонуванням 

внутрішнього енергетичного ринку ЄС, забезпеченням стабільності 

енергопостачання, з урахуванням цілей у межах протидії змінам клімату. 

Роль його джерел відіграють установчі договори ЄС, акти вторинного права 

ЄС, рішення Суду ЄС, основні принципи права ЄС, міжнародні договори, 

укладені із третіми державами.  

Дія норм енергетичного права ЄС не обмежується територією 28 держав 

– членів ЄС. Воно має також зовнішній аспект свого застосування. Його 

норми поширюються і на сусідні держави у форматі укладених 

багатосторонніх угод із ЄС, і на держави – члени Європейського 

економічного простору та Енергетичного співтовариства.  

Сам по собі внутрішній енергетичний ринок ЄС усе ще перебуває у 

стадії формування, і поки складається з кількох секторів, хоча й існують 

амбітні плани побудови Європейського енергетичного союзу, висунуті 

Комісією ЄС у 2015 р. Наразі в межах внутрішнього енергетичного ринку ЄС 

функціонують такі сектори: внутрішній ринок природного газу, внутрішній 

ринок електроенергетики та внутрішній ринок із протидії змінам клімату. Що 

стосується внутрішнього ринку природного газу, то європейські правові 

документи вбачають датою відліку початку його формування в ЄС 1999 р. – 

початок дії Першої газової директиви (Директива 98/30/ЄС про єдині правила 
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для внутрішнього ринку природного газу) [102]. Поки що цей ринок не 

можна вважати остаточно сформованим, хоча в межах трьох енергетичних 

пакетів законодавство ЄС заклало всі підвалини для його успішного 

функціонування. Наразі перешкоди його успішному функціонуванню 

полягають переважно в технічних аспектах, таких як існування енергетичних 

островів і забезпечення безпеки поставок газу із третіх країн. 

Етапи формування ринку природного газу ЄС відповідають ухваленню 

трьох енергетичних пакетів та реалізації завдань із лібералізації 

енергетичного ринку (1999, 2003, 2009 рр.). Кожен наступний етап 

лібералізації зменшував існуючу монополію на енергетичному ринку і в 

підсумку має сприяти зменшенню цін для кінцевих споживачів. З огляду на 

це, вертикально інтегровані компанії будуть позбавлені права здійснювати 

одночасно видобуток, транспортування та роздрібний продаж природного 

газу. Водночас у 2015 р. було розпочато важливий етап побудови 

Європейського енергетичного союзу, який має завершити формування 

внутрішнього енергетичного ринку ЄС й інтегрувати до нього екологічний 

аспект, а також сформулювати єдину позицію ЄС в укладанні угод із третіми 

країнами в газовій сфері. Проте поки що цей процес не завершено [102], 

зокрема не ухвалено жодного правового документа в цій сфері. 

Правове регулювання транспортування природного газу в межах ЄС 

здійснюється фактично у форматі двох правових режимів. Один із них, lex 

generalis, базується на загальних нормах щодо розділення вертикально 

інтегрованих підприємств і доступу третіх осіб у межах Директиви 

2009/73/ЄС і Регламенту 715/2009. Керування здійснюється на основі 

мережевих кодексів з неоднозначною правовою природою, а оперативне 

керівництво – ENTSO-G. Другий правовий режим створено для 

транс’європейських енергетичних мереж (TEN-E), частина з яких належить 

до категорії «проектів зі спільним інтересом». Він є lex specialis щодо 

першого, основою їх правого режиму є ст. 170–172 ДФЄС та Регламент 

347/2013, який безпосередньо внормовує їхнє функціонування. Особливістю 
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їхнього правового режиму є винятки з обмежень і вимог щодо розділення для 

вертикально інтегрованих підприємств, а також можливість отримання 

фінансової допомоги на спорудження інфраструктури від ЄС. Основною 

підставою для отримання такого статусу є особливе значення для розвитку 

транскордонних мереж у ЄС, відповідність інфраструктурним коридорам і 

зонам, забезпечення енергетичної безпеки Союзу, а також додавання нового 

джерела природного газу із третіх країн. 
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Розділ 2. Організаційно-правовий механізм  

регулювання ринку природного газу Європейського Союзу  

 

2.1. Договірний механізм регулювання газового ринку ЄС 

Система правого регулювання газового ринку ЄС базується на поєднанні 

механізмів міжнародних договорів, які є одночасно й установчими 

документами ЄС, а також актів, що формують вторинне право ЄС – директив 

і регламентів. При цьому йдеться про широкий перелік актів, частина з яких 

безпосередньо стосується регулювання ринку природного газу в ЄС, маючи 

спеціалізований характер, а інші – торкаються зазначеної проблеми побічно, 

регулюючи низку інших проблем, але маючи значення і для сфери 

енергетики. 

У межах норм Договору про Європейський Союз і Договору про 

функціонування Європейського Союзу безпосереднє значення для 

регулювання енергетичного ринку і ринку природного газу ЄС мають ст. 4, 

171і 194  ДФЄС. Вони встановлюють ключові норми – енергетика як предмет 

спільної компетенції ЄС і держав-членів, принципи діяльності на 

енергетичному ринку і діяльності в межах транс’європейських енергетичних 

мереж. Ці норми характеризуються в доктрині як норми «секторального» 

характеру [7, с. 69]. Слід мати на увазі, що жодний із первинних договорів 

ЄС терміни «природний газ» або «ринок природного газу» не згадує, тому 

загальні засади регулювання енергетичного ринку згідно із ДЄС і ДФЄС 

поширюються і на ринок природного газу. Таким чином, спільна енергетична 

політика Комісії в рівній мірі буде охоплювати постачання нафти, газу й 

електроенергії загалом, й аж до виробництва електроенергії з атомної енергії, 

зокрема [1, с. 584]. 

Першим кроком у напрямі внесення до регулювання в межах 

інтеграційного об’єднання і питань регулювання ринку природного газу 

стало залучення до сфери діяльності тоді ще Європейського співтовариства 
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сфери енергетики в межах Маастрихтського договору (1992) (ст. 3 п. t). 

Зазначена норма відкрила шлях, насамперед, до ухвалення відповідних 

галузевих актів вторинного права, а також до участі ЄС разом із державами-

членами в міжнародних угодах з енергетичної проблематики. Саме 

реалізовуючи цю норму, співтовариство стало в 1994 р. стороною першої 

багатосторонньої угоди у сфері енергетики – Договору до Енергетичної 

хартії та Протоколу про відповідні екологічні аспекти й енергоефективність 

до нього [9]. Одним з енергетичних матеріалів і продуктів, згаданих у 

Додатку ЕМ, що, власне, і складають предмет регулювання цього договору, є 

природний газ. У самій угоді спеціально  було передбачено, що її термін 

«Договірна Сторона» означає державу або організацію регіональної 

економічної інтеграції» (ст. 1). Проте основний розгляд ДЕХ ми здійснимо у 

третьому розділі нашого дослідження. Водночас пропозицію Комісії зі 

встановлення в Договорі про заснування Європейського співтовариства 

окремої глави «Спільна енергетична політика» [103], тоді не було 

реалізовано. Лише в Декларації до Маастрихтської угоди містилася 

пропозиція до держав-членів надати час для роздумів Конференції з 

перегляду Договору в 1996 р., коли Комісія повинна представити свої 

пропозиції щодо енергетичної експертизи [104, с. 97]. Р. Палінкас 

інтерпретував цю нерішучість як знак того, що держави-члени не були ще 

готові передати свої повноваження в цій досить великій і складній галузі до 

сфери діяльності також і співтовариства [105, с. 8]. Надалі договори  

(Амстердамський і Ніццький) лише змінювали нумерацію відповідної статті, 

проте не розширювали повноважень. 

З огляду на це, за відсутності відповідних спеціальних норм, низка 

статей Амстердамського договору застосувалася щодо регулювання питань, 

пов’язаних з енергетикою в широкому сенсі, та із природним газом. Так, 

застосовувалися ст. 47 (регулювання праці фахівців у сфері), ст. 95 

(зближення законодавства) на основі ст. 251 (Європейською комісією після 

консультацій з Економічним і соціальним комітетом), ст. 100 (заходи, 
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пов’язані з безпекою постачань природного газу), ст. 175 (заходи, пов’язані з 

виробництвом відновлюваних джерел енергії й енергозбереження), ст. 174 

п. 1 (заходи, пов’язані з раціональним використанням природних ресурсів), 

ст. 154–156 (транс’європейські мережі, у т. ч. і газопроводи), ст. 284 (Комісія 

має право на збирання інформації та здійснення інспекційних поїздок для 

виконання своїх повноважень), ст. 308 (ухвалення одноголосно актів Радою 

ЄС на виконання цілей спільного ринку поза відповідними повноваженнями 

за Договором), ст. 133 (угоди із третіми країнами в межах спільної 

торговельної політики). Наприклад, Друга газова директива 2003/55/ЄC 

ухвалювалася на основі ст. 47 п. 2, ст. 55 (регулювання послуг) і ст. 95 через 

процедуру ухвалення актів за ст. 251 ДзЄСп. Відповідно, цілком слушною на 

межі тисячоліть була думка німецького дослідника Т. Оппермана: «поки що 

стосовно енергетики знаходять застосування приписи Договору, що мають 

загальний характер (які переважно стосуються вільного переміщення товарів, 

конкуренції і торговельної політики)» [106, с. 537]. 

 Лише Лісабонський договір (2007) запровадив у первинних договорах 

якісніше і більш спеціалізоване регулювання проблем енергетики. По-перше, 

було нарешті офіційно здійснено розподіл компетенцій між ЄС і його 

державами-членами (ст. 3–4, 6 ДФЄС). Уся сфера енергетики, разом із 

правовим регулюванням ринку природного газу, потрапила до ст. 4 п. 2 i, а 

магістральні газопроводи до ст. 4 п. 2 h (транс’європейські мережі) ДФЄС – 

сфери спільної компетенції ЄС і держав-членів.  

По друге, у ДФЄС виник спеціальний розділ, присвячений енергетиці – 

ХХІ у складі єдиної ст. 194. Це історична основа європейської енергетичної 

політики, якій досі доводилося покладатися насамперед на заходи щодо 

зближення законодавства на внутрішньому ринку (ст. 95 ДФЄС) й 

екологічної політики (ст. 175 ДФЄС). Ця стаття стала майже повторенням 

ст. ІІІ-157 Договору про запровадження Конституції для Європи (2004), 

відхиленого на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 р., що мала 

замінити обидва установчі договори. Проте Лісабонський договір  порівняно 
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з Конституцією для Європи передбачив більшу кількість завдань у сфері 

енергетики, зокрема також «сприяння міжз’єднанню енергетичних мереж» 

(ст. 194 п. 1 d), що поширюються в тому числі і на газові. Уперше згадано 

«діяльність у дусі солідарності», а також замінено слово «вимоги» (щодо 

охорони довкілля) на «потреби» (ст. 194 п. 1).  А крім того, було зроблено 

також виняток  із застосування звичайної законодавчої процедури в межах 

регулювання сфери енергетичних відносин ЄС щодо «заходів, які мають, по 

суті, податковий характер», де мала застосовуватися «спеціальна законодавча 

процедура» (ст. 194 п. 3), чого не було передбачено в Конституції для 

Європи. Така поступка пов’язана з відсутністю в ЄС гармонізаційних актів у 

сфері оподаткування загалом, на кшталт податкового кодексу ЄС, що 

залишає неврегульованими низку сфер, серед яких й оподаткування 

корпорацій, у тому числі й у сфері енергетики, і потребою відповідної 

поступки з боку ЄС на користь держав-членів. 

Сама ст. 194 ДФЄС встановила одразу кілька засад енергетичної 

політики ЄС. По-перше, спільні цілі діяльності в енергетичній сфері, які 

можна охарактеризувати як цілі-принципи, що передбачають «у дусі 

солідарності»: забезпечення функціонування енергетичного ринку; 

забезпечення надійності енергопостачання в ЄС; сприяння енергетичній 

ефективності й економії енергоресурсів, розвитку ВДЕ (раніше така мета 

перебувала в межах політики ЄС щодо довкілля); сприяння розвитку 

міжз’єднальних мереж (хаби й інтерконектори) (п. 1). Ці цілі були 

попередньо вміщені в документах Європейської комісії – необов’язкових 

Зеленій і Білій книгах [38, с. 440]. При розробці зазначених цілей були 

враховані дуже різні національні вимоги держав-членів,  які також уже були 

імплементовані у проекті Конституції для Європи. Держави-члени піддавали 

сумніву необхідність створення такої норми. У коментарях було, зокрема, 

відзначено, що енергетичний ринок у будь-якому випадку має функціонувати 

з урахуванням правил внутрішнього ринку про те, що безпека поставок 

обмежується надзвичайними ситуаціями, а ядерна енергетика має бути 
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внесена в загальні правила статті з енергетики [107]. Проте ядерну 

енергетику залишили окремому договору, а безпека постачань була 

сфокусована у ст. 122 ДФЄС щодо діяльності «в дусі солідарності держав-

членів» через Раду за пропозицією Комісії в разі «значних складнощів у 

постачанні, особливо в енергетичній сфері» (п. 1). Варто також зауважити, 

що ці цілі досяжні з урахуванням «потреб у збереженні та поліпшенні якості 

навколишнього середовища», що вже передбачено «горизонтальною» метою 

ст. 11 ДФЄС, яка внесла це завдання до всіх політик і діяльностей Союзу 

[108, с. 2389]. На думку У. Еріке згадані в п. 1 ст. 194 ДФЄС «дух 

солідарності», «створення і функціонування внутрішнього ринку» і «потреба 

у збереженні та поліпшенні якості навколишнього середовища» є трьома 

керівними принципами, у контексті яких має функціонувати енергетична 

політика Союзу. Положення керівних принципів у системі відрізняє їх від 

цілей енергетичної політики. Ці керівні принципи є ніби «кронштейном», на 

який нанизуються цілі від п. 1 а до п. 1 d ст. 194 ДФЄС [1, с. 585].  

Також використано термін «енергетичний ринок», про який ідеться 

поряд із «функціонуванням внутрішнього ринку… в енергетичній сфері» 

(п. 1. ст. 194). Однак  ці два поняття мають різний зміст. У першому випадку 

може йтися про ринок енергетичних товарів, який на загальноєвропейському 

рівні формує внутрішній енергетичний ринок, що далі розпадається на 

енергетичні ринки держав-членів. Відповідно, «внутрішній енергетичний 

ринок» торкається внутрішньо транскордонних питань енергетики всередині 

ЄС. Його основні риси можна визначити з огляду на ст. 26 ДФЄС: 

«Внутрішній ринок» – простір без внутрішніх кордонів, де забезпечується 

вільний рух товарів, осіб, послуг, капіталів, а спеціальний Протокол про 

внутрішній ринок і конкуренцію додає також норму щодо «системи, яка 

гарантує недопустимість спотворення конкуренції». Відповідно, ці норми 

mutatis mutandis застосовуються і щодо внутрішнього енергетичного ринку. 

Не можна ж, звичайно, при цьому забувати про правові основи для 

гармонізації внутрішнього ринку.  
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Варто звернути увагу на те, що хоч у Договорах зараз й існує спеціальна 

правова база для сфери енергетики (ст. 194 ДФЄС), однак це не означає, що 

всі заходи, пов’язані з енергетикою, мають ґрунтуватися лише на цій статті. 

Для кожного запропонованого заходу буде потрібен аналіз відповідної 

правової бази за Договорами загалом, зокрема щодо сфери конкуренції, 

внутрішнього ринку, антимонопольних заходів і гармонізації законодавства 

[109, с. 149]. Так, Суд ЄС із цього приводу зазначив, що там, де був 

прийнятий правовий режим для конкретного сектора, його слід 

використовувати на відміну від залишкових і загальних положень [110]. Суд 

також вирішив, що, у принципі, захід має бути заснований лише на одній 

юридичній основі [111]. Остаточний вибір повинен ґрунтуватися на 

об’єктивних факторах, які підлягають перегляду судовим шляхом, такі як 

мета, об’єкт і зміст відповідного законодавчого акта [112-114].  

Той факт, що інститут ЄС бажає повніше брати участь у прийнятті 

певного заходу, робить неважливою роботу, яка здійснюється в інших 

аспектах у сфері діяльності, що охоплюється заходом, а також контекст, у 

якому було прийнято захід [113, с. 44]. Щодо останнього прикладу 

характерною стала ситуація з ухваленням Регламенту № 617/2010 щодо 

повідомлення Комісії про інвестиційні проекти в енергетичній 

інфраструктурі ЄС у секторах нафти, природного газу й електроенергії. За 

пропозицією Комісії акт мав бути заснований на ст. 337 ДФЄС, яка 

передбачає: «Комісія може у межах і за умовами, встановленими Радою, 

діючи простою більшістю голосів відповідно до положень Договорів, 

збирати будь-яку інформацію та виконувати будь-які перевірки, необхідні 

для виконання поставлених перед нею завдань». Це означає, що Рада просто 

має проконсультуватися з Європейським парламентом, щоб прийняти 

запропоноване положення (тобто процедуру консультацій). Однак 

Європейський парламент, не погоджуючись зі ст. 337, як правовим 

підґрунтям для «збирання інформації», закликав до застосування ст. 194, 
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згідно з якою Рада і Європейський парламент ухвалюють спільне рішення 

(звичайна законодавча процедура).  

Хартія ЄС про основні права (2000–2007) також має певні норми, 

пов’язані з регулюванням діяльності щодо природного газу. Зокрема, ст. 36 

передбачає доступ до «служб загальноекономічного інтересу». З метою 

«сприяння своєму соціальному і територіальному згуртуванню Союз визнає і 

поважає доступ до служб загальноекономічного значення, передбачений 

національним законодавством і національною практикою згідно із 

договорами». Таким чином встановлюється, що Союз поважає доступ до 

послуг загальноекономічного інтересу відповідно до національних положень, 

коли ті сумісні із законодавством Європейського Союзу [108, с. 2672]. 

Сам по собі зміст терміна «служби загальноекономічного інтересу» 

розкрито в Повідомленні Комісії COM(2007) 725 final «Послуги, які 

становлять спільний інтерес, у тому числі соціальні послуги, що становлять 

спільний інтерес: нові європейські зобов’язання» яке містить відсилання до 

ст. 14 ДФЄС, що передбачає основні засади їхнього регулювання. У 

Повідомленні Комісії передбачено, що це служби, необхідні для нормального 

функціонування економіки загалом, для добробуту всіх членів суспільства: 

транспортні, поштові, телекомунікаційні, служби енерго- і газопостачання 

тощо. Термін «служби» в зазначеному понятті має подвійне значення:  

- послуги, що надаються на користь громадян та інших осіб 

(функціональне значення);  

- установи, організації, відповідальні за надання подібних послуг 

(органічне значення) [115, с. 218].  

У ст. 14 ДФЄС встановлено такі їхні ознаки: вони перебувають «серед 

спільних цінностей Союзу», «сприяють його соціальному і територіальному 

згуртуванню», проте регулюються в межах спільної компетенції ЄС і держав-

членів, але на основі принципів, що містяться в регламентах, прийнятих 

Європейським парламентом і Радою згідно зі звичайною законодавчою 

процедурою «без шкоди компетенції держав-членів». У спеціальному 
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Протоколі «Про служби загального значення» до Лісабонського договору 

розкрито зміст терміна «спільні цінності» і передбачено, що він охоплює, 

зокрема, таке:  

- Істотну роль і широкі дискреційні повноваження національних, 

регіональних і місцевих властей у наданні, дорученні здійснення й 

організації служб загальноекономічного значення способом, який у 

максимально можливій мірі відповідає потребам користувачів. 

- Різноманіття служб загальноекономічного значення і відмінності в 

потребах і перевагах користувачів, які можуть бути результатом різних 

географічних, соціальних або культурних ситуацій. 

- Високий рівень якості, безпеки та доступності, рівноправність і 

сприяння загальному доступу та правам користувачів.  

Варто також зауважити, що згаданий у ст. 122 і 194 ДФЄС «дух 

солідарності держав-членів» при протидії загрозам постачання енергетичних 

продуктів є новелою ДФЄС, ухваленою за пропозицією Польщі на підставі 

мандату від 23 червня 2007 р. щодо енергетичних продуктів [116, с. 9].  

Досвід українсько-російської газової суперечки навесні 2006 р., коли через 

тиск з боку «Газпрому» Україна мала піти на односторонні поступки, 

відіграв тут важливу роль [117, с. 205-209]. Загалом сама ідея «солідарності» 

через призму Лісабонської угоди розглядається як «загальний принцип 

права» [118, с. 48]. У ДФЄС у 2003 р. «солідарність держав-членів» 

згадували лише у ст. 2, але тоді вона передбачала позитивно-правове 

посилання на принцип солідарності як структурний принцип Єсп [1, с. 594]. 

Суд ЄС, у свою  чергу, описував «обов’язок солідарності», як встановлення 

балансу між вигодами та складнощами від спільноти [119, с. 101]. Зараз 

ситуація змінилася: присутні багаторазові згадки терміна в різних сферах 

внутрішньої політики ЄС (ст. 194, 67, 80, 122, 222 ДФЄС). Центральне 

положення в цьому контексті займає ст. 222 ДФЄС, яка надає розуміння того, 

що ж означає словосполучення «умови солідарності». Хотілося б зазначити, 
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що у ст. 222 підстави для застосування  «умови солідарності» тлумачать 

досить вузько і розуміють такими: захист цивільного населення і 

демократичних інститутів від терористичної атаки; надання допомоги 

державі-члену в разі терористичної атаки; надання допомоги державі-члену в 

разі техногенної або природної катастрофи (п. 1). Як бачимо, тут не згадано 

прямо загроз від переривання постачань енергетичних ресурсів, ідеться про 

подолання наслідків і протидію терористичним актам і катастрофам. Проте 

обсяг передбачених дій є дуже широким – «Союз мобілізує всі наявні в нього 

інструменти, у тому числі надані в його розпорядження державами-членами 

військові засоби». Хоча п. 4 ст. 222 і передбачає ширшу сферу для 

реагування – Європейська рада здійснює регулярну оцінку загроз, з якими 

зіштовхується Союз». І до цих загроз може належати і переривання 

постачань природного газу. Проте така оцінка не передбачає  можливості 

певного реагування. Відповідно, як бачимо зі ст. 222 ДФЄС, що legis specialis 

спільне реагування «в дусі солідарності» держав-членів і Союзу 

поширюється на випадки терактів і катастроф, але у ст. 122 і 194 ДФЄС 

передбачається діяльність «у дусі солідарності» й у випадку значних 

складнощів у постачанні енергетичних матеріалів. Це, відповідно, створює 

явну правову колізію в межах засновницьких договорів. Як зазначив із цього 

приводу Т. Констаденідіс, ст. 194 ДФЄС щодо «солідарності» радше надала 

«тлумачення, а не юридично обов’язкове зобов’язання» [120]. У вигляді 

практичного кроку реалізації цієї норми ми можемо розглядати заснований 

Комісією Механізм реагування у кризових ситуаціях постачання газу, 

створений з Україною. 

Однак, навіть незважаючи на всі сумніви з приводу їх придатності в разі 

виникнення надзвичайної ситуації, внесення компонента солідарності в 

європейську енергетичну політику досі називають «центральним елементом 

європейської енергетичної політики» [121, с. 1]. Солідарність розширює 

існуюче завдання безпеки постачань на інші внутрішні елементи ЄС. Проте, 

хоча в деяких кризових ситуаціях зацікавленими державами-членами можуть 
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бути прийняті й односторонні дії, усе ж ст. 194 ДФЄС намагається 

забезпечити національне постачання енергоресурсів. Механізм солідарності 

додатково створює тільки на одну гарантію більше, що, як передбачається, 

буде забезпечена за рахунок солідарної допомоги інших держав-членів. 

Прагнення до солідарної поведінки може бути припинено тільки на умовах, 

викладених у ст. 347 ДФЄС (консультації держав-членів, як реакція на 

негативний вплив на внутрішній ринок односторонніх заходів держав-членів, 

застосованих як реакція на заворушення, війну тощо), отож держава-член 

відповідно до ст. 122 або 222 ДФЄС може сподіватися на солідарність інших 

держав-членів. Це, насамперед, торкалося Польщі та країн Балтії, перша з 

яких і запропонувала цю новелу, очікуючи, що це приведе до підвищення 

рівня енергетичної безпеки, оскільки більша частина їх природного газу 

надходить із недиверсифікованих джерел із Росії.  

Проте лише нормами спеціалізованої ст. 194 ДФЄС регулювання ринку 

природного газу в ЄС не обмежується. До 2007 р. ключовими статтями для 

регулювання ринку природного газу в ЄС були інші статті, що регулюють 

загальноекономічні аспекти внутрішнього ринку ЄС, і природний газ, як 

один із товарів на ньому. Насамперед ідеться про ст. 28–29, 30, 34–37 ДФЄС, 

що стосуються вільного переміщення товарів і заборони кількісних та 

тарифних обмежень експорту й імпорту, по-друге, це дотримання 

підприємствами, що працюють на ринку природного газу, спільних 

європейських правил щодо конкуренції, викладених у ст. 101–102 ДФЄС, а 

також спеціальних щодо державних монополістів ВІП та щодо ухвалення 

актів вторинного законодавства (ст. 106 ДФЄС). Варто при цьому 

наголосити, що Лісабонський договір, кодифікувавши компетенції ЄС, відніс 

до виключної компетенції Союзу не всі питання внутрішнього ринку, а лише 

аспект встановлення правил конкуренції (ст. 3 п. 1 б), що є важливим для 

регулювання ринку природного газу [122, с. 121-125]. По-третє, норми ДФЄС 

щодо права заснування (ст. 49–55), вільного руху послуг (ст. 56–62) та 

капіталу (ст. 63–66), які також застосовані до сектора ринку природного газу, 
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і лягли в основу деяких процедур про порушення права на участь через 

національні акти, спрямовані на здійснення контролю, зокрема придбання 

певних енергетичних підприємств. По-четверте, питання державної 

допомоги, наприклад із транс’європейських газових хабів, що дозволена 

згідно зі ст. 107, як виняток із загальних правил конкуренції [123, с. 44; 124, 

с. 70; 125, с. 511]. І, по-п’яте, це укладання угод із третіми державами щодо 

питань ринку природного газу, що регулюється ст. 216–218 ДФЄС. Причому 

особливо важливим був вибір правової бази при ухваленні відповідного 

регуляторного акта вторинного права, тому що неправильний вибір може 

призвести до скасування акта вторинного законодавства
1
. Надалі ми 

розглянемо застосування норм зазначених статей докладніше.  

Слід, однак, мати на увазі, що до початку ХХІ ст. була відносна 

нечисленність рішень Суду ЄС і спеціальних рішень Комісії, які 

безпосередньо вирішували питання ринку природного газу, й у минулому 

створювали серйозну проблему для тих, хто стикався з питаннями їхнього 

здійснення або дотримання. Їх тодішня інтерпретація вимагала в деяких 

випадках певної екстраполяції на основі стандартів, що застосовуються до 

кількох аналогічних галузей промисловості, таких як телекомунікації, 

мовлення, транспорт і поштовий зв’язок [126, с. 223]. І, відповідно, лише за 

останні 10–15 років ми маємо певну спеціалізовану правозастосовну 

практику, що належить конкретно до ринку природного газу ЄС. 

Отже, питання вільного переміщення товарів напряму стосується і 

природного газу. Воно регулюється спочатку згідно зі ст. 28–29 ДФЄС, у 

межах спільного митного союзу, а надалі в межах заборон тарифних 

обмежень (ст. 30) і кількісних обмежень (ст. 34–37 ДФЄС). Водночас згідно 

зі ст. 36 і 106 ДФЄС на ринку природного газу можливі і винятки із 

зазначених правил, які виходять із потреб безпеки або потреб служб 

загальноекономічного характеру за змістом ст. 14 ДФЄС.   

                                                           
1
 Наприклад, так було зазначено у справі C-376/98 ФРН проти 

Парламенту і Ради (2000 р.) [110, с. 44].  
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У межах ст. 102 ДФЄС регулюється зловживання домінуючим 

становищем у форматі внутрішнього ринку ЄС, у тому числі і компаній у 

газовій сфері. Вважливо зауважити, що домінуюче становище компанії не 

заборонено, але зловживання домінуючим становищем вважають 

незаконним. Стаття 102 забороняє зловживання домінуючим становищем на 

ринку однією або кількома компаніями. Зловживання домінуючим 

становищем порушує такі проблеми: встановлення цін, обмеження 

виробництва та збуту продукції, а також обмеження технічного прогресу за 

рахунок споживачів; накладення неоднакових умов щодо еквівалентних 

правочинів між торговими партнерами, укладання договорів за наявністю 

деяких додаткових переваг. 

Компанії, або компанії, що перебувають у домінуючому становищі, 

несуть відповідальність за спотворювання конкуренції. Якщо тільки одна 

компанія перебуває в домінуючому становищі, то явище розглядають як 

унікальне домінуюче становище, а якщо домінуючими є більше підприємств, 

то колективне домінування викликає питання. 

Антимонопольні органи вважають за необхідне втрутитися, коли 

компанія здійснює зловживання домінуючим становищем для того, щоб 

захистити як споживачів, так і конкурентів. Насправді, на європейському 

рівні зловживання домінуючим становищем визначається як ситуація, коли 

підприємство має таку економічну міць, що може діяти незалежно від 

конкурентів, торгових партнерів, і насамперед споживачів [127, с. 57-58].    

У разі зловживання домінуючим становищем, Європейська комісія або 

органи з питань конкуренції держав-членів, відповідно до посадових 

обов’язків або після скарги, поданої іншими компаніями чи приватними 

особами, відкривають розслідування. Антимонопольні органи держав – 

членів ЄС у ході розслідування діють у тісній співпраці з Європейською 

комісією. 

Рішення Комісії або органу з питань конкуренції держав-членів 

доводяться до відома громадськості зацікавленими сторонам максимально 
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швидко. Рішення з питання повідомляється громадськості через прес-реліз і 

резюме. Його публікують усіма офіційними мовами ЄС в Офіційному 

журналі Європейського Союзу [127, с. 60-61].  

Прикладом такої справи, розглянутої в італійських антимонопольних 

органах, а потім на європейському рівні, є справа ENI-TTPC щодо проекту 

розширення трубопроводу TTPC, який дозволяє імпортувати алжирський газ 

в Італію у 2004–2010 рр., у межах якої італійський антимонопольний орган на 

основі імплементованих норм права ЄС звернув увагу на порушення з боку 

ENI під час зриву нею проекту розширення трубопроводу – «зловживання 

ізольованим домінуючим становищем», і присудив штраф у 290 млн євро 

[128]. Комісія, у свою чергу, розглядала цю справу із травня 2007 р. (справа 

39315 ENI) на предмет встановлення факту порушення ст. 102 ДФЄС, яка 

забороняє зловживання домінуючим становищем на внутрішньому ринку 

[129]. У підсумку у 2010 р. Комісія ухвалила «остаточне й обов’язкове 

рішення» у формі рішення Комісії згідно зі ст. 9 Регламенту 1/2003, за яким 

ENI має позбутися своїх акцій у компаніях, які володіють, експлуатують та 

управляють транспортною мережею на міжнародних трубопроводах TAG, 

TENP і Transitgas для транспортування газу в Північну Італію [130].  

2.2. Інституційний механізм регулювання газового ринку  

Європейського Союзу 

 
Важливу роль у забезпеченні функціонування ринку природного газу ЄС 

відіграє його інституційна структура. Вона, загалом, базується на структурі 

органів й інститутів ЄС. Правова робота інститутів ЄС зосереджена на 

забезпеченні правової регламентації енергетичного сектора з метою 

розширення масштабу розв’язуваних завдань до комунітарного рівня, а 

також формування загальних правил організації енергосектора, які надали 

йому системного та перспективного характеру. У секторі енергетики наочно 

відобразилися нові устремління інститутів ЄС (а також держав-членів) і 
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правові тенденції щодо забезпечення єдиних правил у сфері економічної 

діяльності [131, c. 188]. Самі по собі тенденції в ЄС щодо консолідації 

національних компетенцій у сфері регулювання енергетики в межах 

повноважень інститутів ЄС обумовлені життєво важливою необхідністю 

розробки й упровадження нормативно-правових механізмів, як у форматі 

Союзу, так і за його територіальними межами [132, с. 9]. 

Природу, цілі та завдання, тенденції розвитку Європейського Союзу 

вкрай важко зрозуміти без розгляду його інституційної системи. Як образно 

зазначав Б. Топорнін, у цьому випадку можна стверджувати, що така система 

– це і є образ, організаційне втілення інтеграції [133, с. 310]. Створення 

інститутів та інших органів, визначення їхнього статусу, а особливо 

наділення їх необхідними повноваженнями, не мають випадкового характеру.  

Міжнародні організації, як зазначає О. Шпакович, з метою ефективного 

здійснення своїх функцій створюють організаційно-правовий механізм, що 

передбачає систему постійно діючих органів. До цієї системи зазвичай 

входять вищі органи, виконавчі органи, адміністративні органи, різні 

комітети і комісії. Головними елементами інституту міжнародних організацій 

є договірна основа, постійний характер діяльності і внутрішньо-

організаційний механізм, а також здатність мати міжнародну 

правосуб’єктність [134, с. 132-133]. Саме на організаційний механізм 

Європейського Союзу звертає увагу С. Кашкін [135, с. 235-236], розуміючи 

під ним «систему інститутів та інших органів, за допомогою яких організація 

здійснює свою компетенцію».  

В. Муравйов вважає, що інституційний механізм Євросоюзу є системою 

органів ЄС, а також актів, які ці органи ухвалюють. Він має складну 

конструкцію, що відображає поступовий характер розвитку європейської 

інтеграції. Основу організаційної структури інституційного механізму 

Євросоюзу формують Європейський парламент, Європейська рада, Рада, 

Комісія, Суд, Європейський центральний банк, Рахункова палата [5, с. 127]. 

На думку інших авторів, доречно виокремити два розуміння інституційного 
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механізму ЄС. У широкому сенсі – уся сукупність інститутів, органів й 

установ, які разом забезпечують реалізацію завдань ЄС і сприяють 

досягненню поставлених ним цілей, а у вузькому сенсі до його складу 

входять сім інститутів ЄС [136, с. 9]. 

Отже, ключову роль у забезпеченні всього процесу європейської 

інтеграції, у тому числі і в забезпеченні функціонування та створення ринку 

природного газу відіграє Європейська комісія. Цей орган має дуже широкі 

повноваження й у сфері просування інтересів європейської інтеграції. Як 

зазначив О. Володін, Комісія вирішує  завдання забезпечення статутної 

солідарності в секторі енергетики за допомогою активної гармонізації 

«енергетичних» правовідносин усередині ЄС – виданням директив, які 

формують єдиний енергетичний ринок ЄС [137, с. 10]. Проте це не єдиний 

напрям її діяльності у сфері ринку природного газу. Головна мета Комісії – 

розширити наявні повноваження й отримати самостійність у здійсненні 

внутрішньої та зовнішньої енергетичної політики [137, с. 15]. 

Не можемо погодитися з однозначним твердженням Т. Грабович, що 

«основні повноваження у питаннях здійснення енергетичної політики та 

політики енергетичної безпеки ЄС належать Європейському парламенту та 

Раді» [138, с. 110]. Насправді ситуація є складнішою, і ключову роль у 

реалізації політики ЄС у цій сфері відіграє Комісія. А Рада і Парламент лише 

підтримують, або не підтримують пропозиції Комісії. З огляду на це 

доречнішою є думка Л. Хугх і Г. Маркса, які вважають Комісію «умовним 

розпорядником порядку денного інтеграції», що має повноваження 

ініціювати та розробляти законопроекти [139, с. 12].  

Структурно роль сфери енергетики в роботі Комісії підкреслена 

введенням у межах діючого із 2014 р. складу Комісії, на чолі із Ж.-

К. Юнкером, особливої посади «віце-президента з Енергетичного союзу» 

(М. Шефчовіч (Maroš Šefčovič)), а також продовженням функціонування 

посади «комісара із кліматичних дій та енергетики» (М. Аріас Каньєте 

(Miguel Arias Cañete)) [140], яка існувала і раніше. У підзвітності останньому 
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перебуває спеціальний структурний підрозділ Комісії – Генеральний 

директорат з енергетики (DG Energy). Його завданням є виконання 

адміністративно-секретарських функцій з метою сприяння виконанню 

завдань Комісії у сфері енергетики. DG Energy складається з директоратів та 

підрозділів, серед яких для нас цікаві Директорат А «з енергетичної 

політики» і Директорат В «із внутрішнього енергетичного ринку» [141]. Крім 

того, Комісія через DG Energy керує також Агентством зі співробітництва 

енергетичних регуляторів (ACER).  

Важливо, що всі рішення Комісії, як колективного органу, ухвалюються 

простою більшістю голосів, і щойно буде сформульована та затверджена 

спільна політика Комісії, усі комісари мають підтримати цю політику, навіть 

якщо вона не є частиною їхньої власної думки і, звичайно, навіть якщо їхній 

власний національний уряд виступає проти цього [142, с. 246]. 

Комісія наділена широким спектром виконавчих повноважень щодо 

забезпечення виконання норм установчих договорів і керування програмами, 

у тому числі в енергетичній сфері, здійснює представництво ЄС у зовнішніх 

відносинах також і щодо сфери природного газу (п. 1 ст. 17 ДЄС). Проте 

інституційні повноваження Комісії у сфері природного газу загалом можна 

прослідкувати таким чином.  

У межах виконання адміністративних функцій (рудимент секретаріатів 

міжнародних організацій), насамперед ідеться про збирання інформації, на 

основі якої надалі будуть ухвалювати певні рішення. Це загальне право 

Комісії випливає зі ст. 337 ДФЄС. Яскравим прикладом реалізації 

зазначеного права у сфері природного газу є отримання Комісією від держав-

членів інформації про укладені щодо постачання природного газу 

міждержавні угоди та супутню до них інформацію (за Регламентом 994/2010, 

а раніше – Директивою 2004/67/ЄC). Із 2001 по 2004 рр. згідно з Директивою 

2003/55/ЄC держави-члени надавали Комісії «проміжні» доповіді, а в 

листопаді 2005 р. відповідно до вимоги п. 1 ст. 31 директиви Комісія 

представила детальну узагальнюючу доповідь про створення єдиного 
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газового ринку [143]. У цьому ж напрямі сама ЄК інформує інші органи ЄС 

про ситуацію в різних важливих сферах внутрішнього ринку. Так, Комісія у 

2007 р. підготувала для Ради «Перший стратегічний огляд енергетики» [77], у 

2009 р. для Ради та Парламенту «Доповідь про прогрес, досягнутий у 

створенні внутрішнього ринку газу й електроенергії» (Другий стратегічний 

огляд) [144], а згодом і Третій.  

Комісія уповноважена також розслідувати порушення права ЄС і 

накладання санкцій за це. Вона має загальне право на це з огляду на ст. 258–

260 ДФЄС. І підставою є порушення державою-членом будь-яких обов’язків, 

покладених договорами. Відповідно, підставою може бути як дія, так і 

бездіяльність держави, наприклад неухвалення національного акта на 

виконання вимог директиви. Іншим напрямом діяльності в цій сфері може 

бути проведення розслідування проти конкретної держави з вимогою від неї 

надати пояснення з певного аспекту. Особливо часто такі акти 

запроваджувалися в межах імплементації положень Другої та Третьої газових 

директив.  

Комісія, слідкуючи за транспозицією директив із газу в національне 

законодавство, неодноразово застосовувала різні санкційні заходи проти 

держав-порушниць аж до звернення до Суду ЄС при невиконанні зазначених 

норм. Уперше це сталося щодо Першої газової директиви восени 2000 р., 

коли Комісія відкрила процедури про порушення права стосовно Франції та 

Люксембургу за невнесення положень Першої газової директиви в 

національне законодавство. Незабаром Франція оголосила про затримку 

транспозиції Першої директиви і часткову приватизацію Газ де Франс тільки 

після французьких парламентських виборів у 2002 р. Як наслідок, ЄК 

порушила справу в Суді 7 травня 2001 р. У грудні 2006 р. Комісія надіслала 

шістнадцяти державам-членам, які не виконали обов’язок із внесення Другої 

газової директиви в національне законодавство, умотивовані висновки, 

відповідно до ст. 226 ДзЄСп з вимогою здійснити імплементацію. Щодо 

Третьої газової директиви, то з вересня 2011 р. ЄК ініціювала 19 справ, 
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пов’язаних із несвоєчасною імплементацією положень Директиви 

2009/73/ЄC [145]. Проте, якщо до 2012 р. Комісія намагалася не передавати 

питання транспозиції Третього енергетичного пакету державами до Суду, то 

цього року вона це зробила, чим було різко пришвидшено відповідні процеси 

і в підсумку із семи держав лише одна не встигла своєчасно усунути 

невідповідності [146, с. 12].  

Після цього розпочався другий етап контролю Комісії за впровадженням 

вимог Третього енергетичного пакету – виявлення невідповідностей (non-

conformity problems). Комісія почала виявляти і вживати заходи проти 

випадків некоректного їхнього впровадження, або незадовільного 

застосування на практиці. Було відкрито попередні розгляди («EU Pilot case») 

щодо 12 країн-членів [147] з метою прояснити й обговорити «проблему 

невідповідності» з національними владами. Надалі були ініційовані дев’ять 

таких погоджувальних справ, але лише одна з них закінчилася знову 

розпочатою процедурою усунення невідповідностей, а 2016 р. остання 

претензія з корегування моделі відділення мережевого оператора була 

надіслана Німеччині [146, с. 13]. Проте все ж остаточного формування 

гомогенного газово-енергетичного ринку Комісії досягти не вдалося ані на 

2011 р., як було встановлено у Третьому енергетичному пакеті, ані нині. 

Максимум із поки що створеного – це регіональні ринки газу.  

Крім того, Комісія також може бути уповноважена в окремих випадках 

контролювати поведінку юридичних осіб на внутрішньому ринку [18, с. 330]. 

Зокрема, здійснювати розслідування фактичного розділення вертикально 

інтегрованих газових підприємств (ВІП) чи контролю за дотриманням 

законодавства ЄС про захист конкуренції. У разі порушення – накладати 

штрафи. 

В обмеженій кількості випадків Комісію наділено розпорядчими 

повноваженнями,  наприклад щодо особливо важливих транс’європейських 

мереж. Саме вона уповноважена надавати винятки на їхнє використання поза 

загальними нормами права ЄС щодо проектів СПГ і важливих газопроводів й 
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інтерконекторів (South Hook LNG Terminal (UK), 01.12.2004; Isle of Grain 

LNG Terminal (UK), 01.12.2004; North Adriatic (Rovigo) LNG Terminal (Italy), 

03.12.2004; Dragon LNG Terminal (UK), 03.02.2005; Bacton-Balgzand Pipeline 

(UK); Brindisi LNG Terminal (Italy), 12.05.2005; Brindisi LNG Terminal (Italy), 

18.05.2005 та ін.) [148, с. 16]. Комісія схильна вносити зміни в рішення 

національних регулюючих органів про надання вилучень, якщо вважає, що 

умови рішень недостатні для ефективної конкуренції. Саме така ситуація 

була з отриманням «Газпромом» від ЄК права на використання 

понаднормових потужностей газопроводу OPAL у жовтні 2016 р., 

розширивши його права з дозволених 50 до 90 %, з відповідним виведенням 

його з-під дії вимог Третього енергопакету до 2033 р. [149]. Держави-члени 

зобов’язані інформувати Комісію про системи управління і контролю, 

створені для забезпечення ефективної реалізації проектів і досліджень, що 

фінансуються за рахунок коштів ЄС, а також надавати Комісії будь-яку іншу 

інформацію що стосується контролю над проектами. Посадові особи ЄК 

мають право здійснювати виїзні перевірки щодо проектів, яким надано 

допомогу Союзу.  

Також у Комісії є право видавати за власною ініціативою так зване 

«рішення про незастосування» правил конкуренції щодо конкретних 

контрактів у разі, якщо це необхідно для публічних інтересів ЄС (Регламент 

1/2003 ст. 10). Наприклад, надійність поставок газу є публічним інтересом, і 

тому вимога видачі таких рішень є обґрунтованою, зокрема щодо тих 

контрактів, за якими сторони вже прийняли узгоджені з Комісією 

зобов’язання [150, с. 236]. 

Крім того, згідно із Другою та Третьою газовими директивами ЄК 

уповноважена на вимогу держави-члена зобов’язати сторону, що відмовляє в 

доступі до газового ринку постачальнику з держави-члена, надати такий 

доступ (ст. 23 п.2). А в межах Третьої газової директиви Комісія здійснює 

сертифікацію європейських мережевих операторів, насамперед із третіх країн 

(ст. 11 Директиви 2009/73/ЄC), й із 2011 по 2016 рр. було сертифіковано 57 
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операторів газових мереж із розгорнутою рекомендацією щодо адаптації до 

норм директиви в кожному конкретному випадку [146, с. 17]. 

У сфері забезпечення безпеки поставок газу в ЄС Комісія відіграє 

суттєву роль. Саме вона створює, скликає й очолює Газову координаційну 

групу – орган, що має здійснювати оперативну роботу під час кризи. Саме 

Комісія після консультацій із Групою може надати рекомендації державам-

членам, а в разі їхнього невиконання запропонувати Раді «подальші кроки» 

(Директива 2004/67/ЄC про безпеку постачання газу).  

У межах законодавчої діяльності ЄК формально не має суттєвих 

повноважень, з огляду на договори, проте на практиці її неформальний вплив 

на законотворчий процес у ЄС є вагомим. Комісія володіє майже 

монопольний правом на законодавчу ініціативу: «законодавчі акти Союзу 

можуть ухвалюватися тільки за пропозицією Комісії» (п. 2 ст. 17 ДЄС), це ж 

право зафіксовано і в межах звичайної законодавчої процедури (п. 2 ст. 294 

ДФЄС). Майже всі директиви і регламенти, у тому числі й у сфері 

природного газу, починаються із формулювання «Рада (Рада і Парламент), 

діючи за пропозицією Комісії». Іншими словами, хоч формально ці органи і 

мають законодавчу владу, діяти до отримання пропозиції від Комісії вони не 

уповноважені. Іноді ЄК отримує мандат Ради підготувати певне енергетичне 

законодавство. Комісія може відкликати законопроект, але не має права 

голосу. 

Також окремо у ДЄС зафіксовано, що Комісія «пропонує відповідні 

ініціативи» та «просуває спільні інтереси Союзу» (п. 1 ст. 17 ДЄС). Цю 

норму ми можемо розуміти як таку, що реалізується через ухвалення 

рекомендацій і просування практичних дій. У межах першого напряму 

йдеться про ухвалення різного роду актів м’якого права ЄС, які 

передбачають формування права ЄС на майбутнє і стратегічно окреслюють 

напрями нормотворчості [151, с. 79]. Тут мають на увазі Зелені і Білі книги, 

стратегії, програми, плани, декларації, орієнтири, повідомлення тощо 

(наприклад, Повідомлення Комісії «Енергія 2020. Стратегія конкурентної, 
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сталої та безпечної енергії» від 10 листопада 2010 р. [6] чи Повідомлення ЄК 

«Енергетична дорожня карта 2050» від 15 грудня 2011 р. [84] та ін.). Так, 

енергетична стратегія ЄС, узагальнена в Зеленій книзі, яка була прийнята 

Комісією «Європейська стратегія сталої, конкурентоспроможної і безпечної 

енергії» (2006) [26], стала основою для Третього енергетичного пакета. У 

2016 р. Комісія оприлюднила «Стратегію ЄС із виробництва та зберігання 

скрапленого природного газу» [152]. Варто наголосити, що саме з таких актів 

починалася робота ЄК у сфері енергетики в 1960-ті рр. загалом – «Перше 

керівництво для енергетичної політики Співтовариства: меморандум, 

представлений Комісією Раді» (COM (68) 1040 final) [153] і, зокрема, у сфері 

природного газу на початку 1990-х – Повідомлення «Завершення формування 

внутрішнього ринку електроенергії та газу» (COM (1989) 332 final і 334 final, 

COM (1991) 548 final) [154-156].  

Як зауважує із цього приводу Ф. Мората, у такій складній сфері як 

енергетична політика, з обмеженими можливостями виявляти вертикальні 

повноваження, Комісія змирилася з місцем стратегічного вузла 

європейського урядування задля сприяння виконанню досягнених угод. З 

метою виконання цього завдання ЄК покладається на інструменти «м’якого 

права», спрямовані на створення загальної структури європейської 

енергетичної політики [157, c. 106]. 

Крім того, деякі з таких документів володіють у певних ситуаціях і 

правовою силою, проте в чітко визначених у договорах випадках. Наприклад, 

у сфері транс’європейських газових мереж ЄС має право «розробляти 

комплекс орієнтирів» (п. 1 ст. 171 ДФЄС).  

Комісія, останнім часом реалізовуючи свої повноваження в зовнішньому 

вимірі енергетичної політики, безпосередньо звертається до питання безпеки 

постачання та вводить конкретні стратегії і пропонує нові механізми, щоб 

забезпечити диверсифікацію та координацію постачання енергетичних 

ресурсів [142, с. 246]. ЄК має повноваження на представництво ЄС у 

зовнішніх зносинах, за винятком сфери спільної зовнішньої та безпекової 
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політики й інших випадків, обумовлених договорами (п. 1 ст. 17 ДЄС). Проте 

вступати в переговори Комісія може лише за пропозицією держав-членів. Ця 

пропозиція може бути висловлена як безпосередньо (у межах процедури 

забезпечення безпеки поставок за Регламентом 994/2010), так і через Раду – 

щодо безпосереднього проведення переговорів із третьою країною/країнами. 

Так, у червні 2017 р. Комісія ЄС підготувала проект мандату на ведення 

переговорів із Росією з питання будівництва другої гілки газопроводу 

«Північний потік» і надала його на затвердження державам-членам. Проте в 

будь-якому випадку Комісії потрібен мандат на чергову зовнішньополітичну 

акцію, причому лише на стадію переговорів. Дещо різні процедурні аспекти 

співпраці Ради і  ЄК під час переговорів передбачені в межах спільної 

торговельної політики (п. 3 ст. 207 ДФЄС) і в усіх інших випадках (п. 3–4 

ст. 218 ДФЄС). Відмінність полягає в тому, що в першому випадку Комісія 

має вести переговори і консультації зі спеціальним комітетом, створеним 

Радою, і регулярно доповідати йому та Парламенту про хід переговорів. У 

другому випадку Рада лише може створювати такий комітет і надсилати 

представника на переговори. Укладання міжнародних договорів без участі 

держав – членів ЄС не відбувається. Іншими словами, у першому випадку ЄК 

залежна від Ради (міністрів урядів держав – членів ЄС) у кожній своїй дії. У 

другому випадку Рада замінює Комісію, щойно договір входить у стадію 

підписання [131, с. 15]. Так, за мандатом Ради саме ЄК представляла ЄС у 

переговорах щодо Енергетичної хартії і ДЕХ, регіональних ініціатив у 

Південно-Східній Європі і Центральній Азії, енергетичному діалозі з Росією 

й Україною. Саме Комісія отримала мандат для ведення переговорів у травні 

2004 р. зі створення Енергетичного співтовариства, а у вересні 2011 р. ЄК 

розпочала вести від імені ЄС переговори про укладання договору для 

отримання каспійського газу в межах створення амбітного проекту 

газопроводу Nabucco [158].  

Також Комісія безпосередньо представляє ЄС у міжнародних 

організаціях, пов’язаних зі сферою природного газу (ст. 220 ДФЄС), 
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наприклад в Енергетичному співтоваристві. І, відповідно, Комісія ж 

доповідає Раді про роботу Енергетичного співтовариства. Нині це особливо 

важливо, тому що країни Південно-Східної Європи у значній мірі спиралася 

на поставки російських енергоносіїв, і тому дуже стурбовані після кризи 

навколо України. Такий принцип застосовують і в межах квазіміжнародних 

об’єднань: ЄС у межах Енергетичного діалогу з Росією представляє комісар з 

енергетики [159, с. 5]. 

Саме Комісія у форматі своїх зовнішніх повноважень на основі актів 

Третього енергетичного пакету може звертати увагу на невідповідність дій 

держав-членів комунітарному законодавству щодо третіх держав. Спершу це 

вплинуло на зміну газотранспортних контрактів між Польщею та Росією 

(PGiNG та Газпромом), зокрема контракту щодо газопроводу «Ямал» між 

Польщею та Росією на 2010 р., щоб забезпечити доступ третіх сторін і 

реекспорт надлишкового російського газу. А у 2013 р. саме ЄК публічно 

проголосила, що двосторонні міжурядові угоди з приводу газопроводу 

«Південний потік», укладені Росією в період із 2008 по 2010 рр. із шістьма 

державами – членами ЄС, не відповідають Третьому енергетичному пакету 

ЄС і тому мають бути або переглянуті, або денонсовані [160].  

Європейська комісія також була посередницею на міждержавних 

переговорах щодо постачань газу у треті держави. Наприклад, у 2009 р. і 

впродовж 2014–2016 рр. вона мала повноваження посередника на 

переговорах «Газпрому» та «Нафтогазу» щодо постачань газу в Україну і в 

ЄС.  

Комісія активно використовує механізми м’якого права при просуванні 

відносин у газовій сфері із третіми країнами. Зокрема, ідеться про 

оформлення угод у формі меморандумів. Так, було укладено Меморандум 

про промислове співробітництво в енергетичному секторі між Міністерством 

палива й енергетики Російської Федерації і Комісією ЄС (1999) [137, с. 16], а 

також меморандуми про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері енергетики 

з Україною (2005 і 2016).  
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У межах ЄС за участі ЄК також створено різні форуми для 

врегулювання газових проблем ad hoc. Так, 9 лютого 2015 р. представники 

Австрії, Болгарії, Хорватії, Греції, Угорщини, Італії, Румунії, Словенії та 

Словаччини, а також віце-президент Європейської комісії з питань 

енергетики Союзу і комісар із дій у галузі клімату й енергетики провели 

перше засідання Групи високого рівня з газового постачання Центральної та 

Південно-Східної Європи (CESEC) в Софії. Метою Групи високого рівня є 

створення дорожньої карти пріоритетної регіональної інфраструктури та 

просування її реалізації з метою розвитку інфраструктури, підвищення 

ринкової інтеграції та сприяння диверсифікації поставок газу в регіон [161, с. 

12]. До складу групи входять відповідні ключові гравці у сфері, щоб 

забезпечити регулярний моніторинг прогресу у відборі та фінансуванні 

проектів, що становлять спільний інтерес у сфері газу. 

Рада ЄС (далі – Рада) завдяки своїй координуючій ролі також є одним з 

основних гравців в енергетичній сфері. Інституція володіє законодавчими 

повноваженнями і розв’язує це питання разом із Європейським парламентом. 

Вона забезпечує координацію спільної економічної політики держав-членів,  

встановлює принципи спільної зовнішньої політики та політики безпеки 

(СЗБП), визначені Європейською радою, і реалізує їх. 

Рада – інститут ЄС, що представляє держави-члени, які і формують її 

склад. Нині вона складається із 28 членів, які представлені відповідними 

профільними міністрами, що збираються в різних формаціях (п. 6 ст. 16 

ДЄС). Однією із них є Рада з питань транспорту, телекомунікації та 

енергетики (TTE), створена у 2002 р., що збирається раз на два місяці. На ній 

присутній єврокомісар із питань енергетики. Крім того, участь у 

врегулюванні питань, пов’язаних із природним газом у співтоваристві, бере 

також Рада ЄС у форматі Ради із загальних питань та зовнішніх зносин 

(GAERC) – наприклад щодо безпеки постачань, відносин із Росією, питань 

зовнішніх відносин та розвитку, і Рада з економічних та фінансових питань 

(ECOFIN) – наприклад щодо енергетичного ринку [162, с. 178-179]. Їхній 
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регламент було встановлено Рішенням Ради із загальних питань від 1 грудня 

2009 р. [163, с. 46]. Такий діапазон формацій Ради підкреслює комплексну 

складність і багатоплановість сфери ринку природного газу в ЄС. 

Крім того, при Раді існує Робоча група з питань енергетики. На відміну 

від різних міністерських формацій Ради, які лише наполовину регулярні, 

Робоча група з питань енергетики в межах інституції зазвичай збирається 

щотижня. Coreper I, очолюваний заступниками постійних представників 

держав-членів, відіграє роль головного інформаційного центру між Робочою 

радою та Радою ЄС, а Coreper II, очолюваний послами, займається лише 

питаннями зовнішньої політики, розвитку та ядерними аспектами. 

Найважливішими для ринку природного газу були такі засідання Ради: 

- Засідання № 1850 від 1 червня 1995 р., коли Рада обговорювала питання, 

пов’язані з необхідністю розширення транс’європейських енергетичних 

мереж, у тому числі природного газу [164].  

- На засіданні Ради № 2092 у 1998 р. було обговорено впровадження 

«загальних правил для внутрішнього ринку природного газу» [165].  

- У межах зустрічі № 2267 від 30 травня 2000 р. обговорили аналіз 

внутрішнього ринку газу, представлений Комісією, і закликали держави-

члени уважно подивитися на проблемну сферу – «використання 

диверсифікованої і конкурентоспроможної бази поставок, а також 

підвищення взаємозв’язку національних газових мереж» [166].  

- У заключному документі Ради № 2507 від 14 травня 2003 р. велику 

увагу приділено недостатньо швидкій реалізації в національному 

законодавстві відкриття газових ринків і зроблено висновок, що прискорення 

необхідне у формі нової директиви. Крім того, у центрі порядку денного була 

безпека та запобіжні заходи в разі кризи поставок нафти або газу [167]. 

- На засіданні напередодні газової кризи в українсько-російських 

відносинах у січні 2006 р. Рада ЄС знову зосередилася на зовнішньому 

аспекті енергетичних відносин, заслухавши доповідь комісара з енергетики 

А. Пієбалгса щодо останніх подій у діалозі між ЄС і Росією [168].  



 

103 

 

Загалом у рішеннях Ради ЄC із питань енергетики в період із 1995 р. 

можна виокремити деякі лінії трендів. 

На початковому етапі в центрі уваги перебувала дискусія з поліпшення 

газопостачання в мережі в межах ЄС. Особливо ці аспекти обговорювалися в 

розділі безпеки постачань, водночас «зовнішня енергетична політика» 

вважалася такою, що більше належить до сфери торгівлі та політики 

лібералізації і розглядається, по суті, у державах-членах. Це не змінюється 

навіть у 2003 р., із другою хвилею лібералізації газового ринку, хоча 

конкретні заходи мали відбуватися у співпраці з неєвропейськими 

постачальниками природного газу.  

Другий тренд представляють дискусії із приводу лібералізації та 

підвищення регулювання з погляду створення внутрішнього енергетичного 

ринку. У цьому випадку рішення для газової промисловості зазвичай  

ухвалюються із відставанням від ринку електроенергії. Директиви щодо газу 

1998, 2003 і 2009 рр. є основними віхами і вони довели, що впродовж усього 

періоду спостереження регулювання в галузі лібералізації енергетичного 

ринку відкривало широкий простір у дискусії з енергетичної політики.  

Виконує важливі функції Рада ЄС й у зовнішньому аспекті забезпечення 

функціонування ринку природного газу ЄС. Рада, згідно із рекомендаціями 

Комісії або Верховного представника Союзу з питань закордонних справ і 

політики безпеки санкціонує початок переговорів й ухвалює для Комісії 

директиви щодо їхнього ведення (п. 3 ст. 218 ДФЄС). Іншими словами, на 

ведення переговорів і підготовку міжнародних договорів Комісію 

уповноважують міністри національних урядів держав – членів ЄС. У процесі 

переговорів ЄК має повідомляти Раду про їхній хід, особливо якщо це зачіпає 

спільну торговельну політику (п. 3 ст. 207 ДФЄС). Це можна побачити на 

прикладі роботи Енергетичної ради ЄС – США: «Європейська комісія буде 

регулярно повідомляти держави-членів про її обміни зі Сполученими 

Штатами із цього питання і передасть порядок денний для них» [169]. Після 

проведення переговорів Комісією, саме Рада укладає від імені Союзу 
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міжнародні угоди між ЄС й однією або кількома державами, або 

міжнародними організаціями, у тому числі й у сфері природного газу, 

зокрема ДЕХ, Договір про заснування Енергетичного співтовариства. Рада 

тут діє кваліфікованою більшістю (п. 8 ст. 218 ДФЄС). Проте одностайність 

буде потрібною, якщо угода охоплює сферу, для якої одностайність є 

правилом, що застосовується для прийняття союзного акта. 

З метою ухвалення заходів у сфері забезпечення безпеки постачання 

газу передбачено можливість односторонніх дій Ради «без шкоди будь-яким 

іншим процедурам, визначеним у Договорах… за пропозицією Комісії, у дусі 

солідарності між державами-членами, прийняти рішення щодо заходів, 

доречних в економічній ситуації» (ч. 1 ст. 122 ДФЄС) [138, с. 110]. Так, 

згідно із Директивою 2004/67/ЄC про безпеку постачання газу саме Раду за 

пропозицією Комісії наділено правом «ужити подальших необхідних 

заходів» проти держави-члена, що не виконує рекомендації ЄК і Газової 

координаційної групи. Саме Рада під час газової кризи січня 2009 р. 

ініціювала збільшення виробництва газу в низці держав-членів, вихід газу зі 

сховища до максимальної потужності в найбільш постраждалих районах, 

активізувала імпорт і диверсифікацію джерел та маршрутів як усередині, так 

і зовні ЄС та тимчасове обмежене споживання для промисловості в Болгарії, 

Словаччині і для великих споживачів в Угорщині [170, с. 2].  

Ключова функція Ради полягає в діяльності разом із Парламентом у 

сфері законодавчих повноважень (ст. 16 ДЄС), у тому числі і щодо актів 

стосовно сфери природного газу.  

Європейський парламент (далі – Парламент) діє в межах звичайної 

законодавчої й іноді спеціальної законодавчої процедури щодо ухвалення 

актів у сфері природного газу (п. 2 ст. 194 ДФЄС). Більшість актів в 

енергетичній сфері ухвалюється саме через звичайну законодавчу процедуру, 

яка детально розписана у ст. 294 ДФЄС і може передбачати проведення трьох 

читань аж до ухвалення узгодженого рішення Радою та Парламентом. У 

процесі ухвалення Третього енергопакету з ініціативи Парламенту, особливе 
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значення було приділено захисту прав споживачів. Парламент також згодом 

ініціював визнання концепції «енергетичної бідності». Він рішуче 

підтримував створення ACER, підкресливши, що йому повинні бути надані 

необхідні повноваження для подолання тих проблем, які не можуть бути 

вирішені національними регуляторами і які перешкоджають інтеграції та 

належному функціонуванню внутрішнього ринку. 

Якщо ж передбачається ухвалення акта за спеціальною законодавчою 

процедурою із фінансових заходів в енергетичній сфері (п. 3 ст. 194 ДФЄС) 

чи заходів, що впливають на обрання джерел енергії та структур 

енергозабезпечення держав-членів (п. 2 ст. 192 ДФЄС), то Рада має діяти 

«одностайно… після проведення консультацій із Європейським 

парламентом» (п. 3 ст. 194 ДФЄС). В обох випадках Парламент голосує 

простою більшістю. 

Також згода Парламенту потрібна в межах процедури укладання 

міжнародних угод, встановленої ст. 218 ДФЄС, у тому числі і щодо 

енергетичної сфери. Зокрема, у ДФЄС особливо виділено угоди, що 

«охоплюють галузі, до яких застосовують або звичайну законодавчу 

процедуру, або спеціальну законодавчу процедуру, коли потрібна згода 

Європейського парламенту» (§ v п. 6 ст. 218 ДФЄС), серед яких є й 

енергетична політика, наприклад щодо будівництва та реконструкції 

газотранспортних мереж, а також тих, «що при організації процедури 

співпраці запроваджують окрему інституційну структуру» (§ ііі п. 6 ст. 218 

ДФЄС), наприклад – Енергетичне співтовариство. В усіх випадках 

Парламент голосує більшістю (ст. 231 ДФЄС). 

Договір передбачає, що Парламент має бути негайно і повністю 

поінформований на всіх етапах процедури укладання міжнародних договорів 

(п. 8 ст. 218 ДФЄС). Із цієї причини Комісія і головуючий Ради зобов’язані 

інформувати Парламент про останні зміни в міжнародних переговорах. З 

іншого боку, це не означає, що члени Парламенту можуть бути присутніми 

на засіданнях робочої групи Ради на місці під час міжнародних переговорів. 
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Крім того, європарламентарі можуть ставити письмові й усні питання 

Комісії з усіх проблем функціонування та діяльності ЄС (ст. 230 ДФЄС), а 

також отримувати звіти від Ради і Комісії щодо економічної політики та 

санкцій проти держав-членів. Парламент може також ухвалювати 

рекомендації з усіх сфер життя ЄС, у тому числі і ринку природного газу, 

наприклад Рішення Європейського парламенту та Європейської ради 

№ 1254/96/ЄС від 5 червня 1996 р. «Щодо ряду правил для 

транс’європейських енергетичних систем» [171] або Резолюція 

Європейського парламенту «На шляху до Європейського енергетичного 

союзу» від 15 грудня 2015 р. У резолюціях Парламент наполягав на 

збільшенні прав споживачів (змінити постачальників, увести пряме 

інформування за допомогою інтелектуальних лічильників та ефективної 

обробки скарг, запровадити посаду «енергетичного омбудсмена») [172].  

У складі Парламенту функціонують спеціальні комітети з питань 

енергетики: у 1994–1999 рр. – Комітет із досліджень, технологічного 

розвитку, енергетики; 1999–2004 рр. – Комітет із питань промисловості, 

зовнішньої торгівлі, наукових досліджень, енергетики; із 2004 р. – Комітет із 

питань промисловості, досліджень, енергетики [173]. Відповідні комітети 

підготували кілька доповідей із питань природного газу, які зосередилися 

головним чином на темах внутрішнього енергетичного ринку і безпеки 

постачань: 2002 р. – доповідь «Про внутрішній газовий ринок» (доповідачі: 

К. Турме і Б. Репкей), запропоновано 160 законодавчих змін [174]; 2003 р. – 

доповідь «Рекомендація про постачання скрапленого газу і природного газу» 

(К. Вестендорп-і-Кабеса) [175]; і 2003 р. – доповідь «Про поставки газу» 

(П. М. Момбаур) [176] представлена на проект директиви Комісії щодо 

забезпечення безпеки поставок енергоносіїв у першому читанні. Було 

запропоновано загалом 19 поправок. У 2007 р. Комітет аналізував газову 

кризу Росії й України, запропонувавши посилити зовнішню енергетичну 

складову політики ЄС [177]. У 2011 р. в ході переговорів із законодавчої 

пропозиції щодо внесення змін до регламенту з безпеки постачання газу, 
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Комітет у закордонних справах безуспішно запропонував текст поправки, у 

якій він хотів посилити роль Високого представника в кількох сферах.  

Роль Європейської ради у сфері регулювання ринку природного газу є 

не менш значною. Інституція забезпечує формування єдиної та солідарної 

позиції ЄС у стратегічних питаннях спільних політик (п. 6. ст. 15 ДЄС), до 

яких, безумовно, належить і сфера енергетики. Що стосується зовнішньої дії, 

то Європейська рада загалом визначає інтереси й ухвалює рішення, 

наприклад щодо конкретної країни або в таких тематичних галузях, як 

енергетика. Одним із таких відомих актів Європейської ради є документ 

Пієбалгса – «План дій: Енергетична політика для Європи на 2007–2009 рр.» 

(2007) [178], що мав узгодити чітку енергетичну політику ЄС. 

Саме Європейська рада ухвалює ключові акти загального характеру, що 

визначають у тому числі напрями функціонування та діяльності інститутів 

ЄС на найближчу перспективу у сфері ринку природного газу. Так, 

Європейська рада в березні 2015 р. імплементувала завдання створення 

Енергетичного союзу в поточну діяльність ЄС, визначивши п’ять його 

вимірів, тісно пов’язаних між собою: енергетична безпека, солідарність і 

довіра; повністю інтегрований енергетичний ринок Європи; 

енергоефективність, що сприяє поміркованості попиту; декарбонізація 

економіки, а також дослідження, інновації та конкурентоспроможність. При 

цьому Європейська рада зобов’язала Раду ЄС надати доповідь із цього 

приводу до грудня після обговорення з інститутами і державами-членами [90, 

с. 2].  

Роль Суду ЄС (далі – Суд) у сфері ринку природного газу полягає, з 

одного боку, у врегулюванні спорів ЄС й інститутів із державами-членами та 

розгляді правомірності індивідуальних санкцій ЄС проти юридичних осіб, а з 

іншого – у тлумаченні норм права ЄС, яке надає поштовх для подальшої 

законодавчої ініціативи Комісії з реформування європейського 

законодавства. Питання щодо прецедентного характеру рішень Суду і 

відповідно їхнього існування як окремого джерела права в доктрині не 
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закрите і суттєвим аргументом на користь прихильників його існування 

служить Декларація про примат до Заключного акта міжурядової 

конференції, що розробила Лісабонський договір (2007): «відповідно до 

стійкої судової практики Суду Європейського Союзу договори і право, 

створюване Союзом на підставі договорів, мають примат над правом держав-

членів на умовах, визначених згаданою судовою практикою» [179, с. 491]. 

Саме Суд у середині 1980-х рр. почав формувати поняття «безпеки 

поставок» щодо енергетичних ресурсів через тлумачення права держав-

членів на імпортні, експортні та транзитні обмеження в межах захисту 

«громадської безпеки» в сенсі ст. 36 ДзЄЕСп (справа Campus Oil). Заявивши 

при цьому, що навіть там, де ЄЕС ухвалює рішення з енергетичних питань, 

держави-члени мають право вживати додаткових заходів на національному 

рівні [180, с. 474].  

Згодом, у 1990-х рр., Суд після вмотивованого звернення Комісії щодо 

«невиконання державами своїх обов’язків за договорами» (ст. 258 ДФЄС) 

засудив монополії на імпорт й експорт газу та електроенергії, обґрунтовуючи 

свої висновки на підставі ст. 37 ДФЄС (колишня ст. 31 ДзЄСп) (справи 

Commission v. France, Case C-159/94, Commission v. Italy, Case C-158/94, 

Commission v. Netherlands, Case C-157/94) [181, с. 122]. Це стало поштовхом 

для початку лібералізації європейського енергетичного ринку. У 1990-ті рр. 

прецедентне право Суду в галузі енергетики та рішення того часу 

відображають спробу інституції підтримувати баланс між новими ідеями ЄК 

та суверенними правами держав-членів щодо національних питань 

енергетики. Підхід Суду було визнано «обережним», на противагу поведінці 

Комісії. Це було виправдано відсутністю положень договорів, які б 

гарантували наднаціональні повноваження в цій галузі, а також через 

нездатність покластися на конкретний сектор вторинного права, аж до кінця 

1990-х рр. [16, с. 18]. Водночас практика Суду може вступати в суперечність 

із пропозиціями Комісії, зокрема на ринку природного газу. Свого часу з 

приводу такої позиції І.В. Гудков зазначав, що «Суд ЄС схильний займати 



 

109 

 

консервативнішу позицію» [28, с. 7] у сфері енергетики. Так, у межах 

антидемпінгового розслідування Суд встановив, що ціна російського газу на 

кордоні Німеччини і Чехії, яка визначається за спеціальною формулою із 

прив’язуванням до ціни нафти в межах довгострокових контрактів, є 

«розумною» та «вільною від ринкових спотворень» [182]. У 2000-х рр. Суд 

звертав увагу на невиконання новими державами-членами вимог Директиви 

94/22/ЄС щодо ліцензування видобутку вуглеводнів. Зокрема, у Справі 

«Polish hydrocarbon» (Case 569/10) було вказано на порушення в польському 

законодавстві щодо фіксації в ньому можливості іноземного оператора 

отримати ліцензію лише в разі реєстрації в Польщі [183]. 

Із 2000-х рр. низка справ розглядалася Судом у зв’язку з імплементацією 

вимог Третього енергетичного пакету й актів з безпеки постачань газу. Так, у 

справі Польща проти Комісії (2011) держава оскаржувала підхід ст. 10 тa 

Директиви 2003/87/ЄC, який використовувала ЄК, і який передбачав 

використання природного газу як контрольної точки для визначення 

орієнтовних показників вироблення тепла та палива. На думку Польщі це 

призведе до «переспрямовування компаній до купівлі технології газу. Як 

наслідок, це рішення зумовить збільшення споживання природного газу 

відповідною державою, порушить її енергетичний баланс та змусить її 

переглянути свою енергетичну політику» [184, п. 10]. Проте Суд визначив, 

що вимоги зазначеної директиви спрямовані на імплементацію вимог 

Договорів щодо захисту довкілля, а не енергетичної співпраці і тому 

обмеження, встановлені п. 2 ст. 194 ДФЄС, тут не можуть застосовуватися 

[184, п. 17]. Загалом, як зазначає Д. Пономарьова, практика Суду з питань 

створення та функціонування єдиного ринку природного газу 

характеризується переважанням справ прямої юрисдикції, порушуваних 

Європейською комісією проти держав-членів, що неналежним чином 

імплементували відповідні директиви ЄС [57, с. 15]. У 2012 р. Комісія 

звернулася до Суду зі скаргою проти низки (семи держав-членів), щодо 

відсутності вчасної імплементації ними норм Третього енергопакету, чого 
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раніше намагалася не робити. Усього таких судових розглядів (у частині 

електроенергетики і газу) було відкрито 15. У підсумку процес імплементації 

було пришвидшено, що дозволило державам уникнути судового 

переслідування та накладення штрафів [146, с. 12].  

Цікавим аспектом, розглянутим Судом у сфері газового ринку, стало 

державне ціноутворення на газ. Ця практика є забороненою вже Другим 

енергопакетом, проте влада багатьох держав продовжувала цю соціально 

корисну справу. Водночас ЄК вдалося досягти згоди з деякими державами 

(Греція, Португалія, Румунія) щодо поступової ліквідації системи 

державного втручання в ціноутворення на енергоресурси. Проте деякі такі 

справи потрапили і до Суду. Так, у справі Federutility Суд у преюдиціальному 

висновку на запит італійського суду встановив, що регулювання цін на 

енергоресурси правомірне лише в суворо визначених випадках. І 

встановлення AEEG, за дорученням італійського уряду, так званої 

«довідкової ціни» на газ після 1 липня 2007 р. (граничний термін за п. 1 с 

ст. 23 Директиви 2003/55/ЄС), яку слід брати за орієнтир у комерційних 

пропозиціях, є неправомірним, а ціну має визначати взаємозв’язок із попитом 

та пропозицією [70]. 

Також за оскарженням рішень органів ЄС до Суду можуть звертатися і 

зацікавлені юридичні особи. Так, Національний нафтогазовий холдинг 

«Нафтогаз України» в березні 2017 р. оскаржив рішення Комісії щодо 

передачі в користування «Газпрому» 90 % газопроводу OPAL як таке, що 

суперечить Директиві 2009/73,  Договору до Енергетичної хартії та Договору 

про заснування Енергетичного співтовариства, порушує правила щодо 

конкуренції та підриває енергетичну безпеку України [185]. 

Важливе місце серед установ ЄС займає спеціалізований орган зі 

співпраці національних регуляторів енергетики – Агентство зі співпраці 

регуляторів енергетики (ACER), що замінило Європейську групу 

регуляторних органів з електроенергії і газу (European Regulators Group for 

Electricity and Gas – ERGEG), яка існувала із 2003 по 2011 рр. [186, с. 14] в 
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межах Другого енергетичного пакету, як консультативний орган для Комісії з 

питань внутрішнього енергетичного ринку [187, с. 34]. Його заснування було 

передбачено регламентом 713/2009 «Про заснування Агентства зі співпраці 

регуляторів енергетики» [188]. ACER офіційно розпочав роботу в березні 

2011 р.  

До складу органів ACER – Адміністративної ради, Ради регуляторів й 

Апеляційної ради входять представники інститутів ЄС і національних 

регуляторів. Очолює його директор (ст. 3 Регламенту 713/2009), підзвітними 

директору є низка департаментів, серед яких і департамент із природного 

газу. З погляду структури ACER є поєднанням міжнаціональних і 

наднаціональних повноважень. Так, Рада регуляторів втілює в собі 

міжнаціональні повноваження, а Адміністративна рада і така, що виконує 

квазісудові наглядові функції Апеляційний рада – наднаціональні [7, с. 202]. 

Участь у роботі агентства, уклавши угоду з ЄС, можуть брати і треті країни, 

хоча поки це практично не здійснено. За своїм юридичним статусом ACER є 

«децентралізованим агентством ЄС», як Євроюст чи Frontex. Вони не входять 

до складу інститутів ЄС і створені для виконання окремих завдань. 

Мета ACER полягає в тому, щоб сприяти обов’язковій співпраці між 

національними регуляторами в розбудові Транс’європейської системи 

енергетичної інфраструктури й утворення на основі спільних принципів 

нових мережевих кодексів. Практично ACER розробляє керівні настанови 

(framework guidelines) для мережевих кодексів, необов’язкові думки та 

рекомендації для регулюючих органів національної енергетики, операторів 

систем передачі й інститутів ЄС, ухвалює юридично обов’язкові 

індивідуальні рішення:  

- з технічних питань, на вимогу актів Третього енергетичного пакету,  

- щодо вилучення нової великої транскордонної 

електроенергетичної/газової інфраструктури з-під загального режиму 

Третього енергетичного пакету (наприклад щодо інтерконектора Польща –

Литва у 2014),  
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- щодо умов доступу до транскордонної електроенергетичної/газової 

інфраструктури й умов їхньої операційної безпеки.  

Рішення щодо останніх двох випадків можуть ухвалюватися лише за 

відсутності згоди національних регуляторів упродовж шести місяців або на 

їхнє прохання (ст. 7–9 Регламенту 713/2009). Іншими словами, компетенція 

ACER є комплементарною. Так, у липні 2015 р. за результатами консультацій 

і слухань ACER опублікував проект поправки до Регламенту № 984/2013 

щодо нових потужностей, куди додано ст. 20, яка описувала процес 

ухвалення рішень щодо будівництва нових або додаткових потужностей 

[189]. Також саме ACER оприлюднює останню редакцію Цільової моделі 

газового ринку (Gas Target Model, GTM) – нині діє від 2015, у якій визначає 

напрями функціонування та розвитку газового ринку ЄС. Його тлумаченням 

є документ ACER «European Gas Target Model – Review and update» [190]. 

ACER також займається моніторингом внутрішнього енергетичного 

ринку і розвитком регіональних енергетичних ринків. Це здійснюється серед 

іншого через моніторинг виконання своїх завдань добровільними 

об’єднаннями ENTSO-E і ENTSO-G, моніторинг імплементації мережевих 

кодексів, роздрібних цін на газ й електроенергію та доступ до мереж. 

Відповідно до Регламенту 1227/2011 «Про цілісність оптового ринку енергії і 

прозорість» [191] і Регламенту 347/2013 «Про керівні принципи для 

транс’європейської енергетичної інфраструктури» [95], ACER також 

контролює оптовий ринок електроенергії і газу та повідомляє національним 

регуляторам в разі передбачуваних ринкових зловживань. Усі 

енерготрейдери зобов’язані повідомляти про свої угоди в ACER. 

Виконання своїх завдань, таких як розробка рамкових принципів і 

пропозиції поправок до мережевих кодів, широкі консультації з учасниками 

ринку (переважно на основі прямих консультацій), ВІП, споживачами, 

кінцевими користувачами й, у відповідних випадках, владними органами з 

питань конкуренції та енергетичного регулювання, ACER здійснює у 

відкритій та прозорій манері. Зазвичай такі консультації мають включати 
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також зовнішніх постачальників (наприклад, російський Газпром або 

норвезьку Statoil), оскільки вони будуть учасниками верхнього сегменту 

енергетичного ланцюга. Інформація, отримана від учасників ринку, може 

підвищити дієвість нормативної бази загалом і допоможе усунути будь-які 

прогалини через асиметрію інформації [192, с. 10]. 

АСЕR є незалежним від підприємств – виробників електроенергії і газу, 

операторів транспортних і розподільчих систем та під час здійснення своєї 

діяльності враховує специфічну роль національних регуляторних органів, 

забезпечуючи однакове застосування ними законодавства [193, с. 117]. 

 Крім того, ACER відіграє певну роль у розвитку енергетичної мережі, 

оскільки агентство надає консультації у створенні «проектів спільного 

інтересу». ACER  також контролює й оцінює виконання проектів спільного 

інтересу та бере участь у формуванні 10-річних планів у сфері енергетики 

[194, с. 8-9]. 

До складу ЄС входить і кілька формально незалежних органів, що 

функціонують як неурядові організації, проте також мають своє місце в 

інституційній структурі газового ринку ЄС. Це, насамперед, Європейська 

асоціація операторів системи транспортування газу (ENTSO-G). Зазначений 

орган створено у 2009 р. на виконання Регламенту 715/2009 «Про умови 

доступу до природних газотранспортних мереж і скасування Регламенту (ЄC) 

№ 1775/2005» [23], з метою об’єднання європейської мережі системних 

операторів транспортування газу. Ще одним добровільним об’єднанням у ЄС 

є створена в березні 2000 р. десятьма регуляторами газового ринку Рада 

європейських органів регулювання енергетики (CEER), які підписали 

відповідний Меморандум про взаєморозуміння [195]. Вона має дві мети – 

розширення співпраці між національними регулюючими органами та 

взаємодія з інститутами ЄС, для того, щоб сприяти створенню 

ефективнішого внутрішнього енергетичного ринку. Офіційна мета 

заснування CEER – утвердити себе як форум, що має супроводжувати 

«майбутнє приєднання нових держав-членів». CEER відіграє роль платформи 
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для співпраці, обміну інформацією та допомоги між національними органами 

регулювання енергетики в Європі і їхньої взаємодії на рівні ЄС та на 

міжнародному рівні.  

Ще одним неформальним об’єднанням учасників газового ринку є 

створений за ініціативи Комісії в 1999 р. Мадридський форум із регулювання 

ринку газу (European Gas Regulatory Forum). Його засідання проходять двічі 

на рік. Форум об’єднує усіх суб’єктів, як публічного, так і приватного 

секторів, які активні на газовому ринку ЄС. У його роботі на постійній основі 

бере участь ЄК, держави-члени, енергетичні регулятори, компанії, 

представники міжнародних організацій, таких як МЕА, асоціації газової 

промисловості, оператори систем передачі, постачальники газу та трейдери, 

споживачі, користувачі мережі, газові біржі тощо. Такий широкий склад 

учасників дозволяє мобілізувати необхідні професійні знання та досвід і 

забезпечити збалансоване врахування різних, часто полярних думок [7, с. 

212]. 

Метою зазначеного форуму є неформальна діяльність за участі ЄС, для 

обговорення питань й обміну досвідом, які повинні сприяти будівництву 

внутрішнього ринку газу із завданням проведення неформальної гармонізації 

стандартів з імплементації вимог вторинного енергетичного законодавства. 

Його характеризують як «основний інструмент для полегшення 

транснаціональної комунікації» [196, с. 6], що не є органом ЄС. Юридична 

сила його актів характеризувалася Комісією як «добровільне узгодження» 

[197]. Керівна роль належить ЄК, яка визначає, хто має акредитацію і може 

брати участь, та встановлює порядок денний і вирішує, чи будуть внесені 

зміни до порядку денного, запропонованого учасникам. Також важливою є 

роль об’єднань національних регулюючих органів (Ради європейських 

регуляторів енергетики та Групи європейських регуляторів 

електроенергетики і газу), які готують пропозиції щодо найважливіших 

питань і здійснюють контроль за виконанням ухвалених рішень [150, с. 187]. 
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Нині Форум займається питаннями транскордонної торгівлі газом, 

зокрема тарифікації транскордонних газових бірж, розподілу й управління 

дефіцитною пропускною здатністю міжсистемних з’єднань та інших 

технічних і комерційних бар’єрів на шляху до створення повністю 

оперативного внутрішнього газового ринку. 

2.3. Правове забезпечення безпеки постачань  

на ринку природного газу ЄС 
 

Проблема енергетичної безпеки набула нині глобально-світового 

контексту. Не дивно, що вона ставала предметом обговорення й ухвалення 

певних рішень у ХХІ ст. в Раді Безпеки ООН [198, с. 35] і на засіданнях 

Великої вісімки [199, с. 4], ОБСЄ [200, с. 51-56] та НАТО [201]. Так, під час 

головування в ОБСЄ у 2013 р. міністр закордонних справ України заявив, що 

«навряд чи вдасться забезпечити всеосяжну і міцну безпеку в регіоні ОБСЄ 

без належного протистояння існуючим викликам…, серед яких й енергетична 

безпека» [202]. 

Ще у 2002 р. Комісія зазначала: «Побудова внутрішнього ринку 

природного газу та забезпечення надійності постачань є сумісними цілями. 

Очевидно, що добре функціонуючий газовий ринок має отримувати 

достатній рівень надійних газових поставок із диверсифікованого кола 

джерел постачання. З огляду на це інтегральною частиною створення 

внутрішнього газового ринку ЄС є заходи, що забезпечують надійність 

постачань у новому ринковому середовищі» [203]. 

Правові механізми забезпечення енергетичної безпеки можуть бути 

структуровані залежно від характеру правових норм і рівня суб’єктів, що 

встановлюють ці норми. З упевненістю можна виокремити корпоративні, 

національні та міжнародні механізми. Корпоративні механізми складаються, 

головним чином, у сукупності приватноправових заходів та норм. 

Прикладами можуть служити угоди про постачання нафти і газу між 
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компанією-продавцем і компанією-покупцем, договори транспортування з 

експлуатантами танкерів і трубопроводів. Національні механізми полягають 

у прийнятті та реалізації публічно-правових приписів органами державної 

влади. Механізми міжнародно-правового характеру висловлюють узгоджену 

волю суб’єктів міжнародного публічного права – держав і міжнародних 

організацій – і закріплюються в міжнародних договорах й актах міжнародних 

організацій [150, с. 218]. 

Проте досі міжнародне право не ухвалило жодного універсального 

договору із цієї проблематики. Складнощі, знову ж, полягають у 

надзвичайній чутливості цього питання для національної безпеки держав, 

неспівпадіння інтересів споживачі і постачальників енергетичних ресурсів, у 

бажанні багатьох держав використовувати «енергетичну зброю».  

Термін «енергетична безпека» увійшов у широкий вжиток у світовій 

політиці та міжнародних відносинах із 1973 р., коли настала перша глобальна 

енергетична криза, але не існує єдиного загальновизнаного визначення цього 

поняття [204]. Усі погоджуються, що енергетична безпека – одна з 

найважливіших складових національної безпеки країни. На думку 

Л. Гамільтона, «енергетична безпека – другий за важливістю компонент 

державної політики безпеки після національної оборони» [205]. Це зумовлює 

незбіг інтересів різних учасників цього процесу. У забезпеченні енергетичної 

безпеки країни – експортери енергоресурсів головний акцент роблять на 

підтримку «стабільності і безпеки попиту» енергоресурсів, країни-

одержувачі – на забезпечення вільного і стійкого доступу до них, а країни, 

що розвиваються – на можливості забезпечити себе енергоресурсами, 

достатніми для підтримки економічного зростання [206, с. 62]. 

Фактично, у світі нині присутні два погляди на енергетичну безпеку: 

глобалістський, що уособлює західний світ споживачів енергетичних 

ресурсів, який має умовну назву модель «вашингтонського консенсусу» – 

зняття політичних бар’єрів, інвестиції, лібералізація торгівлі та цін, низка 

інших заходів, що стимулюють кооперацію та здорову конкуренцію в 
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енергетичній сфері. Як вважають її адепти – лібералізація ринку та безпека 

пов’язані, оскільки чим більший енергетичний ринок, тим більша надійність 

поставок [207, с. 32]. За влучним висловом колишнього комісара у справах 

конкуренції М. Монті, лібералізація і надійність поставок є «Сциллою і 

Харибдою» енергетичної політики ЄС [208]. І другий варіант, про який 

домовилися їхні антагоністи з ресурсно-орієнтованих країн і країн, що 

розвиваються – модель  «пекінського консенсусу», згідно з якою пріоритет 

надають державному контролю щодо ресурсів, постачання і навіть цінової 

політики [209]. Завдяки цьому енергетика може використовуватися в ролі 

інструменту державного тиску як на теренах власної держави, так і за її 

межами [138, с. 53]. 

Уперше визначення поняття енергетичної безпеки було надано 

Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) в 1985 р. як «достатнє 

постачання енергією за прийнятною ціною». У 1993 р. поняття енергетичної 

безпеки було доповнено позиціями з охорони довкілля та про вільну 

торгівлю, а у 2004 р. енергетична безпека стала визначатися МЕА як 

«доступна енергія в будь-який час і в будь-яких формах, у достатніх 

кількостях, за прийнятними і/або ймовірним цінами ..., доступність нафти і 

газу в достатніх кількостях, навіть у разі ризику порушення постачання». 

Всесвітній банк надає таке визначення енергетичної безпеки: «Забезпечення 

адекватних і надійних поставок енергоносіїв у формах, безпечних для 

довкілля за конкурентними цінами» [126, с. 157].  

У Статуті ОПЕК закріплено, що «енергетична безпека учасників 

забезпечується на основі взаємної поваги інтересів і взаємної підтримки» (ст. 

12) [210, с. 9]. У документах Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК 

ООН) під енергетичною безпекою розуміють: «Наявність можливості для 

підтримки постачань енергії навіть у період пікового попиту, мінімізація 

ризиків збоїв у постачанні в короткостроковій перспективі, а також 

гарантоване надання необхідного обсягу ресурсів за доступними цінами в 

довгостроковій перспективі» [211, с. 40]. 
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У форматі Чиказького саміту НАТО (2012) розуміння енергетичної 

безпеки було таким: «Стабільне та надійне енергопостачання, диверсифікація 

маршрутів енергопостачання та постачальників, а також енергоносіїв, 

взаємозалежність енергомереж залишаються першорядними питаннями для 

НАТО…. Ми продовжимо процес консультацій з питань енергетичної 

безпеки… розвиватимемо спроможність брати участь у захисті критичної 

інфраструктури енергопостачання; істотне зменшення енергозалежності 

наших збройних сил… а також розвитку контактів з країнами – не членами 

НАТО, проводячи за необхідністю консультації з нашими партнерами» 

(п. 52). Причому з декларації саміту зрозуміло, що НАТО все ще шукає своє 

місце в межах забезпечення енергетичної безпеки: «Ми доручаємо Раді 

продовжити роботу над уточненням можливої ролі НАТО в галузі 

енергетичної безпеки… доручаємо Раді підготувати звіт про ситуацію в цій 

галузі до нашого наступного саміту» (п. 52) [212]. Т. Бережна у зв’язку із цим 

каже про те, що роль НАТО в енергетичній безпеці полягає у: забезпеченні 

оперативного потенціалу Альянсу енергоресурсами на період воєнного часу 

або під час операцій та місій; запобіганні військової загрози енергетичним 

об’єктам, лініям постачання та маршрутам; запобіганні можливим наслідкам 

через незабезпеченість ресурсами майбутніх операцій і місій [213, с. 1]. 

У доктрині пропонують, наприклад, таке визначення міжнародної 

енергетичної безпеки: це «стан захищеності міжнародного співтовариства від 

енергетичних криз, що дозволяє на основі врахування інтересів країн-

споживачів, країн – виробників енергетичних ресурсів, а також транзитних 

країн не допустити, своєчасно усунути, мінімізувати внутрішні та зовнішні 

загрози самостійному, сталому існуванню і розвитку держав» [214, с. 13]. 

У документах ЄС енергетична безпека і її газовий аспект мають різні 

розуміння. За Регламентом 994/2010, безпеку поставок газу розуміють як 

«забезпечення належного та безперебійного функціонування внутрішнього 

ринку природного газу шляхом дозволу виняткових заходів, які будуть 

реалізовані, коли ринок вже не може забезпечити необхідну поставку» [215, 
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с. 7]. У повідомленні Комісії «Енергетична політика ЄС: Взаємодія з 

партнерами за межами наших кордонів» (2011) її визначено як «здатність 

забезпечити задоволення потреб необхідної в майбутньому енергії, як за 

допомогою адекватних внутрішніх ресурсів за економічно прийнятних умов 

або зберегти в ролі стратегічних резервів, а також заснована на доступних і 

стабільних зовнішніх джерелах, що доповнюють у відповідних випадках 

стратегічні запаси» [216]. Комісія ЄС окремо наголосила, що безпека 

поставок і зміни клімату – проблеми, що характеризують «новий 

енергетичний ландшафт ХХІ століття» [26, с. 4]. Доктрина пропонує, 

наприклад, таке визначення європейської енергетичної безпеки: це «стан 

захищеності інтересів країн-споживачів, виробників і транзитерів у сфері 

взаємовигідних поставок енергетичних ресурсів на європейські ринки від 

політичних, економічних, соціальних та інших загроз» [217, с. 8]. 

Для ЄС у правових документах існує фактично два окремих, але 

пов’язаних поняття – «енергетична безпека», що охоплює технічну безпеку і 

безпеку поставок, і «безпека поставок», яку розуміють  як «доставлення 

та/або продаж природного газу, у тому числі СПГ
2
, клієнтам» (Перша, Друга 

і Третя газові директиви). Зелена книга з енергетичної безпеки (2000) надала 

таке визначення – «надійність поставок в енергетиці має бути націлена на 

забезпечення ... безперервного фізичного надходження енергоносіїв на ринок 

за цінами, доступними для всіх споживачів (як приватного сектора, так і 

промисловості)» [218, с. 9]. У доктрині навіть поширено думку, що «у ЄС під 

енергетичною безпекою зазвичай розуміють адекватне і надійне постачання 

енергії для задоволення попиту» [219, с. 225; 220, п. 12]. Проте незабаром у 

межах ЄС до питання енергетичної безпеки підійшли з іншої площини. Так, 

Комісія у своєму повідомленні «Другий стратегічний енергетичний огляд: 

План дій енергетичної безпеки і солідарності ЄС» (2008) [221] зазначає про 
                                                           

2
 ЗПГ – це рідина, яку отримують шляхом охолодження природного газу 

до температури 163°С. У рідкому стані його можна транспортувати 

танкерами, і потім повернути до газоподібного стану на “регазифікаційних” 

терміналах. 
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неї, як про «забезпечення ефективнішої енергетичної конкуренції та 

створення умов, що сприяють інвестиціям, розмаїтості та безпеці поставок, 

конкурентному енергетичному ринку, і вона є основною у досягненні цілей 

"20 – 20 – 20"» (п. 1). Як бачимо, тут ідеться вже про використання найбільш 

широкого тлумачення «energy security», що містить і термін «security of 

energy supply» і новий елемент – «досягнення цілей "20 – 20 – 20"» – 

скорочення викидів СО2 і розвиток відновлюваних джерел енергії.    

Зауважимо, що досягнення цілей «20 – 20 – 20» є принципом, 

закладеним у новому підході Європейського Союзу до енергетики, а саме: 

відновлювана енергетика до 2020 р. має становити 20 % у загальному 

енергобалансі Євросоюзу, і на 20 % повинні скоротитися викиди СО2 

(парникові гази) в атмосферу.  

Загалом у документації ЄС широке трактування терміна «energy 

security» використовують украй рідко. Прийняту в Євросоюзі концепцію 

енергетичної безпеки розуміють у вузькому сенсі. Вона передбачає дії, 

спрямовані на забезпечення фізичного захисту об’єктів енергетики й 

інфраструктури, насамперед від терористичних актів [222]. Усе інше 

зазвичай розуміють як «security of energy supply». 

Забезпечення безпеки енергопостачання, по-перше, потребує закупівлі 

або виробництва енергії і, по-друге, забезпечення та підтримання 

відповідними заходами технічної бази кінцевих користувачів. Енергетична 

безпека є однією з основних цілей енергетичної політики. 

У свою чергу, ми можемо запропонувати авторське визначення 

енергетичної безпеки ЄС у сфері природного газу – це здатність забезпечити 

належне та безперебійне функціонування конкурентного внутрішнього ринку 

природного газу за допомогою адекватних внутрішніх ресурсів й 

інфраструктури, а також доступних і стабільних зовнішніх джерел, що може 

бути в разі кризової ситуації реалізована шляхом застосування виняткових 

заходів, коли ринок уже не може забезпечити необхідну поставку і 

спрямований на досягнення цілей "20 – 20 – 20". 
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Сама по собі енергетична безпека у сфері природного газу для ЄС нині 

стає пов’язаною головним чином із проблемою постачання природного газу 

із третіх держав. Так, найбільша загроза для безпеки постачань, на думку 

Комісії ЄС, полягає в залежності від імпорту енергоносіїв, зокрема нафти і 

газу [218, с. 32; 223, с. 4].  

Лісабонський договір (2007 – підписання, 2009 – набуття чинності), 

уперше в первинному праві визначив за мету «забезпечити надійність 

енергопостачання в Союз» (ст. 194 п. 1 б). Він же встановив важливу норму, 

що діяльність в енергетичній сфері має відбуватися «в дусі солідарності 

держав-членів» [115, с. 313] (ст. 194 п. 1). Це значно обмежувало можливість 

односторонніх заходів у сфері енергетичної безпеки ЄС, хоча і залишило 

сторонам право на вільний вибір умов експлуатації енергетичних ресурсів, 

різних джерел енергії і загальної структури енергопостачання (ст. 194 п. 2). 

Проте значення норм ст. 194 ДФЄС щодо енергетичної безпеки є обмеженим 

нормами інших статей договору.  

Так, згідно із нормою ст. 347 ДФЄС сторони мають консультуватися між 

собою для спільного ухвалення рішень у разі вжиття односторонніх заходів 

щодо надзвичайних ситуацій, коли власне і мають діяти механізми, що 

забезпечують енергетичну безпеку. Причому, якщо такі заходи викликають 

порушення умов конкуренції на внутрішньому ринку, то має втрутитися 

Комісія (ст. 348).  

Також згідно зі ст. 122 ДФЄС Рада за пропозицією Комісії, діючи в дусі 

солідарності з державами-членами, може ухвалювати рішення щодо значних 

складнощів у постачанні, особливо в енергетичній сфері. Постраждала 

держава може розраховувати на фінансову допомогу ЄС (ст. 122 п. 2). Саме 

завдяки цій статті енергетична безпека стала однією зі сферою, на додаток до 

стійкості і конкурентоспроможності, де Комісія має права, застосовуючи 

конкретний законодавчий процес. Крім того, спеціально питання 

енергетичної безпеки відзначені в Декларації № 35 щодо ст. 176  (194) 

ДФЄС, прийнятої Конференцією при ухваленні Лісабонського договору, 
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згідно з якою заходи, передбачені ст. 347 ДФЄС, можуть застосовуватися 

державами і щодо свого енергопостачання, причому це їхнє право не має 

обмежуватися нормами ст. 194 ДФЄС [115, с. 673]. Незважаючи на той факт, 

що юридично назву «декларація» можна вважати такою, що відносить її до 

політичних, а не правових заяв, у цьому випадку ми можемо вважати її 

автентичним тлумаченням ДФЄС, з боку його учасників, що відповідає 

вимогами ст. 31 і 32 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 

(1969). Важливо, що власне Декларація 35 до Лісабонської угоди показала 

ставлення держав – членів ЄС до спільної політики з енергетичної безпеки. У 

зазначеній декларації чітко підкреслено, що права держав-членів ухвалювати 

національні положення, спрямовані на забезпечення поставок енергоносіїв, 

залишаються незмінними [44, с. 60]. Це обмежує, відповідно, цілі всієї 

європейської енергетичної політики, викладені у ст. 194 ДФЄС: «забезпечити 

надійність енергопостачання» (п. 1 б), оскільки правомірне вживання дій на 

національному рівні в разі кризи постачань явно не піде на користь усій 

спільноті. 

Характерно, що в безпеку постачань у ЄС не входить соціальний аспект 

захисту прав людини, який зафіксовано в низці актів національного 

законодавства держав-членів. Наприклад, у німецькому Законі про 

енергетику зафіксована вимога щодо цінової доступності енергетичних 

послуг (§ 1 Abs. 1), що не згадано серед цілей ст. 194  п. 1 ДФЄС. Проте в 

актах вторинного права згадується «конкурентоспроможність» енергетики, 

але лібералізація ринку не обов’язково має вести до зниження ціни. Лише 

згодом і на європейському рівні почали вести мову про протидію 

«енергетичній бідності» (Директива 2009/73/ЄС п. 50). 

У цей час у ЄС виразно почало формуватися два виміри енергетичної 

безпеки: зовнішній і внутрішній. Внутрішній вимір уособлювали норми 

Лісабонського договору і Другого та Третього енергетичних пакетів щодо 

побудови лібералізованого енергетичного ринку та свободи доступу 

постачальників і клієнтів до систем передачі й один до одного, а зовнішній 
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формувався на перетині норм про безпеку постачання з Лісабонського 

договору й інструментарію вторинного права (Директива 2004/67), норм-

рекомендацій ЄК, висловлених у численних пропозиціях, договорів із 

третіми державами, залученими до енергетичного ланцюга постачань і спроб 

узгоджених дій держав-членів на дипломатичній арені. У межах Зеленої 

книги Комісії «Європейська стратегія щодо сталої, конкурентної та безпечної 

енергії» (2006) було окреслено коло інструментів для такої спільної 

зовнішньої енергетичної політики: 

- чітка політика щодо убезпечення та диверсифікація джерел 

постачання енергії; 

- енергетичне партнерство з виробниками, транзитними країнами й 

іншими міжнародними акторами (розд. 2.6) [26]. 

Важливим аспектом у сфері енергетичної безпеки стало ухвалення 

Європейською радою у грудні 2006 р. [224] рішення про створення мережі 

кореспондентів, що розширила можливість для збирання інформації і стала 

запорукою раннього запобігання потенційним загрозам для безпеки 

енергопостачання.  

 У березні 2006 р. у Зеленій книзі з енергетики Комісія виступила за 

всеосяжну Спільну європейську енергетичну політику, підкресливши, що 

зовнішній вимір енергетичної безпеки буде поліпшено за рахунок 

диверсифікованих джерел постачання і маршрутів поставок, а також ведення 

переговорів «єдиним європейським голосом» [26]. 

Критична залежність ЄС від постачань енергоресурсів із третіх країн, у 

тому числі у сфері природного газу, відзначалася й у повідомленні Комісії 

«Енергетична політика для Європи» (2007). Сферу газу визначали як залежну 

на 57 %. А політичні ризики полягали у відсутності надійних механізмів 

забезпечення солідарності між країнами – членами ЄС у випадку 

енергетичної кризи, а також у тому, що деякі члени ЄС надто або повністю 

залежні від єдиного постачальника газу. Як вирішення проблеми 

енергетичної безпеки ЄС у сфері природного газу Комісія рекомендувала 
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заходи щодо диверсифікації, необхідні для допомоги державам-членам, які 

надто залежні від одного постачальника газу. Такі заходи передбачали: 

проекти щодо постачання газу із нових регіонів, розбудову нових газових 

хабів у Центральній Європі та країнах Балтії, поліпшення використання 

стратегічних засобів зберігання та створення стратегічних запасів газу, 

розбудову нових терміналів СПГ (п. 3.2) [223, с. 2-3]. 

Загалом диверсифікація джерел енергії є однією із ключових ідей, що 

перебувають на порядку денному ЄС із питань енергетичної безпеки [225]. 

Вона розділена на три основних аспекти: диверсифікація загальних джерел 

енергії, постачальників і транспортних шляхів та методів.  

Другий огляд енергетичної стратегії, підготовлений ЄК у 2008 р., був 

реакцією держав-членів і ЄС на дивергенції енергопостачання та суттєву 

залежність від імпорту. У ньому зауважувалося, що «взаємозв’язок і 

солідарність на внутрішньому ринку є не тільки природною рисою 

інтегрованої ринкової системи, але це в рівній мірі важливо, щоб зменшити 

індивідуальний ризик» [221]. Знову наголошувалося на важливості «говорити 

одним голосом», а в ролі механізмів цього просувалися «енергетична безпека 

ЄС та Солідарний план дій», із зосередженням загальної сфери політики на 

проектах із диверсифікації джерел і транзитних маршрутів [221, с. 3]. У ролі 

таких пропонувався «механізм закупівель каспійського газу» [221, с. 4]. 

Переговори щодо них і розпочала Комісія від імені ЄС у 2011 р. з 

Туркменістаном й Азербайджаном. 

ЄС почав готувати низку єдиних принципів для співпраці із третіми 

країнами – виробниками та транзитерами природного газу. До таких 

принципів належать: передбачуваність, довготермінові інвестиції, чесний і 

взаємний доступ до ринків та інфраструктури, які були зафіксовані у 

Договорі до Енергетичної хартії (1994) [9].  

Договір про заснування Енергетичного співтовариства (2005) [17] зі 

створенням організації передбачив головним завданням поширення норм 

актів ЄС у сфері енергетики на країни Східної Європи, які завдяки цьому або 
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могли підготуватися до вступу в ЄС, як Румунія, Болгарія і Хорватія, або 

створити в сусідніх країнах на шляхах транзиту енергоносіїв у ЄС 

законодавство, яке у сфері енергетики було б ідентичним європейському 

(Україна). Крім того, у межах Енергетичного співтовариства можна 

обговорювати проблеми, що постають у сфері енергетичної безпеки перед 

третіми державами.  

Саме в його межах було ухвалено рішення про імплементацію в 

законодавство третіх країн Директиви 2004/67/ЄC про безпеку постачання 

газу у Рішенні № 2007/06/MС-EnC від 18 грудня 2007 р. [226], а також у 2008 

р. створено спеціальний багатосторонній інституційний механізм – 

Координаційну групу з безпеки постачань [227]. Створення останнього 

органу базується на ст. 46 і 87 Договору про заснування Енергетичного 

співтовариства. Сфера його повноважень охоплює безпеку постачань 

електроенергії та природного газу. До його складу входять представники 

сторін договору та представницьких органів відповідних галузей 

промисловості і відповідних споживачів, проте головує представник ЄС 

(ст. 2). Завдання Координаційної групи з безпеки постачань – «сприяти 

координації безпеки заходів постачання і консультування установ 

Енергетичного співтовариства з питань, що стосуються безпеки поставок 

газу й електроенергії», розробка всебічного аналізу ризиків, надання 

підтримки сторонам у підготовці й оновленні національних надзвичайних 

заходів у межах безпеки постачання (ст. 3 п. 1–3). Проте головним її 

призначенням є реакція на загрози безпеці постачань для сторін угоди.  

Якщо європейські науковці схвально ставляться до цих процесів у 

зовнішній енергетичній безпековій діяльності ЄС, то російські дослідники 

бачать тут дещо інше. Так, І. Пашковська зазначає, що «ЄС зовнішньою 

енергетичною політикою прагне підкорити своїм енергетичним інтересам 

світ і цим створити найсприятливіші умови для свого існування» [228, с. 51-

52].  
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О. Володін, аналізуючи європейську інтеграцію в енергетичній сфері, 

стверджує, що ЄС в односторонньому порядку без урахування інтересів 

інших країн, що мають свої інтереси в енергетиці, екстраполює внутрішні 

правила організації економічної діяльності у сфері енергетики на акти 

зовнішньої співпраці із сусідніми до ЄС державами. Головною метою такої 

екстраполяції він називає формування керованого, контрольованого і 

прогнозованого економіко-правового середовища навколо ЄС і серед 

контрагентів ЄС [137, с. 10]. Представники інших країн – експортерів 

ресурсів у ЄС також не дуже схвально висловлюються щодо зовнішньої 

енергетичної політики ЄС. Так, у 2002 р. міністр енергетики Алжиру заявив: 

«Європейські інститути, приймаючи законодавство, не консультувалися з 

нами. Вони ніколи не думали про те, щоб провести переговори із країнами-

експортерами перед тим, як ухвалити свої закони» [229, с. 20]. Як завершує 

цей екскурс українська дослідниця Т. Грабович «можна зробити висновок, 

що розв’язання питань енергетичної безпеки ЄС шляхом адаптації 

законодавства транзитних країн та країн – експортерів енергоносіїв до 

енергетичного права ЄС є елементом ширшої політики європейської 

інтеграції. Крім того, таке поширення acquis communautaire не є 

інструментом, властивим лише енергетичній сфері, а застосовується до 

інших зовнішніх політик ЄС» [138, с. 45]. 

Водночас така активна діяльність із просування стратегії диверсифікації 

зовнішніх постачань газу періодично приводить ЄС до поразок. Серед іншого 

ЄС для забезпечення своєї енергетичної безпеки підтримує комерційно 

сумнівно життєздатні зовнішні енергетичні проекти, які вважаються, проте, 

політично значущими в межах досягнення цілей диверсифікації. Таким 

хрестоматійним прикладом є проект «Набукко» – транскаспійський 

газопровід із Туркменістану й Азербайджану в Німеччину, який ЄС 

намагався реалізувати із 2002 до 2013 рр. У 2009 р. в Анкарі було підписано 

Угоду між Австрією, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Туреччиною із 

проекту "Набукко" [230]. Цей документ став правовою основою для транзиту 
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газу. Згідно з його нормами на території ЄС має застосовуватися право ЄС, а 

на території Туреччини – особливий правовий режим на основі 

національного законодавства Туреччини. Договір встановив «методологію 

тарифікації транзиту і правила доступу до мережі» (ст. 3, дод.). Було 

сформовано інституційну структуру у формі політичного комітету, у складі 

представників країн, що підписали Угоду, а також спостерігачів – 

Німеччини, Комісії ЄС, Європейського інвестиційного банку і 

Європейського банку реконструкції та розвитку, а також «Набукко Газ 

Пайплайн Інтернешенл». Загалом на підтримку фінансування енергетичної 

інфраструктури за пропозицією Комісії виділено 9 млрд євро із бюджету 

2014–2020 рр. [231].  

Такий підхід було підтримано також Радою і Парламентом. У цьому, 

власне, полягав перехід від «дуже виняткової» і незначної фінансової 

підтримки від ЄС до набагато суттєвішого використання фондів 

співтовариства для енергетичної безпеки, а також пов’язаної з нею метою 

конкуренції та захисту навколишнього середовища. Розподіл і регулювання 

здійснюється за рішенням Комісії і буде впливати як на внутрішні, так і 

зовнішні аспекти політики енергетичної безпеки ЄС. 

Саме тоді і було сформовано принципи європейської енергетичної 

безпеки, які зберігають своє значення і нині: 

- принцип відповідальності та взаємозалежності держав-споживачів і 

країн – постачальниць енергоресурсів; 

- принцип диверсифікації джерел енергоресурсів; 

- принцип безперешкодного транзиту; 

- принцип неполітичного характеру співпраці щодо забезпечення 

енергетичної безпеки; 

- принцип відповідальності держави за ризики своїх уповноважених 

суб’єктів; 

- принцип об’єктивного, обґрунтованого та прозорого встановлення 

тарифів [210, с. 9]. 
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Початок чергового етапу в посиленні енергетичної безпеки ЄС 

збігається з ухваленням Третього енергетичного пакету, до складу якого 

ввійшло два акти, які стосуються природного газу – Директива 2009/73/ЄС 

від 13 липня 2009 р. щодо спільних правил для внутрішнього ринку 

природного газу, що скасовує Директиву 2003/55/ЄС [78], і Регламент ЄС 

№ 715/2009 від 13 липня 2009 р. про умови доступу до мереж 

транспортування природного газу, що скасовував, у свою чергу, Регламент 

ЄС 1775/2005 [23]. Згодом було прийнято спеціалізований акт у сфері 

безпеки газового постачання – Регламент 994/2010 про заходи щодо 

забезпечення надійності поставок газу, який скасував Директиву 2004/67 

[215, с. 1]. 

У Раді ЄС під час переговорів щодо Третього енергетичного пакету 

деякі держави висловлювали побоювання за власну національну енергетичну 

безпеку. У той час, як міністри Великої Британії, Нідерландів і 

скандинавських країн підтримали поділ власності, низка держав-членів 

побоювалися, що розукрупнення їхніх національних енергетичних чемпіонів 

призведе до ослаблення їхньої позиції на переговорах з іноземними 

нафтовими і газовими компаніями і тим самим поставить під загрозу 

енергетичну безпеку [232, с. 252].  

У межах актів Третього енергетичного пакету енергетична безпека у 

сфері природного газу згадувалася побіжно. Так, Директива 2009/73/ЄС 

визначає внутрішній аспект енергетичної безпеки у сфері природного газу 

так: «Безпека енергопостачання є одним із найважливіших елементів 

суспільної безпеки і, таким чином, нерозривно пов’язана з ефективним 

функціонуванням внутрішнього ринку газу» (п. 22), а її елементами є «поділ 

власності….  що, безсумнівно, є ефективним і стабільним способом вирішити 

внутрішній конфлікт інтересів і забезпечення безпеки поставок» (п. 8), крім 

того, «повна ефективність … незалежних рішень оператора передачі має бути 

забезпечена за допомогою конкретних додаткових правил» (п. 16). Так, 25 % 

акцій фінської Gasum, 34 % латвійської Latvijas Gaze, 37 % естонської Eesti 
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Gaas (Balticconnector) і 37,1 % литовської Lietuvos dujos (GIPL) є власністю 

російського Газпрому. Для подолання цієї ситуації балтійські держави 

роблять спроби відтіснити Газпром від управління своїми національними 

компаніями, активно посилаючись саме на норми Третього енергопакету. 

Так, у червні 2012 р. Рійгікогу (парламент Естонії) ухвалив поправки до 

закону «Про природний газ», згідно з яким Eesti Gaas буде зобов’язана 

продати магістральні газопроводи [233, с. 61]. У 2016 р. адміністративний 

суд Литви зобов’язав Газпром виплатити штраф в розмірі 35,561 млн євро за 

зловживання монопольним становищем на ринку. Незабаром «проблему 

Газпрому» на ринку східної частини ЄС загалом розглянула Комісія.  

Також до внутрішнього аспекту енергетичної безпеки має належати і те, 

що «з метою розвитку конкуренції на внутрішньому ринку газу великі 

непобутові клієнти повинні мати можливість обирати своїх постачальників й 

укладати контракти з кількома постачальниками, щоб забезпечити їхні 

потреби газу» (п. 17). Важливим є початок імплементації питань 

забезпечення прав людини в межах енергетичної безпеки. Зокрема, у 

Директиві 2009/73/ЄС згадувалася протидія енергетичній бідності громадян 

ЄС (п. 50). Так, уже у «Зеленій книзі» Комісії ЄС з енергетики (2006) 

стверджувалося, що «доступ до енергії є основним для повсякденного життя 

кожного європейця» [26]. Як важливий механізм забезпечення дотримання 

внутрішнього аспекту енергетичної безпеки у директиві згадується, що «з 

метою дотримання міжнародних зобов’язань співтовариства та солідарності 

й енергетичної безпеки в межах об’єднання, Комісія повинна мати право 

давати висновок про сертифікацію щодо власника системи передачі або 

оператора системи передачі, яка контролюється особою або особами із третіх 

країн» (п. 21).  

У межах зовнішнього аспекту безпеки постачань газу підкреслено, що  

«необхідні додаткові гарантії щодо збереження безпеки поставок енергії у 

Співтовариство, щоб уникнути будь-яких загроз громадському порядку, 

громадській безпеці… і добробуту громадян Союзу. Безпека поставок 
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енергії… вимагає оцінку незалежності роботи мережі, рівня залежності 

Співтовариства та окремих держав-членів від постачань енергії із третіх 

країн… З огляду на це безпеку поставок слід оцінювати у світлі фактичних 

обставин справи, а також…. міжнародних угод між Співтовариством та 

третьою країною. У разі необхідності Комісія пропонує представити 

рекомендації з ведення переговорів відповідних угод із третіми країнами з 

метою вирішення питань про безпеку поставок енергії у Співтовариство або 

внести необхідні питання в хід інших переговорів із цими третіми країнами» 

(п. 22). Із цією ж метою «при збереженні духу солідарності між державами-

членами… важливо забезпечити основу для регіональної співпраці» (п. 55). 

Відповідна взаємодія має передбачати: координацію національних заходів у 

разі надзвичайної ситуації, що зазначені у ст. 8 Директиви Ради 2004/67/ЄС 

від 26 квітня 2004 р. про заходи гарантування безпеки постачання 

природного газу; визначення та, якщо необхідно, розвиток чи модернізацію 

міжсистемних сполучень електроенергії та природного газу; умови та 

практичні аспекти надання взаємної допомоги (ст. 6 п. 2).  

Ще одним важливим аспектом зовнішньої енергетичної безпеки, який 

проте, реалізується на внутрішньому ринку ЄС, є сертифікація стосовно 

підприємств газового ринку із третіх країн, що має здійснюватися 

національним регулятором (ст. 11). У межах сертифікації слід брати до уваги: 

права й обов’язки ЄС щодо зазначеної третьої країни згідно з міжнародним 

правом, включаючи будь-яку угоду, укладену з однією або більше третьою 

країною, стороною якої є ЄС і яка охоплює питання безпеки енергетичного 

постачання; права й обов’язки держави-члена щодо зазначеної третьої країни 

згідно з укладеними з нею угодами тією мірою, якою вони відповідають 

праву ЄС; інші спеціальні дані й обставини цієї справи та відповідної третьої 

країни (ст. 11). Досить швидко це вплинуло на зміни газових контрактів між 

Росією та Польщею (PGiNG і Газпром), змусивши сторони внести зміни в 

контракт щодо трубопроводу Ямал Польща – Росія у 2010 р. у сфері 

забезпечення доступу третіх сторін і реекспорту надлишкового російського 
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газу. У цьому ж аспекті важливою є можливість у певних випадках нехтувати 

контрактним зобов’язанням «бери або плати» (ст. 48), проте цю можливість 

слід довести. Наприклад, у 2016 р. завершився невдачею позов Литви проти 

Газпрому у Стокгольмському арбітражі через недостатню доказову базу й 

апелювання до «політичної» складової високої ціни.  

У ролі технічних аспектів забезпечення енергетичної безпеки у сфері 

природного газу Директивою 2009/73/ЄС рекомендовано звільнити з-під дії 

норм про розділення Третього енергетичного пакету «інфраструктурні 

проекти з конкуренції та безпеки поставок» (п. 35), розкриті у ст. 36, а також 

продовження моніторингу безпеки поставок з боку держав-членів з 

відповідним повідомленням Європейської комісії (ст. 5). Тоді ж розпочалося 

розмірковування Комісії, чи слід дозволити акціонерам російського проекту 

газопроводу Південний потік ексклюзивне транспортування газу завдяки 

наданню йому «пріоритетного статусу» ТНТ-енергетика, або змусити їх 

надати дозвіл на доступ третіх сторін, посилаючись на законодавство 

Третього енергетичного пакета [234].  

Крім того, технічний аспект енергетичної безпеки в газовій сфері 

реалізується за Директивою 2009/73/ЄС шляхом встановлення регулюючими 

органами влади держав-членів технічних правил. Зокрема, визначаються та 

публікуються технічні критерії безпеки і технічні правила, якими 

встановлюються мінімальні технічні проектувальні та функціональні вимоги 

у сфері приєднання до системи установок СПГ, зберігаючих сховищ, інших 

транспортних або розподільних мереж і прямих газопроводів. Передбачено 

право ACER надання рекомендацій для досягнення сумісності таких правил 

(ст. 8). Крім того, уведено право держав-членів реагувати на «раптові кризи 

на енергетичному ринку, де фізична безпека або безпека осіб, пристроїв, 

установок чи цілісність системи перебуває під загрозою». Ці заходи не 

розкрито, але передбачено, що вони є тимчасовими і про них мають 

повідомляти іншим державам-членам і Комісії (ст. 46). Як можна зрозуміти зі 

змісту статті, ідеться про право тимчасового відступу від положень 
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директиви на основі форс-мажорних обставин, що є загалом дозволеним 

міжнародним правом і не зумовлює відповідальність держав. У ст. 6 і 7 

Третьої газової директиви держави-члени зобов’язувалися сприяти 

регіональній і двосторонній солідарності та співпраці з метою забезпечення 

безпеки постачання природного газу, через міжз’єднання (інтерконектори), 

взаємну допомогу та координацію заходів у надзвичайних ситуаціях. 

Найважливішим документом для забезпечення безпеки газового 

постачання ЄС наразі є Регламент 994/2010 про заходи щодо забезпечення 

надійності поставок газу [215, с. 1]. Він перебуває у тісному зв’язку зі 

зміцненням захисту прав споживачів, у його основі лежить комплексний 

підхід, прийнятий Третім  енергетичним пакетом щодо безпеки поставок 

газу. 

Потреба в ухваленні Регламенту 994/2010 виходила з того, що нинішні 

заходи, які стосуються безпеки постачань газу, на рівні ЄС дають державам-

членам широкий вибір щодо заходів. «Там, де безпека поставок держави-

члена перебуває під загрозою, існує очевидний ризик того, що заходи, 

розроблені в односторонньому порядку цією державою-членом, можуть 

поставити під загрозу належне функціонування внутрішнього ринку газу і 

постачань газу споживачам» (п. 5).  

На рівні внутрішнього газового ринку введено категорію «захищених 

клієнтів» – домогосподарства, заклади шкільної освіти тощо з можливістю 

розширення аж до малих і середніх підприємців, які мають отримати 

першочергову допомогу в постачанні при кризі (п. 10, ст. 2). Також 

уводиться «компетентний орган», який має на національному рівні 

реалізовувати положення регламенту (ст. 3). Компанії – імпортери газу 

повинні повідомляти компетентні органи влади держав – членів ЄС про 

низку важливих параметрів контрактів на імпорт газу (термін, загальні, річні, 

місячні кількості, пункти здачі) й обов’язок держав – членів ЄС повідомляти 

зазначені параметри Комісії. Тісно пов’язані з інтеграцією газового ринку 

зобов’язання держав-членів співпрацювати з метою сприяння регіональній та 
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двосторонній солідарності. Така взаємодія є продовженням запровадженої у 

Третій газовій директиві і необхідна для того, щоб забезпечити безпечну 

подачу газу в усьому внутрішньому ринку (ст. 6 Директиви 2009/73/ЄC). 

Регламент вказав нові напрями дій у сфері безпеки постачань газу: 

розвиток інфраструктури СПГ, інвестиції в газові сховища, а також 

пріоритетні дії у сфері газової інфраструктури (п. 7). 

У зовнішньому аспекті енергетичної безпеки передбачено, що ЄК має 

координувати дії щодо третіх країн, які є сумнівними постачальниками і 

транзитерами стосовно заходів для обробки кризових ситуацій і забезпечення 

стабільного надходження газу. Комісія повинна мати право розгорнути 

цільову групу для моніторингу потоків газу в Союз у кризових ситуаціях, 

провести консультації із третіми країнами, що беруть участь, і там, де 

виникають через кризу складнощі у третіх країн, узяти на себе 

посередницьку роль (п. 44). Також встановлено, що «умови постачань із 

третіх країн не повинні спотворювати конкуренцію і мають відповідати 

правилам внутрішнього ринку» (п. 45). Новим моментом стало право ЄК 

оцінювати угоди між державами – членами ЄС і третіми країнами з питань 

поставок газу та будівництва газової інфраструктури на предмет 

відповідності європейському праву. Газова координаційна група продовжила 

своє існування і надає допомогу Комісії та державам-членам у подоланні 

кризи (ст. 12).  

У регламенті було зосереджено увагу також на низці технічних аспектів, 

а саме: на використанні деякими державами у своїх звітах до ЄК також 

низькокалорійного газу, який має меншу тепловіддачу і відповідно 

вимагається в більших об’ємах, але у звітах цього не відображається, що, 

відповідно, уводить в оману (п. 6); на потребі під’єднання поточних 

ізольованих систем у межах газового ринку ЄС (п. 14); на тому, що оператор 

системи транспортування газу має забезпечити можливість фізичного 

реверсивного руху газу у трубопроводах, що з’єднують держави – члени ЄС.  
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26 квітня 2017 р. після тривалих переговорів Ради ЄС і Європарламенту 

було досягнено домовленості про нове регулювання безпеки постачань газу у 

формі Регламенту 2017/1938 Європейського парламенту та Ради від 25 

жовтня 2017 р. стосовно заходів щодо забезпечення безпеки постачання газу 

та скасування Регламенту (ЄС) № 994/2010 [235]. Головний зміст змін такий: 

- уведення принципу солідарності – у разі серйозної газової кризи 

держави, що межують із постраждалим членом, допомагають у забезпеченні 

постачань газу в домашні господарства і на необхідні соціальні послуги. 

- регіональна співпраця – діють регіональні групи сприяння спільній 

оцінці ризиків постачань загальній безпеці, які і розробляють угоди про 

спільні профілактичних і надзвичайні заходи. 

- підвищення прозорості – компанії, що імпортують природний газ, 

повинні повідомляти про довгострокові контракти, які мають стосунок до 

безпеки постання (28 % від річного споживання газу в державі-члені) [236]. 

Країни ЄС повинні будуть підготувати оцінки ризиків, плани 

превентивних дій і надзвичайних планів на регіональному рівні, які мають 

оновлюватися кожні чотири роки. Вони також повинні працювати разом, щоб 

ухвалити рішення про будівництво зворотних потоків газу на 

транскордонних взаємозв’язках і залучати інші країни ЄС, розташовані 

уздовж маршруту газу. 

Останнім за часом актом ЄС у сфері енергетичної безпеки щодо 

поставок газу стало рішення 2017/684 Європейського парламенту та Ради від 

5 квітня 2017 р. про створення механізму обміну інформацією щодо 

міжурядових угод і необов’язкових документів між державами-членами та 

третіми країнами в галузі енергетики, і скасування Рішення № 994/2012 [237, 

с. 1-9]. Головним недоліком рішення 994/2012 було оцінювання міжурядових 

угод Комісії після того, як вони були укладені державами-членами із третьою 

країною. Така «постфактум-оцінка» не в повній мірі використовувала 

потенціал для забезпечення дотримання відповідності міжурядових угод 

законодавству Союзу. Зокрема, міжурядові угоди часто не містять 
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відповідних умов припинення або адаптації, які дозволили б державам-

членам усунути будь-яку невідповідність у розумні терміни. Крім того, 

позиції підписантів уже зафіксовані, що створює політичний тиск, щоб не 

змінити будь-який аспект угоди.  

З огляду на це рішення 2017/684 зафіксувало низку нових додаткових 

обов’язків щодо цього. Насамперед було конкретизовано предмет дії 

рішення: міжурядові угоди, які стосуються купівлі, торгівлі, продажу, 

транзиту, зберігання або поставки енергії, принаймні, однієї держави-члена, 

або будівництва чи експлуатації енергетичної інфраструктури із фізичним 

приєднанням щонайменше однієї з держав-членів (п. 14). Також рішення 

передбачає його дію і щодо «необов’язкових документів, які найчастіше 

формально позначені як меморандуми про взаєморозуміння, спільні 

декларації, міністерські спільні декларації, спільні дії, спільні кодекси 

поведінки, або аналогічні терміни» (п. 16). Проте це «рішення не повинно 

створювати зобов’язань щодо угод між підприємствами», хоча вони можуть 

бути добровільно повідомлені Комісії (п. 18). У ході переговорів щодо 

міжурядової угоди ЄК повинна мати можливість консультувати державу-

член про те, як уникнути несумісності цієї угоди із правом Союзу. Важливим 

стало зобов’язання держав-членів надавати проекти міжурядових угод, що 

стосуються газу або нафти Комісії, до того, як вони стануть юридично 

обов’язковими для сторін (п. 10). Після відповіді ЄК держави-члени повинні 

вжити всіх необхідних заходів, щоб досягти прийнятного рішення для 

усунення несумісності із законодавством ЄС. На прохання зацікавленої 

держави-члена, Комісія може брати участь у переговорах як спостерігач 

(ст. 4). Щодо чинних угод залишився обов’язок надсилати їхній текст 

Європейській комісії, яка повинна оцінити їхню сумісність із законодавством 

Союзу. У разі несумісності держави-члени мають ужити всіх необхідних 

заходів, щоб досягти прийнятного рішення для її усунення (п. 13). Комісія, у 

свою чергу, має зробити інформацію, яку вона отримує з міжурядових угод, 
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доступною всім іншим державам-членам у захищеній електронній формі 

(п. 19). 

Відповідно, можна констатувати, що зараз весь обсяг міжурядових угод 

у сфері природного газу вже є доступним ЄК, яка має змогу встановити їхню 

відповідність чинному законодавству ЄС. Водночас приватноправові 

контракти поки залишаються захищеними від її участі. Інакше кажучи, 

безпеку поставок природного газу до ЄС повністю сформованою, усе ж, 

вважати не можна.  

Висновки до розділу 2 

 

Лісабонський договір нарешті надав ЄС недвозначний мандат у галузі 

енергетичної політики, зокрема щодо функціонування внутрішнього ринку 

(тобто, держави-члени зобов’язані здійснювати операції з питань 

енергетичного ринку відповідно до директив ЄС і за умови дотримання 

вказівок наднаціонального регулюючого органу у сфері конкурентної 

політики) й енергетичної безпеки. Однак, водночас, держави-члени зберігали 

своє право діяти через Раду ЄС стосовно податків на енергію, використання 

своїх енергетичних ресурсів і вибору структури їхньої енергетичної суміші та 

поставки газу. Пов’язані аспекти внутрішнього ринку, у свою чергу, 

продовжують регулюватися у сфері енергетики механізмами суміжних 

статей: конкуренція, податки, довкілля. 

Інституційна структура, що здійснює регулювання різних аспектів ринку 

природного газу ЄС, є багатовимірною. Ідеться про поєднання юридично 

обов’язкових механізмів, що безпосередньо працюють у межах системи 

органів ЄС, а також механізмів добровільної співпраці некомерційних 

асоціацій та об’єднань, які засновуються за підтримки Європейської комісії. 

Ця структура є, по суті, чотирирівневою: на верхньому щаблі функціонують 

інститути ЄС, за ними розміщені органи співтовариства, потім – установи ЄС 

і на четвертому рівні здійснюють свою діяльність прямо не 
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інституціоналізовані у структури ЄС добровільні об’єднання учасників ринку 

природного газу Союзу. Це викликано, насамперед, значною кількістю 

учасників газового ринку, чиї інтереси не завжди збігаються, а часто навіть 

суперечать один одному, що потребує від них створення спеціальних 

механізмів їх захисту.  

Інститути ЄС реалізовують свою діяльність з регулювання ринку 

природного газу ЄС переважно в межах повноважень своєї загальної 

компетенції, хоча не варто забувати і про існування в деяких із них 

спеціальних повноважень або організаційних структур для ринку природного 

газу. Ключову роль серед них відіграє Комісія, яка є повноважною в 

більшості питань, пов’язаних із ринком природного газу, від ініціювання 

законодавчих актів ЄС і до участі в забезпеченні безпеки постачань газу та 

регулюванні зовнішнього аспекту внутрішнього ринку. ЄК також створила і 

керує діяльністю багатьох добровільних об’єднань, у межах яких тестує 

майбутні обов’язкові механізми регулювання ринку природного газу. Серед 

нестатутних установ ЄС на ринку природного газу найважливішою наразі є 

ACER. Агентство наділено повноваженнями створення настанов для 

прийняття мережевих кодексів, ухвалення індивідуальних юридично 

обов’язкових рішень і моніторингу функціонування внутрішніх ринків газу. 

Серед неурядових об’єднань на ринку природного газу найважливішу роль 

відіграє ENTSO-G, із завданням розробляти транскордонні мережеві кодекси 

із транспортування природного газу всередині ЄС і координувати технічну 

взаємодію операторів ЄС і третіх країн. У межах Мадридського форуму всі 

учасники газового ринку мають можливість обговорити існуючі суперечності 

і підготувати за участі професіоналів необов’язкові документи, які згодом у 

разі вдалого застосування можуть бути внесені Комісією до юридично 

обов’язкових актів.   

Щодо забезпечення енергетичної безпеки ЄС у сфері природного газу, 

то слід зауважити, що процес її становлення на зазначеному етапі не 
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завершено.  Він триває і це пов’язано з низкою правових, політичних, 

зовнішніх, а також технічних чинників.  

Енергетична безпека ЄС у сфері природного газу розглядається як 

здатність забезпечити належне та безперебійне функціонування 

конкурентного внутрішнього ринку природного газу, за допомогою 

адекватних внутрішніх ресурсів й інфраструктури, а також доступних і 

стабільних зовнішніх джерел, що може бути в разі кризової ситуації 

реалізоване шляхом ухвалення виняткових заходів, коли ринок уже не може 

забезпечити необхідне постачання та спрямований на досягнення цілей "20 – 

20 – 20". 

Сама по собі енергетична безпека у сфері природного газу має в ЄС 

кілька пов’язаних аспектів: внутрішній, зовнішній, технічний, інформаційний 

і забезпечення діяльності критичної інфраструктури. Наразі ключова загроза 

енергетичній безпеці ЄС визначається в зовнішньому аспекті постачання 

природного газу. Регулювання цієї сфери є досить гнучким, що уособлюється 

в чи не щорічних нових політико-правових документах, які ухвалюються 

Комісією з метою адекватного реагування на нові зміни в цій дуже важливій 

для ЄС сфері.   
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Розділ 3. Правове регулювання співпраці   

у сфері природного газу в Європі 

3.1. Внутрішній вимір енергетичної політики  

Європейського Союзу 

У нинішньому вигляді ринок природного газу в ЄС сформовано на 

основі актів Третього енергетичного пакету. Ключовою є Директива 

2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про 

скасування Директиви 2003/55/ЄС [78]. На комплексний характер цієї 

директиви звертається увага вже в її першій статті: «Ця Директива 

встановлює спільні правила у сфері транспортування, розподілу, постачання 

та зберігання природного газу. Вона визначає правила щодо організації та 

функціонування сектора природного газу, доступу до ринку, критерії та 

процедури, що застосовуються до надання дозволів на транспортування, 

розподіл, постачання та зберігання природного газу, а також щодо 

експлуатації систем» (ст. 1 п. 1). Причому сфера її регулювання не 

обмежується регулюванням лише природного газу, але й іншими його 

технічними різновидами – «включаючи СПГ (скраплений природний газ), 

також застосовуються на недискримінаційній основі до біогазу і газу, 

отриманого з біомаси чи інших видів газу, за умови, якщо такі гази можуть 

бути технічно та безпечно введені в систему природного газу та 

транспортовані цією системою» (ст. 1 п. 2). Відповідно, під правове 

регулювання потрапляє і СПГ з моменту його надходження в порт ЄС. 

ЄС розглядає Третій пакет як засіб для створення єдиного 

лібералізованого газового ринку ЄС.  Передбачалося досягнення цієї мети до 

2014 р. Проте, як показала практика, цього остаточно досягти не вдалося і 

досі, усе ж робота в цьому напрямі триває.  

Варто зауважити, що акти Третього енергетичного пакету 

врегульовують п’ять основних питань: заснування Агентства із взаємодії 

регуляторів у сфері енергетики (ACER), функціональне відокремлення 
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компаній-постачальників природного газу від мережевих операторів, 

транскордонна взаємодія між операторами передавальних мереж, зміцнення 

незалежності національних регуляторів ринку та створення європейської 

мережі операторів систем передачі газу. 

Найважливішим заходом, ужитим у межах Директиви 2009/73/ЄС, є 

«дезінтеграція» («unbundling»), що має на меті провести повну лібералізацію 

ринку природного газу в ЄС. Це означає відокремлення видобутку газу від 

транспортних мереж. Лібералізація націлена на зміцнення 

конкурентоспроможності, а також на відхід від надмірної концентрації 

капіталу в галузі і на захист прав споживачів. Передбачені три варіанти 

такого розділення:  

1. Повне роз’єднання за власністю – компанія не може одночасно 

володіти засобами транспортування та видобуту газу. Транспортні мережі 

перебувають у власності незалежного транспортного оператора.  

2. Юридичне розділення – керує мережами компанія, що є незалежною 

від виробника, але останній може мати на неї право власності. Проте 

безпосередній контроль за рішеннями заборонено.  

3. Незалежний системний оператор – допускає власність видобувної 

компанії на газопроводи, але забороняє керування транспортними мережами, 

яке перебуває в компетенції незалежного системного оператора. 

На додачу до директиви, у межах Третього пакету стосунок до 

регулювання ринку природного газу ЄС мають також: Регламент ЄС 

№ 713/2009 Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 р., що 

засновує ACER [188, с. 1-14] і Регламент ЄС № 715/2009 Європейського 

парламенту та Ради від 13 липня 2009 р. про умови доступу до мереж 

транспортування природного газу, що скасовує Регламент ЄС № 1775/2005 

[23, с. 36-54]. Загалом Третій енергетичний пакет набув чинності 3 вересня 

2009 р., але застосовуватися почав після закінчення терміну транспозиції, 

встановленого в цих актах, що становив 18 місяців, тобто із 3 березня 2011 р. 

(хоча окремі положення передбачали триваліший період імплементації). Крім 
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того, на їхнє виконання було ухвалено багато рішень ради й актів 

регуляторних установ.  

Згідно із сукупністю норм Третього енергетичного пакету, ринок газу 

ЄС є фактично лібералізованим, проведено функціональне розділення ВІП у 

газовій сфері, об’єднано низку національних газових ринків у сукупність 

ринкових зон (окремо для оптового і роздрібного ринків), організованих за 

принципом «басейнів», з поділом ринку товарного газу та ринку 

газотранспортних потужностей, із транспортними тарифами за принципом 

«вхід/вихід», де відповідальність за транспортування всередині зони несе 

оператор газотранспортної системи зони, з віртуальним торговим 

майданчиком (хабом) усередині кожної зони, з можливістю виробникам, у 

тому числі з-за меж ЄС, поставляти газ безпосередньо кінцевим споживачам, 

а не тільки посередникам, як це було раніше. Із 2010 р. було розроблено і 

прийнято систему мережевих кодексів й інших документів, що сформувала 

процедури застосування положень Третього енергетичного пакету. Таким 

чином завершено підготовку створеної на його основі системи регулювання 

ринку газу ЄС.  

ACER було вперше у 2011 р. запропоновано Цільову модель ринку 

(ЦМР) природного газу. Цей документ став практичним механізмом заміни 

існуючих до цього національних газових ринків транскордонними зонами за 

принципом «вхід/вихід», з вільним перетоком газу, реверсними поставками і 

широким заміщенням зустрічних потоків за принципом сполучених 

басейнів
3
. У першому варіанті ЦМР було запропоновано кількісний критерій 

для виділення зони – 20 млрд м
3
 газу на рік, проте оновлена програма 2015 р. 

відкинула обмежувальний кількісний показник, що пов’язано з небажанням 

держав, чий національний ринок газу більший за зазначений показник 

(Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди тощо), його поділу на кілька 

                                                           
3
 Детальний аналіз актів в сфері природного газу Третього енергопакету в 

українській доктрині права ЄС надано С.Д. Білоцьким, до праці якого ми і 

відсилаємо: [24, с. 104-120].  
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частин. Держави з меншими обсягами національних ринків об’єднувалися 

між собою або приєднуватися до більших ринків. У підсумку було створено 

10 ринкових зон природного газу, кожна із власним торговельним хабом. 

Таким чином було ліквідовано існуючі технічні перепони для 

загальноєвропейського застосування нових мережевих кодексів [88, с. 188]. 

Ці інструменти, знявши всі перешкоди на шляху газу до споживача, 

покликані забезпечити йому оптимальний вибір і ціну, а також дозволити 

ефективно задіяти транскордонні потужності і в підсумку побудувати 

зональні оптові ринки газу, що задовольняють країни ЄС. У свою чергу, 

створювана інфраструктура має забезпечити вільне постачання газу будь-

якому споживачу всередині зони та бронювання потужностей на вході 

незалежно від бронювання потужностей на виході [238]. Ефективність 

сформованих оптових газових ринків пропонувалося оцінювати за п’ятьма 

показникам: індексом концентрації, індексом надійності поставок, кількістю 

джерел постачання, обсягами оптового ринку і коефіцієнтом churn rate, що 

характеризує ліквідність біржових майданчиків [88, с. 188]. Останнього 

показника досягнуто тільки на британській NBP. З континентальних бірж 

ближче всіх до нього підійшла голландська TTF, яка за підсумками 2014 р. 

стала найбільшою в ЄС. Усі інші континентальні майданчики істотно 

поступаються за співвідношенням уторгованих і реальних обсягів, оскільки 

це свідчить про недостатню розвиненість зазначених ринків. Перспектива 

реалізації саме цього показника має сприяти входженню на європейський 

ринок нових постачальників, насамперед із СПГ через спотову торгівлю, що, 

врешті-решт, має створити конкуренцію Росії й Алжиру та зменшити ціну 

газу. 

Акти Третього енергетичного пакету вперше нагадали про необхідність 

розвитку відкритих і вільних для розвитку конкуренції роздрібних газових 

ринків, у межах яких має здійснюватися всеосяжний захист прав споживачів 

енергоресурсів. Серед таких прав Директива виокремлює: право вибирати 

компанію постачальника без необхідності переплати, право отримувати 
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інформацію щодо споживання енергії, право на розв’язання виникаючих 

суперечок упродовж розумного терміну та за мінімальних фінансових витрат. 

Таким чином, зазначений документ, на відміну від аналогічних актів, що 

діяли раніше, орієнтувався на захист інтересів кінцевих споживачів – 

пересічних громадян ЄС, що, безумовно, свідчить не тільки про економічну, 

а й соціальну значущість передбачених у директиві положень [57, с. 124-125]. 

 Присутня і певна практика Суду ЄС щодо застосування Третьої газової 

директиви. У справі «ANODE v. Premier minister and others» [239] за 

преюдиціальним розглядом було досліджено питання встановлення 

позаринкових фіксованих цін на природний газ компетентним органом для 

кінцевих споживачів через їхню несумісність із вимогами конкуренції, 

відкритості, прозорості та недискримінації, що пронизують зміст Директиви 

2009/73/ЄС. Суд у своєму рішенні базувався на попередньому рішенні з 

аналогічного питання в межах застосування Другої газової директиви у 

справі «Federutility and others v. Autorita per l’energia elettrica e il gas» (Case C-

265/08). Тоді було виокремлено критерії, за яких держава може правомірно 

визначати рівень базових цін на поставку природного газу:  

- це необхідно з погляду дотримання загального економічного інтересу, 

що полягає в підтриманні цін на прийнятному рівні, чим забезпечується як 

захист прав кінцевих споживачів, так і досягнення мети лібералізації; 

- неможливість вільного визначення цін продиктована загальними 

економічними інтересами і лімітована в часі; 

- процедура встановлення таких цін чітко визначена, верифікована, 

відповідає вимогам прозорості та недискримінації, а також гарантує рівний 

доступ до споживачів будь-якої компанії, що здійснює діяльність на території 

ЄС [70, с. 6]. 

Базуючись на старій справі, Суд у новій справі додав, що з урахуванням 

нових умов ціноутворення на ринку поставок природного газу має 
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відповідати вимогами енергетичної безпеки і територіального згуртування 

при дотриманні принципів недискримінації та пропорційності. 

Водночас збереглася низка неврегульованих Третім енергетичним 

пакетом проблем у газовій сфері. На різному рівні і незбалансованою є 

структура газотранспортних тарифів, зберігаються контрактні та фізичні 

обмеження для деяких постачальників, спостерігається неповне 

використання газотранспортних систем, збережено високу ринкову 

концентрацію на рівні ЄС та окремих країн, специфіку в регулюванні на рівні 

країн та обмежену прозорість ринку. 

Подальший розвиток правового регулювання на ринку природного газу 

ЄС може рухатися за кількома можливими напрямами. Ми пропонуємо такі 

варіанти.  

Варіант перший: уведення тарифних змін. Укрупнення існуючих зон до 

регіональних із подальшим перерозподілом тарифів між операторами 

оптового ринку всередині зон стосовно «вхідних» тарифів для зовнішніх 

гравців, чи з переділом 50/50 між вхідними тарифами оптового і роздрібного 

ринку. За допомогою цього будуть зрівняні рівні хабів усередині зон. 

Можливе створення спеціального компенсаційного фонду, що 

акумулюватиме і перерозподілятиме підвищені вхідні тарифи між 

операторами зони під головуванням ACER. 

Варіант другий: віртуальне злиття ринкових зон із різним рівнем 

ліквідності до рівня регіональних. Завдяки цьому котирування на 

торговельних майданчиках усередині неліквідних частин будуть підняті. До 

процесу можуть приєднатися і члени Енергетичного співтовариства, 

наприклад Україна до регіональної зони з Польщею, Румунією, Чехією, 

Словаччиною і, можливо, Німеччиною. Важливою при цьому є наявність 

розвиненої інфраструктури між учасниками зони. Наприклад, у межах 

згаданої нами конфігурації країн є існуючий ланцюг постачань газу зі сходу 

на захід. Крім того, уже нині діє і реверсне прокачування газу. 
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Варіант третій: пункти приймання газу із третіх країн переносяться або 

на зовнішній кордон ЄС, або на зовнішній кордон дії енергетичного 

законодавства ЄС – тобто держави Енергетичного співтовариства. Поставки 

по оптовому ринку від пунктів прийому мають здійснювати вже європейські 

компанії.  

Варіант четвертий: різке збільшення газової інфраструктури в ЄС, за 

допомогою чого газ СПГ зможе швидко потрапляти на будь-яку територію в 

ЄС, фізично заміняючи російський трубопровідний газ. Фінансування такого 

розвитку може також здійснюватися через спеціальний компенсаційний 

фонд, що формується з підвищених «вхідних» тарифів з експортерів 

трубопровідного газу. 

На подальший розвиток Третього енергетичного пакету спрямовано 

також прийняття Регламенту (ЄС) № 1227/2011 Європейського парламенту і 

Ради від 25 жовтня 2011 р. про сумлінність поведінки учасників і прозорість 

енергоринків [191, с. 1-16]. Завданням документа є протидія використанню 

інсайдерської інформації та маніпулюванню на оптових енергетичних ринках 

ЄС. Згідно з документом, системні оператори зобов’язані забезпечити 

ефективне і своєчасне розкриття для громадськості наявної в них 

інсайдерської інформації, що стосується їхньої комерційної діяльності або 

обладнання, яким володіє, контролює або управляє (повністю чи частково) 

відповідний учасник ринку, його материнська компанія або інша, пов’язана з 

ним компанія. Відповідно до визначення «інсайдерської інформації» до неї 

належить інформація особливого роду, що не була піддана гласності та 

прямо або побічно стосується одного або кількох продуктів, що торгуються 

на оптовому газовому/електроенергетичному ринках (контракти на поставку 

енергії, деривативи тощо), і яка, у разі її повідомлення, може мати значний 

вплив на ціни зазначених продуктів. 

Учасник ринку під свою відповідальність має право відкласти розкриття 

інсайдерської інформації, щоб не завдати шкоди своїм законним інтересам, за 

умови, що такі дії не введуть громадськість в оману, а також за умови, що 
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учасник ринку здатний забезпечити конфіденційність зазначеної інформації і 

не ухвалює на основі цієї інформації рішень, що стосуються торгових 

операцій із продуктами оптового енергетичного ринку. У такому випадку 

учасник ринку зобов’язаний негайно надати зазначену інформацію з 

обґрунтуванням затримки розкриття ACER і відповідному національному 

регулятору [240]. 

Якщо учасник ринку або його працівник (представник) розкриває 

інсайдерську інформацію, що стосується продукту оптового енергетичного 

ринку у процесі звичайного виконання своїх посадових, професійних або 

службових обов’язків, то такий учасник ринку або його працівник 

(представник) зобов’язаний забезпечити одночасне, повне й ефективне 

розкриття зазначеної інформації для громадськості. У разі ненавмисного 

розкриття інформації учасник ринку забезпечує повне й ефективне розкриття 

інформації для громадськості максимально швидко після ненавмисного 

розкриття. Зазначене положення не застосовують, якщо особа, яка отримала 

інформацію, зобов’язана дотримуватися конфіденційності незалежно від 

того, чи обумовлено це зобов’язання положеннями закону, нормативними 

актами, статутом або умовами контракту. Компанії третіх держав також 

виконують вимоги цієї директиви за умов постачань газу до ЄС.  

 

 

3.2. Зовнішній вимір енергетичної політики 

Європейського Союзу 

 

Сфера зовнішніх зносин ЄС із питань енергетики має широку правову 

базу в установчих договорах. З одного боку, ідеться про діяльність у межах 

ст. 194 п. 1 б щодо забезпечення надійності постачань в ЄС, але з іншого – це 

частина суто внутрішньоекономічних відносин у межах ст. 194 п. 1 а – 

забезпечення функціонування внутрішнього енергетичного ринку. 

Відповідно й інститути ЄС, що беруть участь у цьому процесі, є різними: 
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Комісія, у форматі якої щодо енергетичних відносин можуть окремо діяти 

комісар із питань енергетики і віце-голова/верховний представник із питань 

зовнішньої політики і політики безпеки. У межах цієї діяльності Рада наділяє 

ЄК відповідним мандатом на ведення переговорів, а Парламент згодом 

ратифікує укладену угоду. Процедура укладання таких договорів із третіми 

державами і міжнародними організаціями чітко врегульована у ст. 218 

ДФЄС. Крім того, незалежно може діяти сам верховний представник, 

розглядаючи конкретну енергетичну проблему як діяльність із 

зовнішньополітичної діяльності Союзу (розд. 5 ДЄС). У цьому випадку 

незаконодавче рішення приймається Європейською радою і Радою (ст. 31 

ДЄС). Про такий розподіл обов’язків нагадала і Рада у своєму дослідженні 

проекту Енергетичного союзу (2015): «Рада запрошує високого представника 

та ЄК регулярно звітувати про прогрес, досягнутий у виконанні Плану дій 

ЄС щодо енергетичної дипломатії… План дій повинен виконуватися високим 

представником, Комісією та державами – членами ЄС відповідно до їхніх 

ролей і повноважень, визначених договорами» [241]. Відповідно, ми можемо 

говорити про застосування у сфері зовнішньоенергетичних зносин ЄС 

правових і політичних інструментів. 

З огляду на це не дивно, що у стратегічних документах Енергетичного 

союзу (2014) з’явилася така новела, як «європейська енергетична 

дипломатія», що має «використовувати всі свої зовнішньополітичні 

інструменти для встановлення стратегічних партнерств у галузі енергетики з 

усе важливішими країнами-виробниками та транзитерами і регіонами, 

такими як Алжир і Туреччина, Азербайджан і Туркменістан, Близький 

Схід, Африка й інші потенційні постачальники» [89]. Проте 

першопрохідцями в застосуванні цього явища на практиці були росіяни (сам 

термін винайшов С. Жизнін [242, с. 9]), які вже у 2003 р. в межах своєї 

«Енергетичної стратегії на період до 2020 р.» розглядали її як один із 

факторів свого впливу у світі, і в тому числі в ЄС [243]. Аналізуючи явище 

енергетичної дипломатії, російський дослідник О. Смирнов надає їй таке 
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визначення – інструмент здійснення зовнішньої політики і засіб регулювання 

міжнародних відносин в енергетичній сфері, що охоплює низку питань, у 

тому числі надійне постачання споживачів енергоносіями, доступ до їхніх 

джерел, маршрути транспортування вуглеводневої сировини й 

електроенергії, міжнародні аспекти атомної енергетики [244, с. 86]. На думку 

М. Богучарова, цей вид дипломатії характеризується також специфічними 

методами й інструментами: економіко-статистичні дані про запаси 

енергетичних ресурсів, про рівні їхнього видобутку, ціни, тарифи тощо [245, 

с. 155]. Український дослідник М. Бно-Айріян звертає увагу насамперед на 

економічні аспекти енергетичної дипломатії, зокрема активний розвиток 

видобутку за кордоном, за яких безпосередньо дипломатія має стати лише 

одним з «аспектів підтримки», а також необхідність існування 

координаційного органу в цій сфері, на кшталт спеціального уповноваженого 

з енергетичної дипломатії [246-247].   

У спеціально підготованому Радою Плані дій щодо енергетичної 

дипломатії ЄС (2015) виділено ще низку її аспектів:  

- необхідно збільшити зусилля для досягнення спільних позицій ЄС у 

багатосторонніх енергетичних установах та структурах – «щоб ЄС 

висловився одним голосом стосовно основних енергетичних питань»;  

- здійснювати заходи щодо поліпшення обміну інформацією та звітності 

делегацій/посольств ЄС у третіх країнах та від них, а також інші елементи 

для поглиблення енергетичної співпраці із третіми країнами; 

- зовнішньополітичні зусилля мають також зосереджуватися на 

створенні ділових можливостей у третіх країнах, у тому числі шляхом 

підвищення обізнаності третіх країн щодо лідерства ЄС в енергетичних 

технологіях;  

- слід забезпечити повну узгодженість енергетичних діалогів із 

відповідними діалогами з питань політики та безпеки, планом дій щодо 

кліматичної дипломатії, а також з іншими інструментами зовнішньої 

політики, такими як підтримка розвитку та торгівля;  
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- відповідні фінансові ресурси та інструменти, такі як Європейський 

інструмент сусідства, Інструмент допомоги в межах підготовки до вступу 

можуть бути використані для підтримки енергетичних діалогів і 

дипломатичних ініціатив у кожному конкретному випадку.  

Спеціальні проекти за цими інструментами можуть бути розроблені для 

цільової експертної підтримки енергетичних діалогів, торгових переговорів, 

політики диверсифікації енергії та сприяння перетворенню енергетичних 

систем на економіку з низьким умістом вуглецю [241]. 

Досить широкий спектр міжнародних договорів, укладених ЄС, може 

передбачати питання енергетики та сфери регулювання відносин щодо 

природного газу. Може йтися про укладання багатосторонніх договорів, 

спеціально присвячених енергетиці, типу Договору до Енергетичної хартії 

або Договору про заснування Енергетичного співтовариства. Також може 

матися на увазі укладання загальноекономічного багатостороннього договору 

про співпрацю як Договір про Європейський економічний простір, що буде 

регулювати серед іншого і питання енергетики. Можуть бути також 

двосторонні договори загальнорегуляторного характеру, як угоди про 

партнерство і співпрацю чи договори про асоціацію різних типів, у яких 

окремі частини присвячені питанням енергетики. Крім того, ЄС може 

укладати політичні домовленості із третіми країнами з питань енергетики чи 

безпосередньо сфери природного газу – меморандуми, спільні заяви тощо.  

Загалом, у сфері зовнішнього виміру енергетичної політики ЄС поділяє 

свої повноваження з державами-членами. Деякі держави-члени вважали за 

краще мати прямі двосторонні відносини з постачальниками енергії, які, у 

свою чергу, впливають на можливості ЄС діяти як єдине ціле [248]. 

Наприклад, різні держави-члени мали різні форми відносин із Росією 

залежно від рівня їхнього  імпорту з Росії, комерційних інтересів та 

історичних зв’язків. Така відмінність перешкоджає спільному голосу ЄС у 

переговорах з Росією [249, с. 90]. Відповідно, на початку 2000-х рр. цілком 

доречною була теза О. Володіна, що «загальні питання: доступу до мереж, 
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загальних правил господарювання та функціонування комунітарного ринку 

електроенергії та газу (лібералізації, недискримінації, конкуренції, тарифної 

та транзитної політики), віднесені до компетенції інститутів ЄС, а конкретні 

питання укладання договорів про постачання, відповідальності тощо, 

залишаються у віданні держав-членів. Коли справа стосується конкретних 

комерційних договорів, то уряди держав-членів укладають їх без 

посередництва і незалежно від ЄС» [137, с. 15]. Проте зараз існує явна зміна 

пріоритетів на користь ЄС, який дедалі більше перебирає на себе 

повноважень у сфері зовнішніх зносин ЄС щодо ринку природного газу. Як 

зазначає Р. Петров, Лісабонський договір проклав шлях до правової 

формалізації нової політики ЄС та значно поліпшив зовнішній вимір 

внутрішнього ринку Європейського Союзу [250, с. 1]. Це можна вважати 

новою тенденцією, що втілюється й у праві Комісії залучатися до 

міждержавних переговорів із газових питань, доступу її до інформації щодо 

вже укладених угод, а також перспектив поширення дії норм Третьої газової 

директиви на газопроводи із третіх держав до ЄС, поза територією держав-

членів.  

Водночас очевидно, що певні ознаки зовнішньої енергетичної політики 

ЄС можна явно побачити і до Лісабонського договору, хоча ще і не дуже 

послідовні. Р. Сіпош стверджує, що раніше зовнішня енергетична політика 

ЄЕС існувала в іншому аспекті його зовнішніх відносин. Така європейська 

економічна політика почала виявлятися ще в 1960-ті рр.  щодо залежності від 

вуглеводнів, хоча вона і не була реалізована [251]. Жодні дії ЄСп в 

зовнішньому вимірі енергетичних відносин не були зазначені в документах 

від Маастрихтського (1992) до Ніццького (2001) договорів. Рада ЄСп мала 

тут компетенцію, діючи одностайно за пропозиціями ЄК (після консультації з 

Європейським парламентом) (ст. 130 S). Компетенція Комісії була обмежена 

внутрішнім енергетичним ринком, хоча ст. 3 Маастрихтського договору 

передбачала розширення діяльності співтовариства у сфері енергетичної 

інфраструктури. Упродовж 1990-х рр. Комісія спробувала підвищити 
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енергетичну безпеку шляхом експорту законодавства ЄСп, розвивати 

принцип взаємозалежності, заснований на правилах внутрішнього ринку 

багатосторонніх політик, таких як Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ), 

який був присвячений питанням доступу до ринків для транзиту і поставок. З 

огляду на це деякі вчені стверджують, що Лісабонський договір насправді не 

є «зміною напряму» в енергетичній політиці ЄС, а радше кодифікацією 

політики, що передувала цьому [252]. Енергетична політика є невід’ємною 

частиною зовнішньої політики ЄС із диверсифікації енергопостачання, 

конкурентоспроможності на внутрішніх ринках із виведенням на перший 

план змін клімату [253, с. 147]. 

Із цього моменту ЄС значно посилив свою роль як глобального суб’єкта, 

що має на меті просувати власні демократичні, економічні та правові 

цінності поза своїми кордонами. З одного боку, завдяки цьому посилюються 

позиції ЄС як глобального гравця у всьому світі. З іншого – це забезпечує 

функціонування дружніх сусідніх країни навколо ЄС через «європеїзацію» 

їхніх правових систем. Одним із наслідків застосування «галузевого acquis» 

ЄС для третіх країн є їхній поступовий доступ до внутрішнього ринку ЄС. 

Один із кращих прикладів цього явища – застосування «енергетичного 

acquis» ЄС третіми країнами в межах Енергетичного співтовариства (ЕнСп). 

Після отримання членства в ЕнСп, треті країни беруть на себе зобов’язання 

щодо впровадження й ефективного застосування галузевого acquis ЄС, не 

будучи повноправним членом ЄС [254, с. 1073; 255, с. 3]. 

Варто зауважити, що спеціально присвячена політиці Союзу у сфері 

енергетики ст. 194 ДФЄС не передбачає специфічних видів зв’язків ЄС із 

третіми країнами. Цим вона відрізняється від низки інших політик ЄС, де 

таке право прямо встановлене – довкілля (ст. 191 п. 4 – укладання угод із 

зацікавленими третіми державами та міжнародними організаціями), 

транс’європейські мережі (за ст. 171 п. 3 ЄС може ухвалювати рішення про 

співпрацю із третіми державами в реалізації проектів) тощо. З огляду на це 

не дивно, що із 38 чинних міжнародних угод, укладених 
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ЄС/ЄЕС/Євроатомом з питань енергетики, що містяться в базі Eur-

lex.europa.eu [256], жодна не належить до категорії угод «з питань нафти і 

газу», а абсолютна більшість – «до ядерної енергетики» (32) і відповідно – 

взагалі повноважень Євроатому.  

Досить багато питань, пов’язаних із зовнішніми відносинами ЄС, з 

енергетикою належать до міжнародної торгівлі товарами, послугами та 

прямих іноземних інвестицій, які регулюється спільною торговельною 

політикою згідно зі ст. 207 ДФЄС (колишня ст. 133 ДзЄСп). Вона, відповідно 

до ст. 2 ДФЄС, цілком входить до виняткової компетенції Союзу. Причому 

були ліквідовані винятки щодо укладання державами-членами в цій сфері 

угод із третіми країнами в межах спільної компетенції (п. 5–7 ст. 133 ДзЄСп), 

що залишало державам-членам в певних сферах можливість маневру. 

ЄС з погляду відносин щодо постачання природного газу оточують дві 

групи країн: постачальники і транзитери. Відповідно і політико-правові 

відносини з ними будують, зважаючи на ці ознаки. Ключовими 

постачальниками газу серед третіх країн до ЄС є Росія, Алжир, Норвегія, 

Азербайджан. Також скраплений газ надходить із Катару та США, проте 

обсяги цього типу постачання не відіграють поки суттєвої ролі на ринку. 

Більшість інших держав – сусідів ЄС є транзитерами природного газу. 

Наприклад, транзитні мережі України забезпечують близько 20 % поставок 

газу в ЄС. Вірменія та Грузія є важливими країнами транзиту нафти і газу із 

прикаспійських басейнів до ЄС. 

Безпосередньо у відносинах ЄС із третіми країнами у сфері природного 

газу можна виокремити багатосторонні та двосторонні механізми, а також 

міжнародно-правові і політичні регуляторні акти. Ключовим для ЄС і його 

держав-членів багатостороннім договором, що стосується їх разом і багатьох 

важливих третіх держав в енергетичній сфері, є Договір до Енергетичної 

хартії (ДЕХ) (1994) [9]. Зазначений договір було укладено після розпаду 

СРСР із двома важливими цілями: забезпечити інвестиції держав – членів ЄС 

на енергетичних ринках Східної Європи, а також забезпечити транзит і 
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торгівлю енергетичними товарами зі Східної Європи в ЄС. Як зауважує із 

цього приводу З. Тропін, одним із завдань ДЕХ була допомога в реалізації 

нової європейської стратегії – зменшення залежності ЄС від близькосхідних 

джерел енергоресурсів за рахунок збільшення поставок російських 

енергоносіїв [257, с. 43]. При цьому регулювання зазначених процесів мало 

відбуватися на основі правил СОТ, членами якої більшість 

східноєвропейських держав не були. Також на основі ДЕХ мав бути 

створений механізм урегулювання інвестиційних суперечок. Той факт, що 

договір мав таку широку сферу регулювання, вимагав і широкої правової 

бази у форматі установчих договорів ЄС, які б охоплювали своїм 

регулюванням відповідні питання. Зокрема, ішлося про ст. 101, п. 2 Договору 

про Євроатом, ст. 95 Договору про ЄСВС і ст. 54, п. 2, ст. 57 п. 2, ст. 66, 

ст. 73 c п. 2, ст. 87, 99, 100 а і 113, ст. 130 s, п. 1, ст. 235, ст. 228 п. 2–3 і 308 

ДзЄСп [258]. Р. Янгс стверджує, що двосторонні енергетичні угоди ЄС з 

різними країнами спрямовані на поширення принципів Договору до 

Енергетичної хартії 1994 р. на різні джерела енергії як вирішення проблем 

енергетичної безпеки [259]. ДЕХ має життєво важливе значення, оскільки він 

націлений на верховенство права і визначення ролі урядів у забезпеченні 

надійних рамок для іноземних інвестицій в енергетичному секторі. 

Представники європейської правової доктрини всіляко розхвалюють 

ДЕХ. Так, Т. Вельде стверджує, що договір є виграшним із будь-якого 

погляду: «По-перше, відкриття багатих енергетичних ресурсів Східної 

Європи (найбільші в Росії, але й у Казахстані, Азербайджані та інших 

республіках) робить внесок у зниження вразливості енергетичного 

забезпечення Західної Європи. По-друге, співпраця дозволяє ефективніше, з 

погляду засобів, розв’язання екологічних проблем» [260, с. 10]. Обережніші 

російські автори зауважують про таке: «Зіставляючи держави, які підписали і 

ратифікували ДЕХ, з тими, що не підписали і не ратифікували його, легко 

помітити, що до договору прихильно ставляться країни, які є, головним 

чином, споживачами. Більшість же країн-виробників, за рідкісним винятком, 
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мають серйозні побоювання з приводу участі в угоді» [261, с. 187]. І. Гудков, 

у свою чергу, характеризує договір так: «безпрецедентний за своєю 

жорсткістю і широтою захист прав іноземних інвесторів: інвестиційні 

положення ДЕХ (у т. ч. визначення «інвестиції») сформульовані дуже 

широко, у ряді випадків нечітко (ч. III ДЕХ), і забезпечені суттєвим 

арбітражним застереженням (ст. 26 ДЕХ). Через широкі і нечіткі 

формулювання кількість арбітражних суперечок, які іноземні інвестори 

можуть порушити проти приймаючих держав на підставі ДЕХ, не може бути 

спрогнозованою» [262]. І як підсумок – «ДЕХ, так само як й ОПЕК і МЕА, є 

моделлю енергетичної безпеки, вигідною лише для однієї групи держав» 

[263, с. 23]. 

На цікаве співвідношення норм ДЕХ і Третього енергетичного пакету 

звернув увагу Б. Нешич. ДЕХ встановлює, що «інвестиції користуються 

максимальним захистом і безпекою, і жодна договірна сторона не повинна 

перешкоджати за допомогою невиправданих або дискримінаційних заходів 

управлінню, підтриманню, користуванню, володінню або розпорядженню 

ними. У жодному разі таким інвестиціям не повинен надаватися режим менш 

сприятливий, ніж режим, що запропонований міжнародним правом, у тому 

числі договірними зобов’язаннями» (ст. 10). Водночас ст. 11 Третьої газової 

Директиви 2009/73/ЄС встановлює спеціальну процедуру сертифікації, якщо 

«власник транспортної системи або оператор транспортної системи 

контролюється особою чи особами однієї чи більше третьої країни» (т. зв. 

«застереження про треті країни»). На думку автора те, що суб’єктам із третіх 

країн не допускається вільне капіталовкладення в енергетичну 

інфраструктуру на території держав – членів ЄС, не відповідає 

національному режиму здійснення інвестицій, передбаченому ДЕХ [264, с. 1-

95]. Стаття 7 ДЕХ встановлює режим транзиту енергетичних товарів: 

свободу транзиту без дискримінації в тарифах та інших зборах. Загалом 

можна погодитися, що ДЕХ є угодою, орієнтованою насамперед на інтереси 

країн – споживачів енергетичних ресурсів, про що свідчить, наприклад, 
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відмова її ратифікувати двох важливих європейських постачальників – 

Норвегії та Росії. Водночас ті норми, що містяться у ДЕХ, можуть вважатися 

встановленими і визначеними спільними правилами гри для всіх учасників 

відносин на європейському енергетичному ринку, де беруть участь і члени 

ЄС і багато третіх держав, що є явним позитивом цієї угоди.   

Загалом можна стверджувати, що ДЕХ для ЄС є рамковою угодою, для 

глибшого виконання якої мають прийматися спеціалізовані угоди. ЄС 

усіляко сприяв цьому процесу, розробляючи Транзитний протокол і 

Протокол із торгівлі ядерними матеріалами. І не провина ЄС, що ці угоди 

ухвалено не було, процес було заблоковано РФ [261, с. 189]. Після її виходу 

із процесу ДЕХ було ухвалено лише один необов’язковий документ 

програмного характеру – Міжнародну енергетичну хартію (2015). Загалом, як 

зазначає О. Володін, така методика – від декларацій до актів; а від загальних 

актів до спеціальних – давно застосовується всередині ЄС. Очевидною є 

тенденція її поширення і на зовнішні угоди [131, с. 190]. 

ДЕХ має важливе значення і для підтримання енергетичної безпеки в 

Європі. «ДЕХ конкретизує багато принципів ОБСЄ, сприяючи створенню 

системи колективної енергетичної безпеки, яка може охопити не тільки 

європейський простір, а й інші регіони світу. Водночас ДЕХ сприяє 

зміцненню загальноєвропейської стабільності та безпеки» [265, с. 322].  

Зовнішня енергетична політика ЄС пов’язана і з іншими рамковими 

політиками ЄС, такими як, наприклад, європейська політика сусідства, 

торгівлі та розвитку [266, с. 3]. 

Відповідно, іншим важливим багатостороннім договором, що пов’язує 

ЄС і треті країни у сфері енергетики, є Договір про заснування 

Енергетичного співтовариства (2005). Його головним завданням є поширення 

енергетичного acquis на треті країни. Енергетичне співтовариство розроблено 

як досконалий приклад моделі "інтеграції без членства", яка надає низку 

можливостей третім країнам у межах внутрішнього ринку Європейського 

Союзу, сприяє розвитку галузевого acquis ЄС за кордонами ЄС і відіграє роль 
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лабораторії, що працює над кращим і глибшим залученням третіх країн до 

розширення європейського правового простору [250, с. 3]. В. Мисник 

зазначає, що юридико-технічні механізми, вироблені в межах зовнішньої 

енергетичної політики ЄС, націлені, найперше, на створення за межами ЄС 

єдиного правового поля, яке регулює правовідносини в енергетичній галузі, 

норми якого будуть відповідати стандартам ЄС, а також на можливості 

максимально забезпечувати правову підтримку інтересів ЄС за кордонами 

Союзу [132, с. 10]. Проте існує і скептичне ставлення до таких підходів. Так, 

К. Дегтярьов наголошує, що «акти вторинного права ЄС, які діють нині, 

містять «застереження щодо третіх країн» (дискримінаційне щодо 

«Газпрому» в ЄС). Правомірність такого «застереження» викликає певні 

сумніви як з погляду її відповідності первинному праву ЄС, так і праву 

міжнародних договорів» [267, с. 13]. Водночас І.  Султанов звернув увагу на 

неминучість процесу поширення законодавства ЄС на сусідні країни: 

«пройшовши етап внутрішньої інтеграції і досягнувши досить високого рівня 

у розв’язанні поставлених перед спільнотою завдань, подібні міждержавні 

союзи починають виходити за межі суто внутрішніх цілей і дедалі більше 

поширюють (екстраполюють) зміст своїх інтеграційних норм і принципів на 

відносини зовні» [268, с. 102]. Цей процес є тим більше неминучим, оскільки 

ЄС просуває свої ліберальні принципи торгівлі на енергетичному ринку, які 

також підтримує і СОТ, членами якої стали члени ЕнСп. 

У зв’язку з тим, що Енергетичне співтовариство мало охоплювати 

досить широку сферу, правове підґрунтя його засновницького договору було 

обрано в установчих договорах ЄС також досить широким. Базуючись на 

рішенні Ради ЄС 2006 р. [269], воно визначало правовим підґрунтям ст. 47 п. 

2, ст. 55, 83, 89, 95, 133 і 175, ст. 300 п. 2–3 Договору про заснування ЄСп. 

Паралельне застосування ст. 95 і 133 ДзЄСп, які зазвичай перебували в 

конкуренції одна з одною, показує, що опора лише на явну 

зовнішньоторговельну компетенцію у ст. 133 не вважалася достатньою, щоб 
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задовольнити широку компетенцію угоди, яка не тільки стосувалася питань 

торгівлі [14, с. 13].  

Мета створення ЕнСп полягає у заснуванні «єдиного простору у 

регулюванні торгівлі газом й електроенергією, що є необхідним для 

відповідності географічним розмірам товарних ринків, яких це стосується», 

через «створення зони без внутрішніх кордонів для газу й електроенергії» 

(преамбула Договору про заснування ЕнСп) [17] з назвою «внутрішній 

енергетичний ринок» (ст. 41). Функціонування цієї «зони без внутрішніх 

кордонів» буде засноване на «запровадженні Договірними Сторонами 

нормативно-правової бази Європейського співтовариства з енергетики, 

навколишнього середовища, конкурентної політики та відновлюваних 

джерел енергії» (ст. 3 а) за графіком із додатку І (ст. 10), тобто сприйнятті 

частини acquis ЄС третіми державами – транзитерами газу до ЄС. Варто 

зауважити, що від початку у сфері газу Енергетичне співтовариство 

займалося регулюванням лише сфери природного газу, без охоплення 

зрідженого природного газу (преамбула), допускаючи його регулювання на 

«пізніших етапах формування інтегрованого ринку». На той момент це було 

продиктовано відсутністю значних потужностей із регазифікації на 

територіях учасниць Енергетичного співтовариства і відносно слабким 

регулюванням цього питання в самому ЄС. Хоча згодом, з ухваленням 

Третього енергетичного пакету, під регулювання директив ЄС потрапив і 

зріджений газ, а в ЕнСп директива …. стала частиною acquis, що має бути 

імплементоване в законодавство третіх країн. Підсумковою метою є 

побудова внутрішнього енергетичного ринку між ЄС і третіми країнами, що 

приєдналися до угоди (за термінологією ЕнСп – Сторонами) (ст. 41 Договору 

про заснування Енергетичного співтовариства). Цей ринок базується на 

забороні мит і кількісних обмежень імпорту й експорту енергопродуктів та 

матеріалів, для транспортування яких використовують мережі, а також мита 

фіскального характеру. Дозволені за прикладом ГАТТ лише кількісні 

обмеження або заходи, що мають подібний результат, виправдані на підставі 
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державної політики або державної безпеки захистом здоров’я та життя 

людей, тварин або рослин чи захистом промислової та комерційної власності. 

Такі обмеження або заходи, проте, не є засобами довільної дискримінації або 

прихованого обмеження торгівлі між Сторонами (ст. 41). Важливо, що саме 

ЕнСп наділено повноваженнями зі створення внутрішнього енергетичного 

ринку, але вони є обмеженими і не можуть стосуватися вільного 

переміщення та працевлаштування (ст. 42). І як зазначає А. Кориневич, 

Договором про Енергетичне співтовариство створено правову основу 

спільного внутрішнього ринку електроенергії та природного газу держав-

учасниць [2, с. 65]. А секретаріат Енергетичного співтовариства, насамперед, 

наголошує на необхідності для європейського ринку газу виходити за межі 

кордонів ЄС і забезпечити юридично та концептуально цілісний підхід для 

всієї газової системи континентальної Європи, у тому числі Договірних 

Сторін [270]. 

Функціонуючи вже 10 років, Енергетичне співтовариство досягло 

багатьох завдань в енергетичній сфері – підготувало Румунію, Болгарію і 

Хорватію через імплементацію норм енергетичного acquis до їхнього 

законодавства до вступу у ЄС, а на території інших сусідніх країн завдяки 

членству в організації поступово запроваджуються норми енергетичного 

законодавства ЄС і без процедури набуття членства. Європейська комісія 

розглядає Енергетичне співтовариство, як цінний інструмент, що передбачає 

сприйняття договірними сторонами більшості законодавства ЄС у галузі 

енергетики та довкілля: «Це допомагає створити стабільну нормативну і 

ринкову основу та інтеграцію їхніх енергетичних ринків із ЄС. 

Привабливість цього можна побачити в інтересах більшої кількості країн, що 

хочуть стати його членами» [271]. Така позиція Комісії посилена і 

механізмом санкцій за порушення зобов’язань за ЕнСп: після ухвалення 

рішення Міністерською радою Співтовариства, у якому встановлюється 

наявність порушення норм, інформується Комісія ЄС. Після чого факт 

порушення норм Енергетичного співтовариства може тлумачитися як 
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невиконання обов’язків за відповідною статтею Угоди про стабілізацію та 

асоціацію балканської країни з ЄС чи Угоди про асоціацію України і 

Молдови, які присвячені енергетиці і регламентують інтеграцію 

енергетичних ринків зазначеної держави і ЄС, що може призвести до 

призупинення переговорів між країною-кандидатом та ЄС у випадку 

Балканських країн [264, с. 105]. 

Водночас явних суттєво позитивних змін для Сторін ЕнСп поки не 

помітно. Нині йдеться про активний процес імплементації в національне 

законодавство енергетичного acquis ЄС, яке призводить до заборони 

державного регулювання цін на енергетичні послуги для населення, що в 

підсумку зумовлює підвищення тарифів на газ й електроенергію, процесів 

розділення національних ВІП у сфері енергетики та допуску на ринки 

іноземних енергетичних компаній. Спроби використати ЕнСп для посилення 

власної енергетичної безпеки поки є марними. Так, незважаючи на всю 

загрозу для України російсько-німецького проекту «Північний потік 2», уся 

допомога ЕнСп одній зі своїх сторін обмежувалася проведенням у 2016 р. 

конференції «Nord Stream 2 та його вплив на європейський концерт» [272] та 

передачею в січні 2016 р. Секретаріатом ЕнСп до Європейської комісії 

скарги НАК «Нафтогаз» згідно зі ст. 90 Договору про ЕнСп щодо 

«передбачуваного порушення законодавства про Енергетичне співтовариство 

так званим проектом газопроводу "Північний потік 2"» [273]. 

Додатковими політико-дипломатичними інструментами співпраці ЄС із 

третіми країнами зі Східної Європи,  у якому присутня енергетична складова, 

є Східне партнерство (СхП) і Союз для Середземномор’я (СдС), що охоплює 

країни Близького Сходу та Північної Африки. Обидва ці інструменти в 

ширшому сенсі входять до складу Політики сусідства ЄС. СхП і СдС 

стартували одночасно у 2008 і 2009 рр., коли ЄС побачив неперспективність 

об’єднання країн із різними цілями і навіть правовими та географічними 

можливостями (головно – щодо перспектив членства) у межах однієї 

ініціативи. При цьому СхП на відміну від СдС залишається, як зазначає 
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О. Гріненко, лише партнерством без міжнародно-правової правосуб’єктності 

(«політикою»), у якому ЄС надає перевагу налагодженню двосторонніх 

зв’язків, тоді як СдС поступово набуває рис міжнародної організації [274, с. 

392]. У програмному документі СхП – Празькій декларації 2009 р. [275] 

зазначено, що воно має на меті «посилення енергетичної безпеки шляхом 

співпраці, спрямованої на довгострокове стабільне і безпечне 

енергопостачання та транзит» (п. 8). Ідеться також про специфіку 

двосторонньої співпраці у сфері енергетики – «Положення щодо 

енергетичної взаємозалежності можуть бути внесені до нових угод про 

асоціацію або до інших двосторонніх домовленостей між ЄС та країнами-

партнерами. Енергетична співпраця має враховувати Другий огляд 

енергетичної стратегії ЄС та енергетичну політику кожної країни-партнера». 

Також у межах чотирьох платформ співпраці у форматі СхП, запроваджених 

Комісією, одна спеціально присвячена енергетиці [275]. Незабаром сфера 

регулювання і, відповідно, назва цієї платформи у зв’язку з певною зміною 

поглядів ЄС на енергетичну політику і її стійкий зв’язок із проблемами 

довкілля змінилася на «Приєднання, енергоефективність, навколишнє 

середовище та зміна клімату». Згідно з оновленим поглядом Комісії у 2016 р. 

безпека енергопостачання буде збільшуватися завдяки посиленню 

взаємозв’язку між газом та електрикою всередині країн-партнерів та між 

ними і ЄС. Головна діяльність у форматі СхП з усіх енергетичних питань 

буде проводитися в межах ЕнСп й ініціативи EU4Energy [276]. Серед іншого 

звернуто увагу на потребу імплементації в межах ЕнСп Регламенту 347/2013 

«Про керівні настанови для транс’європейської енергетичної 

інфраструктури», з метою можливості спільного просування Проектів 

інтересів енергетичного співтовариства та Проектів взаємного інтересу, що 

має бути досягнуто завдяки прогресу, розширенню газопроводу Південний 

Кавказ до Трансадріатичного газопроводу в Південному енергетичному 

коридорі, будівництву газового інтерконектору Молдова – Румунія в Унгені. 
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У межах СдС створено три платформи зі співпраці в енергетиці, і серед 

них окремий механізм для співробітництва щодо природного газу – Газова 

платформа СдС (the UfM Gas Platform). Платформа має за пріоритет 

створення відповідної інституційної та нормативної бази для сприяння 

обміну природним газом, зокрема шляхом співпраці між регулюючими 

органами й іншими відповідними органами, ураховуючи та поважаючи 

національні обставини, особливості, пріоритети, рішення щодо енергоємності 

та національні енергетичні цілі. У СдС поставлено завдання створення 

регіонального структурного діалогу, який сприятиме поступовому розвитку 

європейської та середземноморської газотранспортної системи і ринку для 

сприяння безпеці, прозорості та передбачуваності як попиту, так і пропозиції, 

таким чином, щоб правильно та справедливо збалансувати зацікавленість 

країн щодо виробництва та споживання енергії, забезпечити основу 

довгострокової та безпечної експлуатації значних запасів у регіоні та сприяти 

використанню природного газу, а також на забезпечення безпечного, 

доступного та стійкого постачання природного газу на благо громадян та 

економіки регіону Євро-Середземномор’я [277]. Остаточною метою є 

створення євро-середземноморського ринку газу [278]. Проте все ж ключове 

завдання СдС у сфері енергетики – розвиток не відносин щодо природного 

газу, а відновлюваних джерел енергії у форматі Сонячного плану для 

Середземномор’я. 

Іншим чином розбудовано відносини ЄС із країнами-постачальницями. 

Найбільший із постачальників природного газу до ЄС – це Російська 

Федерація (РФ) [150, с. 2]. Взаємовідносини регулюються фактично на 

полісистемній основі на двох рівнях. З одного боку, це публічно-правові 

відносини РФ – ЄС і його держави-члени, що регулюються на основі 

міжнародного права і політичних домовленостей, а з іншого – це 

приватноправові відносини російського монополіста концерну ПАТ 

«Газпром», понад 50 % акцій якого володіє РФ з європейськими газовими 

компаніями. Фактично, «Газпром» це ТНК, що володіє суттєвими пакетами 
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акцій також у багатьох європейських газових компаніях (Latvijas Gāze 

(Латвія), EuRoPol Gaz (Польща), Vemex, s.r.o. (Чехія), Eesti Gaas AS 

(Естонія)), і має свої дочірні компанії в ЄС (Gazprom International, 

Нідерланди; GAZPROM Germania, Німеччина). Відповідно, на рівні відносин 

«Газпром» – європейські контрагенти діє міжнародне приватне право. Проте 

в тому обсязі, якому ця взаємодія відбуваються на території держав – членів 

ЄС, вони мають відповідати також вимогам норм права ЄС, і  передусім 

Третього газового пакету.  

Публічно правовий рівень відносин РФ з ЄС нині базується на Угоді про 

партнерство і співробітництво (УПС РФ), підписаній на о. Корфу в 1994 р. 

[279]. Ця угода є майже ідентичною за своїм змістом з іншими УПС, 

укладеними в цей період із майже всіма новими незалежними державами, що 

виникли внаслідок розпаду СРСР. За угодою сфера природного газу 

регулюється спільно з усією енергетикою (ст. 65), окрім ядерної. Відповідно, 

загальнозасадничий правовий режим відносин ЄС із РФ у сфері природного 

газу відповідає загальному регулюванню відносин в усій сфері енергетики і 

має базуватися на «принципах ринкової економіки та Європейської 

енергетичної хартії на основі поступової інтеграції енергетичних ринків у 

Європі». Зазначена угода не вимагає наближення російського законодавства 

до європейського у сфері енергетики (ст. 55), проте це передбачено в низці 

суміжних галузей – технічні норми та стандарти, довкілля, підприємницька 

діяльність, непряме оподаткування, митна діяльність. Важливо, що за УПС 

РФ було започатковано створення спеціального органу для обговорення 

поточних проблем – Постійна рада Партнерства (ст. 90), яка може збиратися 

за участі різних представників уряду РФ та Комісії і Ради ЄС для 

обговорення виконання УПС РФ та надавати сторонам відповідні 

рекомендації. Одним із таких форматів Ради з партнерства є зустріч із питань 

співпраці з енергетики. Іншим органом, що допомагає Раді з партнерства, є 

Комітет зі співробітництва (ст. 92). Крім того, Рада з партнерства наділена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Latvijas_G%C4%81ze
https://en.wikipedia.org/wiki/Vemex
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eesti_Gaas
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gazprom_International
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повноваженнями створювати органи на виконання своїх функцій (ст. 93). 

Одним із таких органів можна вважати Енергетичний діалог. 

Слід зауважити, що перший період дії УПС РФ завершився у 2007 р., але 

вона автоматично продовжується (ст. 106 УПС). До 2014 р. основні проблеми 

укладання нової угоди з Росією перебували у сфері саме енергетичних 

відносин. Як у лютому 2007 р. зазначала комісар ЄС із зовнішніх зв’язків 

Б. Ферреро-Вальднер: «Нова угода між Росією і ЄС має охоплювати ключові 

принципи договору до Енергетичної хартії щодо взаємності, забезпечення 

прозорості та недискримінаційних умов співпраці» [280]. Відповідно, 

ключовою проблемою визначено зробити зміст нової угоди відповідним 

принципам Договору до Енергетичної хартії. У 2008 р. переговорний процес 

призупинила криза у Грузії, а із 2014 р. він перебуває в замороженому стані 

через анексію Криму, кризу на Донбасі та взаємні санкційні обмеження.  

ЄС почав активніше залучатися до процедури двосторонніх переговорів 

держав з РФ щодо газових угод, почали енергійніше просуватися ідеї 

диверсифікації поставок природного газу, реалізовуватися проекти з СПГ.  

У контексті діяльності російської ПАТ «Газпром» на європейському 

ринку слід звернути увагу на такі моменти. «Газпром» має контракти з 

компаніями майже з усіх держав – членів ЄС, проте за своїм змістом ці 

контракти відрізняються у країн західної та східної частин ЄС. Так, на думку 

країн східної частини ЄС, у їхніх контрактах із «Газпромом» присутні такі 

дискримінаційні моменти:  

- застосовується принцип «бери або плати»,  

- встановлені завищені ціни,  

- ціна є фіксованою на тривалі терміни часу,  

- ціни прив’язані до певних формул,  

- зловживання монопольним становищем на їхніх ринках,  

- заборона реекспорту газу.  

Шляхів урегулювання цієї ситуації було кілька. Один із них – звернення 

згідно із контрактами щодо перегляду його умов до відповідного судового 
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органу. Цим шляхом із держав – членів ЄС пішла Литва, хоча у 2016 р. її 

оскарження «несправедливої ціни» усе ж не було підтриманим в 

Арбітражному інституті у Стокгольмі. Інший шлях – це визначення 

відповідності діяльності «Газпрому» вимогам законодавства ЄС у межах 

діяльності інститутів ЄС.  

Так, Комісія у 2012 р. ініціювала проти ПАТ «Газпром» антимонопольне 

розслідування щодо порушення норм ст. 102 ДФЄС – «зловживання 

домінуючим становищем на ринку постачання природного газу» у восьми 

східноєвропейських державах – членах ЄС (справа 39816 Upstream gas 

supplies in Central and Eastern Europe [281]), базуючись на ст. 9 Регламенту 

1/2003/ЄС. ЄК звинувачувала «Газпром» у поділі ринків, застосуванні 

неконкурентних цін і пов’язуванні поставок газу з інфраструктурними 

зобов’язаннями. ЄС обґрунтовував свої претензії тим, що двосторонні 

контракти, укладені «Газпром», не давали можливості імпортерам газу з 

держав ЄС перепродувати його третій стороні. З огляду на це у 2015 р. 

Комісія пред’явила «Газпрому» звинувачення. 15 квітня 2015 р. в заяві про 

заперечення представники «Газпрому» погодилися частково задовольнити 

вимоги Європейської комісії у справі і відмовитися від заборони реекспорту 

газу, оскільки компанія могла бути оштрафована на суму, еквівалентну 10 % 

від обігу на ринках, де сталися порушення [57, с. 174]. У березні 2017 р. 

Комісія оприлюднила проект урегулювання справи «Газпрому», за яким 

російська компанія погоджувалася видалити з контрактів застереження про 

заборону реекспорту газу, внести низку важливих змін щодо перегляду цін на 

газ для Болгарії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі, відмовитися від вимоги 

компенсації від Болгарії за відмову від проекту будівництва газопроводу 

«Південний потік» [282]. Проте через позицію деяких держав ЄС, що 

вимагали від «Газпрому» додаткових компенсацій за завищені в попередні 

роки ціни, справу тоді не було закрито.  

Російські дослідники вбачають у цих діях Комісії змову проти Росії та 

політичні переслідування [265, с. 15], хоча на практиці, як це показала 



 

165 

 

К. Смирнова [283, с. 172-173], радше можна говорити про загальну 

реалізацію інститутами ЄС, починаючи із 2000 р., «доктрини впливу», що 

передбачає: норми права ЄС можуть регулювати поведінку суб’єктів 

внутрішнього права третіх країн, якщо їхня діяльність впливає або може 

впливати на економічні відносини в межах ЄС. Ця доктрина наразі 

зафіксована й у ДФЄС (ст. 101–102) та застосовується не лише проти 

російської газової компанії, але і проти американських Microsoft, Боїнг, Intel, 

Apple, Amazon, Facebook, корейської Samsung тощо. Відповідно, ідеться про 

застосування загального правового підходу ЄС до реалізації принципів 

функціонування внутрішнього ринку, а не дій проти окремої країни. Такі ж 

розслідування ЄК розпочинала і щодо інших іноземних учасників 

енергетичного ринку ЄС: Nigeria LNG Ltd (IP/02/1869), Sonatrach 

(IP/07/1074). 

У підсумку, у травні 2018 р., базуючись на ст. 9 антимонопольного 

Регламенту Ради (ЄС) 1/2003, Комісія оприлюднила «остаточне та 

обов’язкове рішення» (binding obligations) у межах антимонопольної справи 

39816 щодо постачань газу до Центральної та Східної Європи [284], згідно з 

яким вона зобов’язала "Газпром" усунути численні зловживання на 

європейському газовому ринку. Цікаво, що саме рішення досі не 

оприлюднене, присутній лише прес-реліз Комісії і коментар «Газпрому». 

Згідно з оприлюдненою версією  «Газпром» припиняє та не здійснює на 

майбутнє дій щодо роз’єднання газових ринків у Центральній та Східній 

Європі, через:  

- створення контрактних бар’єрів для вільного руху газу,  

- перешкоджання поставкам газу на ізольовані ринки (наприклад країн 

Балтії та Болгарії), 

- неконкурентне ціноутворення газу, 

- використання домінуючого становища в постачанні газу з метою 

отримання політичних чи інших переваг тощо. 
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Уведені Комісією зобов’язання будуть діяти впродовж восьми років, і в 

разі їх невиконання передбачають накладення штрафних санкцій. У цьому 

аспекті досить характерним є сам вид рішення ЄК. Вона ухвалила 

специфічний тип акта, що не застосовувався до цього у практиці Комісії з 

масштабних антимонопольних справ. Зокрема, у подібних антимонопольних 

справах, наприклад проти Microsoft [285, с. 20-23], Європейська комісія 

одразу, базуючись на ст. 23–24 Регламенту 1/2003, застосовувала 

багатомільйонні штрафні санкції щодо порушника й ухвалювала акт у формі 

рішення (Decision), чого не спостерігається в цій справі. Причиною цього є, 

найімовірніше, важливість російського постачальника, взаємна залежність 

сторін і їхня зацікавленість у продовженні співпраці, а також фактична 

попередня згода «Газпрому» піти на всі вимоги Комісії, окрім штрафних.    

 Із країнами – транзитерами природного газу до ЄС на Балканах та 

постачальниками з Північної Африки укладено угоди про асоціацію двох 

різних типів. З балканськими країнами – це угоди про асоціацію та 

стабілізацію, а з північноафриканськими – євросередземноморські угоди про 

асоціацію. Важливою відмінністю між ними є наявність у першому типі угод 

перспектив членства в ЄС. У євросередземноморських угодах передбачається 

поступове створення Середземноморської зони вільної торгівлі за правилами 

СОТ. Наприклад, угода про асоціацію з Алжиром (2002)
 
[286], що є третім за 

обсягами постачальником природного газу в ЄС, місить окрему статтю, де 

йдеться про  співпрацю у сфері енергетики. Угода передбачає реформування 

енергетичного сектора Алжиру за допомогою європейських інвестицій, 

розвиток партнерства між компаніями, а також важливий процес 

«інституційного, законодавчого та регуляторного вдосконалення (upgrading), 

щоб забезпечити регулювання діяльності та сприяння інвестиціям» та 

«створення інституціональних, законодавчих і методологічних рамок для 

діяльності в енергетичному і гірничодобувному секторах в умовах ринкової 

економіки». Важливо, що жодна інша євросередземноморська угода про 

асоціацію не передбачає таких дій щодо законодавства у сфері енергетики. 
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Це можна розглядати, по-перше, як відзначення важливості Алжиру для ЄС 

як постачальника енергетичних ресурсів, а, по-друге, у ролі полегшеної версії 

зобов’язань із «наближення законодавства», що зустрічається в інших угодах 

ЄС, оскільки жодних посилань на законодавство ЄС не має, але є загальний 

посил до «ринкової економіки». Крім того, за УА передбачено «побудову 

партнерства у сфері розвідування, розробки і первинної переробки нафти та 

газу» (ст. 61). Власне, на виконання останньої норми було спрямовано 

укладання між сторонами спеціального Меморандуму про взаєморозуміння 

щодо стратегічного енергетичного партнерства (2013) [287]. За ним 

засновувалося партнерство на чолі з комісаром з енергетики і відповідним 

алжирським міністром енергетики, що має збиратися раз на рік, а підкомітет 

з питань енергетики, транспорту та навколишнього середовища, створений за 

УА, має здійснювати моніторинг виконання цього меморандуму (п. 2.3). 

Важливим моментом за меморандумом став передбачений 

«недискримінаційний доступ європейських та алжирських компаній на 

енергетичні ринки в Європі та Алжирі» (п. 2.2 б) й «обмін інформацією про 

енергетичну політику, що здійснюється в Європі та Алжирі, зокрема в 

розробці законодавчих заходів, що впливають на умови обміну енергією між 

двома учасниками» (п. 2.2 g). Цей документ також, як й інші меморандуми 

ЄС, не містить юридичних зобов’язань, але передбачає можливість 

укладання спеціальної угоди у сфері енергетики (п. 3). 

Сербія є одним із важливих транзитерів газу до північної частини ЄС. 

Проте відносини з нею ускладнені політичним аспектом і тривалим 

саботажем з боку Сербії співпраці з Міжнародним трибуналом щодо 

колишньої Югославії. У зв’язку із цим відносини з нею, у тому числі в 

енергетичній сфері, хоч і є важливими, але піддаються синусоїдальним 

коливанням через вищезгадані причини. Сербія була серед засновниць ЕнСп 

у 2005 р., а також із 2003 р. рішенням Європейської ради визначена 

потенційним кандидатом у члени ЄС, проте Угода про асоціацію і 

стабілізацію була підписана 2008 р., але набула чинності лише у 2013 р. 
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(остання на Балканах), тоді ж Сербія була визначена кандидатом у члени ЄС 

[288]. Переговірний процес із відкриттям певних секторальних глав із 

тематичного acquis ЄС розпочався у 2015 р., проте глава «енергетика» ще за 

цим процесом не відкрита. Водночас як член ЕнСп, Сербія вже 

імплементувала у 2011 р. значний масив енергетичного acquis, зокрема 

ухвалено Закон про енергетику, що сприйняв більшість норм директиви 

2009/73/ЄC. Крім того, було створено незалежного національного 

енергетичного регулятора. У ролі моделі для розподілу ВІП в енергетиці 

обрано створення незалежного системного оператора. Водночас, як зазначає 

секретаріат ЕнСп, практична реалізація норм третього енергопакету в Сербії 

ще не почалася. Не прийнято низки підзаконних актів, не здійснено 

розділення оператора зберігання та розподілу газу (Banatski Dvor), 

продовжують діяти угоди сербських компаній із «Газпромом», які містять 

обмеження щодо території продажу газу (заборона реекспорту), що має бути 

переглянута, хоч і прийняті правила балансування газу, але вони не 

застосовуються, продовжується державне регулювання цін для великих 

постачальників [289]. Угода про асоціацію та стабілізацію ЄС із Сербією 

(2008) [290] не додає багато аспектів до зобов’язань за ЕнСп. Вона 

передбачає, що співпраця у сфері енергетики зосереджується на 

«пріоритетних сферах, які стосуються acquis communautaire у сфері 

енергетики», базується «на Договорі про створення Енергетичного 

співтовариства та повинна розроблятися з метою поступової інтеграції Сербії 

в енергетичні ринки Європи». Безпосередні дії сторін можуть стосуватися: 

формулювання та планування енергетичної політики, модернізації 

інфраструктури, удосконалення і диверсифікації постачання та поліпшення 

доступу до енергетичного ринку, передбачаючи сприяння транзиту, передачі 

та розподілу і відновлення енергетичних взаємозв’язків регіонального 

значення із сусідніми країнами, формулювання рамкових умов для 

реструктуризації енергетичних компаній і співпраці між підприємствами в 

цьому секторі (ст. 109).  
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Суттєвим механізмом, який використовує ЄС у відносинах із третіми 

країнами у сфері енергетики, є засоби м’якого правового регулювання, що не 

передбачає правових зобов’язань, але висловлює політичні прагнення сторін, 

а саме меморандуми про взаєморозуміння у сфері енергетики або заяви 

сторін (наприклад, заява міністрів у 2006 щодо газопроводу «Набукко» 

[291]). Такі документи укладено з низкою країн, важливих для ЄС у сфері 

постачання чи транзиту енергетичних ресурсів – Росією, Україною (2005), 

Туреччиною, Азербайджаном (2006), Казахстаном (2006), Сербією, 

Молдовою, Туркменістаном (2008) [292] тощо. Саме цей механізм, який у 

своєму тексті прямо передбачає, що він «не створює юридичних прав й 

обов’язків для учасників» [293],  почав використовуватися на початку 2000-х 

рр. і такою популярністю зобов’язаний саме тому, що регулює досить 

болючу для держав сферу – енергетику, де взяття правових обов’язків може 

бути чутливим для національної безпеки. Крім того, держави в їхніх рамках 

фіксують свої політичні цілі, які ще не можуть бути реалізовані у правовій 

площині, але мають важливу перспективу. Це було помітно, наприклад, при 

укладанні такого меморандуму щодо постачань каспійської нафти до ЄС із 

Туреччиною, Казахстаном й Азербайджаном: «З метою посилення 

європейської енергетичної безпеки обидві Сторони особливо підкреслюють 

важливу роль розвитку всіх транспортних засобів із Каспійського регіону, 

серед яких газопровід Баку – Тбілісі – Ерзерум, а також відповідні проекти 

мультимодальних перевезень» [294]. У таких документах фіксується також 

таке дипломатичне явище, що важко визначається правовими категоріями, як 

«стратегічне партнерство у сфері енергетики» [295].  
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3.3. Наближення національного законодавства України  

до актів ЄС у газовій сфері 

Сфера енергетики є вкрай важливою для існування української держави. 

Ключове значення в енергетиці має природний газ, який активно 

використовують у промисловості та житлово-комунальному господарстві. 

Водночас вибір, яким саме має бути правове регулювання в цій сфері, 

специфічно українським чи за одним з існуючих зразків, було зроблено не 

відразу, а лише у 2011 р. із приєднанням України до ЕнСп. Цей вибір мав як 

економічні так і цивілізаційні передумови та був зроблений на користь 

правил функціонування ринку природного газу в Україні за європейським 

зразком через сприйняття норм acquis у сфері енергетики.  

Суттєвим документом, що наблизив Україну до сприйняття норм права 

ЄС у сфері природного газу, став Меморандум між Україною та 

Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в 

енергетичній галузі (2005) [296]. Цей документ також є не правовим 

регулятором відносин між ЄС й Україною і вписується в загальну стратегію 

ЄС із фіксації політичних зобов’язань в енергетичній сфері з важливими 

постачальниками та транзитерами енергетичних ресурсів. Вважають, що він є 

продовженням реалізації ПД. Для відносин у сфері природного газу 

важливими є такі норми: фіксація України ключовою транзитною країною у 

постачанні вуглеводнів до країн ЄС; ухвалення плану дій щодо інтеграції 

ринку газу. Цей процес передбачав, фактично, підготовку до членства у 

ЕнСп, оскільки прямо відсилав до acquis communautaire, прийнятого там. 

Окрім того, однією зі сфер пріоритетної співпраці визначено створення плану 

дій за сферою «Інтеграція ринків електроенергії та газу». У рамках цього 

плану дій ішлося про «впровадження ключових елементів acquis 

communautaire з енергетики, довкілля, конкуренції та відновлюваних джерел 

енергії» для інтеграції України у внутрішній енергетичний ринок 

Європейського Союзу (п. 2.1), «дотримуючись графіка, який передбачено в 
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додатках до Договору про Енергетичне співтовариство». Цю норму можна 

розуміти як «передетап» вступу України до ЕнСп, до якого, власне, 

Меморандум і закликає, пропонуючи поки «отримати статус спостерігача» 

(п. 5.1). Серед безпосередніх завдань меморандум визначив відкриття 

українського газового ринку: «переходу від існуючої ринкової структури до 

відкритого ринку Україна» (п. 2.2), створення «органу регулювання 

енергетики, незалежного від інтересів електричної та газової промисловості» 

(п. 2.3), а також конкретні цільові завдання із графіком упровадження норм 

актів Другого енергетичного пакету (п. 2.3 а–б). Крім того, запроваджувався 

«План дій щодо підвищення безпеки енергопостачання та транзиту 

вуглеводнів», де увага була зосереджена на «створенні відповідних умов для 

забезпечення поставок на свій ринок вуглеводневих енергоносіїв з 

додаткових джерел новими шляхами» (п. 3.3) та створенні Спільної групи 

технічної підтримки Україна – ЄС з питань вуглеводнів для надання 

експертної підтримки, серед завдань якої було «сприяння процесу 

гармонізації технічних норм і стандартів, що застосовуються у вуглеводневій 

галузі України, із промисловими методами ЄС» (п. 3.4). У підсумку, цікавим 

є лише політичний статус, встановлений для цього документа (п. 5.3), хоча в 

ньому містився досить чіткий перелік правових зобов’язань України зі 

сприйняття енергетичного acquis і термінами такої імплементації. Тим 

більше, що меморандум почав фіксувати згоду сторін із залучення України 

до енергетичного ринку ЄС. 

Приєднання України до ЕнСп у 2011 р. на основі Протоколу про 

приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

співтовариства (2010) [297] стало остаточним правовим рішенням щодо 

шляху України до приєднання до Європейського енергетичного ринку та, 

відповідно, сприйняття всього комплексу енергетичного acquis ЄС, у тому 

числі й у сфері природного газу. Процес приєднання до ЕнСп розпочався з 

ухвалення відповідної згоди Ради міністрів  Енергетичного співтовариства 

щодо приєднання України у статусі договірної сторони до ЕнСп у Рішенні 
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2009/04/MC-EnC від 18 грудня 2009 р. Згодом ЕнСп й Україна 24 вересня 

2010 р. підписали Протокол про приєднання України до Договору про 

заснування Енергетичного співтовариства, у якому було викладено 

персональний графік України з імплементації acquis за Договором про 

заснування ЕнСп. Після цього зазначений протокол згідно із національною 

конституційною процедурою ратифікувала Верховна Рада України Законом 

«Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про 

заснування Енергетичного співтовариства» від 15.12.2010 [298]. І через шість 

місяців 1 лютого 2011 р. протокол, а разом із ним і Договір про ЕнСп набули 

чинності для України і вона стала договірною стороною ЕнСп. Варто 

зауважити, що різка активізація Україною процедури вступу до ЕнСп у 

2010 р. була пов’язана з бажанням за допомогою такого механізму зупинити 

будівництво «Південного потоку» [299, c. 6], який прямо загрожував 

зменшити об’єми транзиту російського газу до ЄС наполовину.  

Новий поштовх для впровадження вимог енергетичного acquis ЄС в 

українське законодавство надала Угода про асоціацію України та ЄС (2014) 

(УА) [тут і далі за: 300]. Цей документ спочатку із 2014 р. застосовувався на 

основі ст. 486 на тимчасовій основі [301], а, починаючи із 2017 р., набув 

чинності остаточно. Цей міжнародно-правовий документ замінив УПС та 

став новою двосторонньою основоположною угодою, що регулює відносини 

України та ЄС із широкого спектра питань. УА належить до нового типу угод 

про асоціацію, що укладає ЄС. Такі ж угоди укладено з Молдовою та 

Грузією. Їхньою особливістю є створення впродовж 10 років зони вільної 

торгівлі між сторонами (ст. 25) за відсутності перспектив членства в ЄС.  

Як зазначає Е. Мамєдов, з огляду на зміст положень УА основним 

напрямом реформування національного законодавства в нафтогазовій сфері є 

внесення змін до нього, що стосуються: 1) об’єктивного застосування 

процедур і винесення рішень стосовно усіх учасників ринку; 2) рівного 

розгляду заявок суб’єктів господарювання, що стосуються питань 

розвідування, видобування та виробництва вуглеводнів [302, с. 196]. У 
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форматі УА передбачено регулювання сфери енергетики в межах Зони 

вільної торгівлі (ЗВТ) (розд. ІV, гл. 11 «Питання, пов’язані з торгівлею 

енергоносіям») і як один із видів галузевої співпраці (розд. V). У межах ЗВТ 

відбувається регулювання торгівлі не всіма видами енергетичних ресурсів, а 

лише «енергетичними товарами», під якими  розуміють «природний газ 

(код ГС: 2711), електроенергію (код ГС: 2716) та сиру нафту (код ГС: 2709)» 

(ст. 268 п. 1). Інакше кажучи, торгівля природним газом між Україною та ЄС 

належить до діяльності у ЗВТ. Важливо, що у зв’язку з тим, що УА була в 

основному складена у 2011 р., то і термінологія, якою вона оперує, відповідає 

тодішньому рівню зобов’язань України – виходить із термінології і має 

відсилання до Другого енергетичного пакету (власне, така ж термінологія 

застосована і в УА ЄС із Молдовою, ст. 345 [303]). У ролі основних норм, які 

встановлені щодо сфери природного газу в УА, можна виокремити такі, що 

формують, по суті, перелік ключових норм, на яких функціонує ринок 

природного газу в ЄС: 

- Встановлення цін на постачання газу для промислових споживачів 

визначається винятково попитом і постачанням, хоча і можуть встановити в 

загальних економічних інтересах зобов’язання стосовно ціни на постачання 

газу (регульована ціна) (ст. 269). 

-  Заборонено підвищення ціни на експорт енергетичних товарів для 

іншої Сторони порівняно із ціною на такі товари, що призначені для 

внутрішнього споживання (ст. 270). 

- Заборонені митні збори та кількісні обмеження на імпорт й експорт 

енергетичних товарів та всі заходи еквівалентної дії між Сторонами (ст. 271). 

- Сторони вживають заходів, необхідних для спрощення транзиту 

енергетичних товарів відповідно до принципу свободи транзиту та 

ст. V ГАТТ 1994 і ст. 7 ДЕХ (ст. 272). 

- При транспортуванні газу має бути забезпечено доступ третьої сторони 

до стаціонарної інфраструктури. Тарифи, опубліковані до набрання ними 

чинності, процедура розподілу пропускної спроможності та всі інші умови є 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_079
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об’єктивними, обґрунтованими, прозорими та не дискримінують за 

походженням, власністю або призначенням електроенергії або газу (ст. 273). 

- Сторони мають проводити консультації одна з одною або 

координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури (ст. 274). 

- Сторони мають співпрацювати в питаннях, що стосуються торгівлі 

природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання. Кожна Сторона 

має враховувати енергетичні мережі та можливості іншої Сторони під час 

розробки програмних документів щодо попиту та плану постачання, 

взаємозв’язку, енергетичних стратегій і планів розвитку інфраструктури (ст. 

274). 

- Заборонено несанкціонований відбір енергетичних товарів, що 

переправляються транзитом або транспортуються їхньою територією (ст. 

275). 

- Оператори системи передачі вживатимуть необхідні заходи для того, 

щоб мінімізувати ризик випадкового переривання, скорочення або зупинки 

транзиту та транспортування (ст. 276). 

- У разі виникнення спору з будь-якого питання за участі Сторін чи 

однієї або більше осіб, що перебувають під контролем або юрисдикцією 

однієї зі Сторін, заборонено переривати або скорочувати, дозволяти будь-

якому суб’єкту, що перебуває під її контролем або юрисдикцією, у тому 

числі державному торговельному підприємству, переривати або скорочувати 

чи дозволяти будь-якому суб’єкту під її юрисдикцією переривати або 

скорочувати існуюче транспортування або транзит енергетичних товарів, 

крім випадків, коли це чітко передбачено в договорі або в іншій угоді, що 

регулює такий транзит або транспортування, до завершення процедур 

вирішення спору в рамках відповідного договору (ст. 276). 

- Регуляторний орган для електроенергії та газу повинен бути 

законодавчо відокремленим і функціонально незалежним від будь-якого 
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державного чи приватного суб’єкта господарювання та достатньо 

вповноваженим, щоб гарантувати ефективну конкуренцію й ефективне 

функціонування ринку (ст. 277). 

- Констатовано суверенітет над вуглеводневими ресурсами, 

розташованими на її території, а також у її архіпелажних і територіальних 

водах, разом із суверенними правами в цілях розвідування, розробки 

вуглеводневих ресурсів, що перебувають у її винятковій економічній зоні та 

континентальному шельфі (ст. 279). 

- Кожна Сторона має гарантувати, що суб’єкти для доступу та 

здійснення заходів із розвідування, вивчення та видобутку вуглеводнів 

розглядаються на рівних засадах (ст. 279). 

- Ліцензії на розвідування, вивчення та видобуток вуглеводнів надаються 

відповідно до опублікованої процедури, та пропонують потенційно 

зацікавленим кандидатам подавати заявки шляхом надсилання повідомлення 

(ст. 280). 

Встановлено пріоритет норм ЕнСп та acquis ЄС, що імплементується за 

цим договором, а також взагалі енергетичного acquis ЄС стосовно норм УА 

(ст. 278). Передбачено також спеціальну процедуру врегулювання спорів 

щодо торгівлі енергетичними матеріалами в межах ЗВТ, яка відрізняється від 

звичайної (ст. 306–311). 

Галузеве співробітництво щодо енергетики проходить поза межами ЗВТ 

й охоплює ширшу сферу енергетики, включаючи ядерну і ВДЕ, та, фактично, 

є напрямом двосторонньої співпраці. Взаємодія базується на зобов’язаннях за 

ДЕХ і на Меморандумі про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі 

енергетики, а також «принципах спільних інтересів, взаємності, прозорості та 

передбачуваності, що відповідають ринковій економіці» (ст. 337). Процес має 

проходити «шляхом поступового зближення в енергетичному секторі та 

через участь у регіональних ініціативах щодо співпраці у сфері енергетики». 
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Сферами взаємної співпраці в енергетиці, що мають стосунок до природного 

газу за УА, є:  

- створення ефективних механізмів урегулювання потенційних кризових 

ситуацій в енергетиці у дусі солідарності, для чого ухвалено спеціальний 

додаток про Механізм раннього запобігання; 

- модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури, яка 

становить спільний інтерес, поступова інтеграція енергетичної системи 

України до європейської енергетичної мережі, а також повне відновлення 

енергетичної транзитної інфраструктури і встановлення транскордонної 

системи обчислення на зовнішніх кордонах України, створення нової 

енергетичної інфраструктури, яка становитиме спільний інтерес, з метою 

диверсифікації джерел, постачальників енергії та шляхів і методів її 

транспортування, що відповідатиме принципам економічної доцільності та 

збереження довкілля;  

- розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних 

енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом здійснення 

регуляторних реформ; 

- співпраця в межах ЕнСп; 

- активізація і посилення довготермінової стабільності та безпеки 

торгівлі енергоресурсами, їхнього транзиту, розвідування, видобування, 

очищення, виробництва, зберігання, транспортування, передачі, розподілу та 

маркетингу чи збуту енергетичних матеріалів і продуктів на взаємовигідній і 

недискримінаційній основі відповідно до міжнародних правил, зокрема ДЕХ 

та Угоди СОТ; 

- досягнення прогресу на шляху встановлення привабливого та 

стабільного інвестиційного клімату шляхом забезпечення інституційних, 

правових, фіскальних та інших умов, а також шляхом сприяння взаємному 

інвестуванню у сферу енергетики на недискримінаційній основі;  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_342
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- ефективне співробітництво з Європейським інвестиційним банком 

(ЄІБ), Європейським банком з реконструкції і розвитку (ЄБРР) та іншими 

міжнародними фінансовими організаціями й інструментами для підтримки 

співпраці між Сторонами у сфері енергетики (ст. 338). 

На виконання норм щодо галузевого співробітництва у сфері енергетики 

Україна зобов’язалася поступово наближати законодавство відповідно до 

графіку в додатку XXVII (ст. 341). У зазначеному додатку окремо виділено 

сферу природного газу і розвідування та розробки вуглеводнів. Варто 

зауважити, що якоїсь новації серед актів ЄС у цих додатках немає і 

відтвореними є зобов’язання України щодо імплементації acquis ЄС за ЕнСп 

– акти Другого енергетичного пакету. Дещо дивно виглядають терміни 

імплементації за УА – 1 січня 2012 р. – тобто навіть до дати підписання УА, 

але це пов’язано з ідентичними термінами за ЕнСп. За УА встановлено 

механізм моніторингу за імплементацією acquis ЄС. Цей моніторинг охоплює 

оцінку наближення законодавства України до права Європейського Союзу 

сторонами, звітування України ЄС про прогрес у наближенні до завершення 

перехідних періодів, встановлених у цій Угоді, роботу місій із перевірки на 

місцях за участі інститутів ЄС, органів й агентств, неурядових організацій, 

наглядових органів, незалежних експертів (ст. 475). У межах Ради асоціації 

відбуватиметься розгляд моніторингу і вона ж ухвалює обов’язкові для 

сторін рішення, у тому числі і щодо процесів імплементації. Вона ж може 

вносити зміни до додатків УА стосовно запровадження нового acquis ЄС 

щодо імплементації (ст. 463). Готує для Ради документи, у тому числі і плани 

щодо змін у додатках УА Комітет асоціації (ст. 465). 

Більший інтерес викликає інший додаток – додаток XXVI, що 

передбачає створення Механізму раннього запобігання (МРЗ) у сфері 

енергетики. Фактично йдеться про запровадження в межах УА структури, 

яку ЄС уперше у 2009 р. у форматі окремого меморандуму створив із Росією. 

Ключова відмінність цієї версії полягає в його закріпленні в юридично 
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обов’язковому документі – УА. МРЗ охоплює сферу природного газу, нафти 

чи електричної енергії, та передбачає  «практичні заходи, спрямовані на 

запобігання та швидке реагування на надзвичайні ситуації чи загрозу 

надзвичайної ситуації». Координаторами є Міненерговугілля України та 

комісар ЄС із питань енергетики. Рання оцінка потенційних ризиків і 

проблем, пов’язаних із попитом та постачанням має здійснюватись у межах 

Меморандуму з енергетики 2005 р. Надзвичайною ситуацією, щодо 

врегулювання якої буде застосовано МРЗ, є ситуація, що спричиняє значний 

збій / фізичну зупинку у постачанні природного газу, нафти чи електроенергії 

між Україною та Європейським Союзом. При загрозі її настання передбачене 

негайне інформування контрагента. Після цього впродовж трьох днів можуть 

бути проведені консультації між координаторами через групу експертів. 

Вона може розробити на основі принципів прозорості, недискримінаційності 

та пропорційності:  

– загальну оцінку ситуації і можливого подальшого розвитку подій;  

– рекомендації щодо ліквідації загрози надзвичайної ситуації або 

подолання надзвичайної ситуації;  

– рекомендації за спільним планом дій сторін з метою зведення до 

мінімуму впливу надзвичайної ситуації та, якщо можливо, подолання 

надзвичайної ситуації, включаючи можливість заснування спеціальної групи 

моніторингу. 

Якщо надзвичайна ситуація настала, то координатори можуть створити 

спеціальну групу моніторингу для вивчення поточних обставин і розвитку 

подій та об’єктивної їх фіксації. Сторони робитимуть усе від них залежне для 

мінімізації негативних наслідків для іншої сторони. Обидві сторони 

співпрацюватимуть з метою досягнення термінового врегулювання питання у 

дусі прозорості. Вони будуть утримуватися від будь-яких дій, які не 

стосуються поточної надзвичайної ситуації, що можуть створити або 

поглибити негативні наслідки для постачання природного газу, нафти або 
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електроенергії між Україною та Європейським Союзом. До роботи у 

консультаціях та моніторингу за взаємною згодою можуть запросити 

представників третьої сторони. Водночас порушення МРЗ не може бути 

основою для застосування процедур вирішення спорів у межах УА. Крім 

того, на пропозиції, отримані у форматі МРЗ, не можна посилатися у форматі 

процедури врегулювання спорів за УА. 

Після підписання УА уряд України розробив Розпорядження № 847-р від 

17 вересня 2014 р., яким затвердив «План заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-

членами, з іншого, на 2014–2017 рр.» [304]. У межах цього документа 

впродовж 2016–2018 рр. проводилася імплементація Директиви 94/22/ЄС про 

умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та 

видобуток вуглеводнів у національне законодавство України. Безпосереднім 

механізмом такої імплементації на національному рівні у сфері енергетики 

був розроблений Міністерством екології та природних ресурсів «План 

імплементації деяких актів законодавства ЄС», який затверджений 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 371-р від 15 квітня 2015 р. 

[305]. Водночас був потрібен процес оновлення додатків XXVI і XXVII УА, 

які від моменту підписання угоди були застарілими. Цей процес мав 

проводити підкомітет з питань економіки й іншого галузевого 

співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, передавши потім 

свої пропозиції Раді асоціації. Крім того, КМУ, у зв’язку з виконанням 

планів, передбачених Розпорядженням № 847-р на 2014–2017 рр., вніс до 

нього зміни, продовживши його дію до 2019 р. – Кабінет Міністрів 

України Розпорядження від 21 червня 2017 р. № 503-р «Про внесення змін до 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р.» [306]. 

Новий документ вніс суттєві зміни до планів імплементації енергетичного 

acquis ЄС за УА. На впровадження було внесено низку актів із Третього 

енергетичного пакету щодо природного газу: Директиви 2009/73/ЄC, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011


 

180 

 

Регламенту (ЄС) № 715/2009, Директиви 2009/119/ЄС. Із цієї мети 

Міненерговугілля на період 2017–2019 рр. поставлено завдання виконання 

планів імплементації, отримання позитивних висновків Комітету асоціації (п. 

1.1). Також передбачено імплементацію Директиви 

№ 2008/92/ЄС (удосконалення прозорості встановлення цін на газ), щодо якої 

Держстату, НКРЕКП (за згодою), Міненерговугілля, Мінекономрозвитку 

ставилися завдання з виконання плану імплементації – розроблення та 

затвердження методологічних положень для збирання й обробки інформації 

про ціни на газ для кінцевих споживачів і подання Євростату інформації 

відповідно до вимог Директиви (п. 1.5). Також заплановано оновлення 

додатків XXVI і XXVII УА впродовж 2017–2019 рр. у межах Підкомітету з 

питань економіки й іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації 

між Україною та ЄС (п. 1.7). Цікаво, що це завдання, поставлене державним 

органам України, по суті, належить не до їхніх повноважень, а лише 

Комітету асоціації.  Міненерговугілля поставлені такі завдання: 

- щорічне оновлення законодавства про безпеку постачання природного 

газу (Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених наказом 

Міненерговугілля від 2 листопада 2015 р. № 687) (п. 1.8);  

- внесення змін до Законів України «Про трубопровідний транспорт», 

«Про нафту і газ» задля формування прозорої, недискримінаційної державної 

політики щодо забезпечення безпеки постачання природного газу на 

внутрішньому ринку (п. 7.2);  

- ухвалення нормативно-правових актів на забезпечення функціонування 

ринку природного газу за вимогами, встановленими Законом України «Про 

ринок природного газу», що відповідають Директиві № 2009/73/ЄС та 

Регламенту (ЄС) 715/2009 (п. 8.2); 

- прийняття нормативно-правових актів з питань розвідування та 

розробки вуглеводнів відповідно до вимог ЄС (п. 8.3);  

- розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

законопроекту щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, у якому 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_a11/paran29#n29
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_a11/paran29#n29
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1489-15/paran16#n16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2665-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/329-19
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передбачено звітування Міненерговугіллю суб’єктів господарювання у 

зазначених галузях відповідно до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у 

видобувних галузях (п. 9.2).  

На 2017–2019 рр. поставлено також такі завдання із галузевої співпраці: 

- підписання угод про сполучення з усіма операторами суміжних 

газотранспортних систем ЄС відповідно до Регламенту Європейської комісії 

(ЄС) 2015/703 з метою забезпечення повноцінного контролю українським 

оператором газотранспортної системи над транскордонними газопроводами 

на кордоні з ЄС (п. 2.2);  

- здійснення обміну інформацією та взаємодія щодо МРЗ (п. 5.1); 

- участь у регіональних ініціативах щодо співпраці у сфері енергетики 

(п. 7.3), 

- активна участь у межах ЕнСп у розробленні та прийнятті нового акта 

замість Регламенту (ЄС) 994/2010 стосовно заходів із забезпечення безпеки 

постачання газу (п. 7.6).  

Останній пункт досить цікавий, оскільки доручення надане 

Міненерговугілля і НАК «Нафтогаз України», а їхня роль в ухваленні 

законодавства ЄС у сфері енергетики навряд чи є вирішальною. 

Інші органи виконавчої влади на виконання рішення КМУ також 

ухвалювали плани з імплементації окремих актів ЄС. Так, Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України розробило у 2015 р. План з 

імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері, у межах 

якого було передбачено імплементацію Директиви 2009/73/ЄC і Регламенту 

(ЄС) № 715/2009 щодо природного газу. Цей план затверджувався 

розпорядженням КМУ [307]. 

Водночас Україна також оновлює свої зобов’язання за Угодою про ЕнСп. 

У 2011 р. було ухвалено першу версію Плану заходів щодо виконання 

зобов’язань у межах Договору про заснування Енергетичного співтовариства, 

затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 

2011 р. № 733-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання 
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зобов’язань у межах Договору про заснування Енергетичного 

співтовариства». Після цього, у зв’язку зі змінами, внесеними до acquis ЄС і 

рішеннями Ради ЕнСп щодо релевантного acquis ЄС, яке підлягає 

імплементації, договірними сторонами вносилися зміни – згідно з 

розпорядженнями КМУ № 833-р від 23.10.2013, № 864-р від 17.09.2014, 

№ 1059-р від 07.10.2015 та № 768-р від 27.09.2017 [308]. У контексті назви 

розпорядження цікавим є той факт, що зміни вносяться до Угоди про 

заснування ЕнСп, хоча Верховна Рада України її не ратифікувала, а 

ратифікувала Протокол про приєднання до ЕнСп, який, власне, і містив 

графік сприйняття енергетичного acquis ЄС Україною, якого сам договір про 

ЕнСп не містив. У межах Розпорядження № 864-р від 17.09.2014 ключовим 

завданням у сфері природного газу була імплементація Третього 

енергетичного пакету в українське законодавство впродовж 2015–2016 рр.: 

Директиви 2009/73/ЄС і Регламенту ЄС № 715/2009 до 1 січня 2015 р., а 

також суміжних актів (Порядок доступу та приєднання до Єдиної 

газотранспортної системи України) через діяльність НКРЕКП. Крім того, 

передбачалося здійснити, зрештою, розділення НАК «Нафтогаз» відповідно 

до вимог Третього енергопакету до 1 січня 2015 р. Важливим було також 

створення спеціального органу для контролю за виконанням вимог ЕнСп – 

утворити до 30 жовтня 2014 р. багатосторонню робочу групу із 

представників центральних органів виконавчої влади із залученням 

представників громадських організацій, суб’єктів господарювання, а також 

представників секретаріату Енергетичного співтовариства для ефективного 

розроблення, втілення і моніторингу ефективності виконання реформ 

відповідно до зобов’язань у межах Енергетичного співтовариства (п. 29) 

[309]. Нові плани КМУ 2017 р. містили перелік енергетичного acquis ЄС, що 

мало бути імплементованим в українське законодавство впродовж 2018–2021 

рр. У межах ринку природного газу йшлося лише про розробку проекту 

нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Регламенту (ЄС) 

№ 347/2013 Європейського парламенту та Ради від 17 квітня 2013 р. про 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/833-2013-%D1%80/paran2#n2
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/864-2014-%D1%80/paran2#n2
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1059-2015-%D1%80/paran2#n2
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/768-2017-%D1%80/paran2#n2
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/864-2014-%D1%80/paran2#n2
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керівні принципи транс’європейської енергетичної інфраструктури (п. 30) 

[308]. 

Останньою за часом є Постанова Кабінету Міністрів України від 25 

жовтня 2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 

одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого» [310]. Вона додала 

вживання деяких заходів з подальшої адаптації газового ринку України до 

ринку ЄС, зокрема: щодо запровадження комерційного обліку спожитих 

енергоресурсів і впровадження механізму надання газопостачальними, 

газорозподільними організаціями та постачальниками палива на запити 

державних органів узагальненої інформації про кінцевих споживачів енергії 

(імплементація Директив 2006/32/ЄС і 2012/27/ЄС) (п. 708–709), 

забезпечення прозорої цінової та тарифної політики у сфері природного газу 

(імплементація Директиви 2009/73/ЄС і Регламенту (ЄС) № 715/2009) 

(п. 735), забезпечення безпеки постачання природного газу (імплементація 

Директиви 2004/67/ЄС) (п. 736). 

У підсумку, ключовим завданням, яке виконала Україна щодо 

імплементації Третього енергетичного пакету у сфері природного газу, стало 

ухвалення ВРУ у 2015 р. спеціального закону «Про ринок природного газу» 

[311]. Проект цього закону було розроблено Міненерговугілля у взаємодії із 

секретаріатом ЕнСп [312]. Ухвалення Закону «Про ринок природного газу» 

відбулося згідно із Планом імплементації Директиви 2009/73/ЄС та 

Регламенту (ЄС) № 715/2009, розробленому КМУ [312]. Закон виконав кілька 

завдань: 

- створення правових передумов для нової моделі ринку природного газу 

відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЄС та Регламенту (ЄС) № 715/2009; 

- забезпечення відповідності статусу незалежного регуляторного органу 

критеріям, встановленим законодавством ЄС; 

- забезпечення відокремлення видів економічної діяльності на ринку 

природного газу; 
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- забезпечення прозорої цінової і тарифної політики;  

- забезпечення недискримінаційного доступу до ринку природного газу 

його суб’єктів та всіх споживачів;  

- створення в Україні повноцінного ринку природного газу, заснованого 

на засадах вільної конкуренції із належним рівнем захисту споживачів 

(зокрема тих категорій споживачів, що потребують особливого захисту), 

надійності енергопостачання та здатного до інтеграції з ринками природного 

газу сторін ЕнСп, у тому числі шляхом створення регіональних ринків 

природного газу. 

Цікаво, що при розгляді проекту закону серед зауважень Науково-

експертного управління ВРУ було і те, що в законі буде використовуватися 

термін «кодекси», не в тому значенні, що прийняте в законодавчій практиці в 

Україні (п. 1) [313]. Крім того, ст. 55 Закону «Про ринок природного газу» 

згадує про правопорушення на ринку природного газу, які, проте, уже 

врегульовані частково в межах Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (ст. 101 і 103) та Кримінального кодексу України (ст. 292), і 

покарання в межах закону і кодексів за частини того ж злочину 

відрізняються. У Головному юридичному управлінні ВРУ, у свою чергу, 

звернули увагу на ст. 4 Закону, яка встановлює повноваження національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. Водночас цей орган є незалежним і не належить до 

жодної з гілок влади, тоді як Конституція України у ст. 6 встановлює, що 

державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. «Вичерпний перелік державних органів, що формально 

не належать до жодної з «гілок» влади, міститься в тексті Конституції 

України (ЦВК, Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення, органи прокуратури тощо), що не передбачає існування 

національних комісій регулювання природних монополій» [314]. Аналогічна 

норма була закріплена згодом і в Законі України «Про Національну комісію, 
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що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (2016) [315].  

З набуттям чинності Закону «Про ринок природного газу» 1 жовтня 

2015 р. юридично скасовано державне регулювання цін на газ для всіх 

категорій споживачів, крім населення і теплокомуненерго для потреб 

населення. Від цього часу «Нафтогаз України» постачає газ промисловим 

споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб’єктам господарювання 

на ринкових умовах. Водночас КМУ має компенсувати НАК «Нафтогазу» на 

основі п. 7 ч. 4 с. 11 Закону України «Про ринок природного газу» за ці 

категорії споживачів. Проте він цього не робив упродовж року. У зв’язку із 

цим НАК «Нафтогаз» подав до Окружного адміністративного суду 

Києва позов щодо бездіяльності проти КМУ. Суд задовольнив його, 

вирішивши 19 липня 2017 р., що КМУ має «визначити джерела фінансування 

та порядок визначення компенсацій, які надаються суб’єктам ринку 

природного газу, на яких накладено спеціальні зобов’язання, шляхом 

внесення змін до постанови КМУ від 22.03.2017 № 187 (постанова «Про 

накладення спецзобов’язань»), передбачивши в цій постанові джерела 

фінансування і порядок визначення компенсації» [316]. Останнім значним 

актом з упровадження норм Директиви 2009/73/ЄС в українське 

законодавство стало ухвалення 22 червня 2017 р. Законопроекту № 4901 

«Про загальні правила комерційного обліку комунальних послуг» [317], у 

тому числі газопостачання. У газовій сфері законом регламентовано 

відповідальність і штрафи за порушення правил газоспоживання та його 

обліку, а також встановлено порядок і джерела фінансування 

обслуговування, повірки та ремонту вимірювальних приладів, що 

використовуються для обліку газу [318, с. 5]. 

 Також проведено реорганізацію національного регулятора в бік 

наділення його більшою незалежністю – замість НКРЕ на основі Закону «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» [315], створено Національну комісію, що 
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП), яка відповідає за встановлення тарифів на послуги суб’єктів 

природних монополій, що здійснюють транспортування та розподіл 

природного газу. На складність створення незалежного енергетичного 

регулятора в Україні звертав увагу Е. Мамєдов, аналізуючи порядок 

імплементації Другої газової директиви: «слід відзначити, що у зв’язку з 

перебуванням повного обсягу акцій національного монополіста з 

нафтогазовидобування – Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 

України» у державній власності, абсолютна незалежність органу, який 

представляє державу, від інтересів енергетичної галузі, що реалізуються 

через державну компанію, не є можливою в повному обсязі» [302, с. 195]. 

При цьому в НКРЕКП з 1 жовтня 2015 р. забрано повноваження щодо 

встановлення цін на природний газ і тарифів на постачання природного газу, 

а також передано повноваження КМУ через механізм покладання 

спеціальних обов’язків встановлення ціни на природний газ, що у структурі 

загального платежу за природний газ складала 87 %. Крім того, у межах 

повноваження НКРЕКП було визначено встановлення тарифів на послуги 

розподілу природного газу за принципом оплати вартості послуг оператора 

газорозподільної системи споживачем, як плати за потужність, що в підсумку 

було розтлумачено регулятором із посиланням на ст. 1 Закону «Про ринок 

природного газу» та Постанову КМУ від 22.03.2017 № 187 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» [319], де 

зазначено, що ціна на природний газ для побутових споживачів визначена без 

урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного 

газу, як право вводити для кінцевого споживача абонплату за користування 

мережами (постанова НКРЕКП № 348 від 28.03.2017 [320]).  

Щодо реорганізації НАК «Нафтогаз», то, окрім міжнародних зобов’язань, 

це передбачено також Законом «Про ринок природного газу» – 
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відокремлення операторів газотранспортних і газорозподільних систем, а 

також операторів газосховищ, та Стратегією сталого розвитку «Україна – 

2020» [321]. Як зазначає із цього приводу І.  Подрез-Ряполова, розв’язання 

існуючих проблем, пов’язаних із безпосередньою реалізацією «газового 

розмежування», вимагає законодавчого встановлення чітких вимог, 

роз’яснень, реалізації належно розробленої програми з реформування 

суб’єктів ринку природного газу [322, с. 176]. У межах Закону «Про ринок 

природного газу» передбачено можливість існування двох із трьох 

встановлених у ЄС моделей відокремлення діяльності із транспортування 

природного газу – Ownership Unbundling (OU) або Independent System 

Operator (ISO) з незалежним системним оператором. Остаточне розділення 

ВІП за системою OU є досить поширеним у ЄС  і на ньому наполягає 

Європейська комісія [80], проте, згідно зі ст. 21 Закону «Про ринок 

природного газу» оператором газотранспортної системи, що перебуває в 

державній власності і не підлягає приватизації, може бути винятково 

держава, або вона має володіти не менше 51 % корпоративних прав такого 

оператора. Відповідно, розподіл «Нафтогазу», який зараз керує українською 

ГТС, на окремі компанії може відбутися лише за моделлю ISO. Важливим у 

процесі розділення НАК «Нафтогаз» стала Постанова Кабінет Міністрів 

України № 496  «Про відокремлення діяльності із транспортування та 

зберігання (закачування, відбору) природного газу» від 1 липня 2016 р. [323], 

якою  передбачено відокремлення оператора транспортування газу від 

"Нафтогазу", але лише після рішення Стокгольмського арбітражу. У 

листопаді 2017 р. відбулося виділення функції оператора транспортування в 

окремий бізнес-підрозділ ПАТ "Укртрансгаз" із подальшою його передачею 

ПАТ "Магістральні газопроводи України" [324]. 

Важливо також зауважити, що в межах реалізації моделі відкритого 

оптового ринку природного газу України, яка розпочалася з ухвалення 

Закону «Про засади функціонування ринку природного газу» (2010) та 

продовжилася ухваленням Закону «Про ринок природного газу» (2015) треті 
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сторони отримали доступ до ГТС України, а також виникла юридична 

можливість для реалізації реверсних постачань природного газу до України, 

відповідно не лише з Росії від ПАТ «Газпром», але й іншими компаніями із 

західного кордону України. У межах «Енергетичної стратегії України на 

період до 2030 року», затвердженої Розпорядженням КМУ № 1071-р від 24 

липня 2013 р. [325] диверсифікація зовнішніх джерел постачання 

енергетичних продуктів, а також диверсифікація маршрутів їхнього 

транспортування, визначені як одне з основних завдань і напрямів [326, с. 

50]. Перший контракт із реекспорту було укладено з німецькою компанією 

RWE у 2012 р. на п’ять років щодо поставки в Україну через Польщу до 

10 млрд м
3
 блакитного палива щорічно [327, с. 35]. Другий шлях реверсу 

постачань газу з ЄС проліг зі Словаччини – у межах  Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо реалізації реверсу газу до України між 

«Укртрансгазом» і словацьким «Eustream» від 28 квітня 2014 р. передбачено 

реверсні поставки 22 млн м
3
 природного газу на день. За меморандумом 

можливі також постачання 30 млрд м
3 

на рік, проте Словаччині згідно з її 

контрактом потрібна згода на реверс таких об’ємів з боку постачальника – 

ПАТ «Газпром» [328], а це до моменту узгодження позицій «Газпрому» та 

Комісії в межах антимонопольного розслідування в ЄС неможливо, хоча у 

пропозиціях Газпрому, відхилених багатьма державами ЄС, і міститься 

відмова від контрактних заборон реекспорту природного газу. Третій шлях 

реверсу було юридично оформлено у 2017 р. з румунським оператором ГТС 

SNTGN Transgaz SA [329]. Окрім того, було укладено нові контракти на 

постачання природного газу, у тому числі з європейських спотових ринків, та 

отримано доступ до нових джерел природного газу (контракт із норвезькою 

компанією Statoil) [330, с. 18]. КМУ також суттєво лібералізував експорт 

природного газу: відповідно до постанови № 1009 із 2017 р. експорт газу не 

підлягає ліцензуванню і на нього не встановлено квоти [331]. 

Монопольне становище НАК «Нафтогаз України» суперечить  

принципам європейського енергетичного ринку. Після підписання УА і на 
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третьому році членства у ЕнСп КМУ прийняв Постанову № 596 від 7 

листопада 2014 р. «Про порядок закупівлі природного газу промисловими, 

енергогенеруючими та теплогенеруючими (у частині промислових обсягів 

газу) підприємствами» [332]. Документ зобов’язував промислові, 

енергогенеруючі та теплогенеруючі (у частині промислових обсягів газу) 

підприємства з 11 листопада 2014 р. до 28 лютого 2015 р. здійснювати 

закупівлю природного газу винятково у НАК «Нафтогаз України», таким 

чином встановлюючи монополію, що суперечило принципам Договору про 

заснування ЕнСп. Пояснювали це так: з огляду на необхідність забезпечення 

безпеки постачань та потреб стабільного прибутку «Нафтогазу» для 

забезпечення імпорту газу. Закон «Про ринок природного газу» (2015) 

гарантував принципи вільної конкуренції і після набуття ним чинності, 

купівлею імпортного палива активно зайнялися українські приватні компанії, 

а НАК «Нафтогаз України» із жовтня-листопада 2015 р. почав поступово 

втрачати монополію на імпорт природного газу [333, с. 22-23]. У січні 2017 р. 

вже два іноземних постачальники почали здійснювали прямі поставки газу на 

внутрішній ринок України: компанії Engie і Trafigura почали імпортувати газ 

напряму для вітчизняних споживачів через мережу "Укртрансгазу" [334, с. 6-

7]. Проте ця лібералізація стосується лише 30 % ринку. Проблема 

монопольного становища НАК «Нафтогаз» на українському ринку 

природного газу присутня. Саме «Нафтогаз» за Постановою КМУ до 1 квітня 

2018 р. виконує спеціальні обов’язки щодо забезпечення загальносуспільних 

інтересів і формує ресурс газу для побутових споживачів, релігійних 

організацій і теплопостачальних підприємств (для надання послуг з опалення 

та постачання гарячої води) та продаватиме газ для цих цілей за постійно 

діючою ціною, встановленою КМУ (постанова № 187 від 22.03.2017) [319]. 

На цей факт звернув увагу секретаріат ЕнСп й у вересні 2017 р. надіслав 

«Нафтогазу» листа, у якому повідомив про початок процедури з 

урегулювання спору з Україною. Спір пов’язаний із порушенням зобов’язань 

за Договором про заснування ЕнСп, зокрема ст. 10 і 11, а також ст. 3 
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Директиви 2009/73/ЄС. «Ринок природного газу в Україні є дуже 

концентрованим. Кілька учасників мають на ньому домінуюче становище. 

Правові реформи, які були розпочаті з набуттям чинності 1 жовтня 2015 р. 

Закону України «Про ринок природного газу», дотепер не привели до 

відчутних зрушень у бік підвищення конкуренції на оптовому або 

роздрібному ринках газу. Фактично, обидва ринки залишаються закритими 

для нових учасників» – зазначено в листі. Секретаріат ЕнСп підкреслив, що 

домінуюче становище в поставках газу в Україну займає НАК «Нафтогаз 

України», який є також найбільшим виробником газу, транспортувальником, 

імпортером й оптовим трейдером. «Нафтогаз» має першочергове право 

купівлі газу у вітчизняних виробників – «Укргазвидобування» і 

«Чорноморнафтогазу» – у загальному обсязі імпорту газу в Україну він мав 

74 % у 2016 р. [335] "Нафтогаз" купує паливо українського видобутку за 

фіксованою ціною у своєї дочірньої компанії "Укргазвидобування" і передає 

його на реалізацію чітко визначеному переліку газорозподільних 

компаній.  «Цим положенням закріплюються позиції монополістів – облгазів. 

Фіксовані ціни спотворюють ідею вільного ринку та блокують залучення 

міжнародних компаній» [336], зазначають в ЕнСп. Цією ситуацією висловив 

стурбованість й Антимонопольний комітет України [337; 338, с. 5]. У 

листопаді 2017 р. «Нафтогаз», у  свою чергу, на своєму сайті оприлюднив 

повідомлення, що він більше не є монополістом на українському ринку 

природного газу після його приєднання до європейського: «Так, Нафтогаз 

відповідно до рішень уряду має майже 100-відсоткову частку в поставках 

газу підприємствам теплокомуненерго і в оптовому продажі газу 

регіональним газопостачальним компаніям для задоволення потреб 

населення. Але це не означає, що Нафтогаз займає монопольне (домінуюче) 

становище – оскільки, якщо Нафтогаз захоче продавати газ цим компаніям на 

умовах, гірших ніж ринкові, то вони мають можливість купувати газ в інших 

продавців» [339]. 
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Останнім за часом міжнародним актом відносин України з ЄС у сфері 

енергетики стало укладання в листопаді 2016 р. Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо Стратегічного енергетичного партнерства [340]. Цей 

політичний документ замінив попередній меморандум 2006 р. і передбачив 

визнання Україною не лише зобов’язань за УА і ЕнСп, але також за 

стратегією Енергетичного союзу: «Україна поділяє цілі та принципи 

Енергетичного союзу». Крім того, Україна визнала, що «має намір швидко 

реалізувати рішення щодо відокремлення діяльності із транспортування 

природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання 

природного газу (unbundling decision) щодо НАК «Нафтогаз України»». ЄС, 

зі свого боку, знову «визнав стратегічну роль України як газотранзитної 

держави» та закликав до «імплементації в повному обсязі положень Спільної 

декларації України та ЄС щодо модернізації української газотранспортної 

системи (2009)». Україна  та ЄС висловили намір співпрацювати з метою 

захисту прав споживачів природного газу у пошуку способів: 

- забезпечення вільного вибору постачальника природного газу для всіх 

споживачів; 

- здійснення всього обліку природного газу в економічно ефективний 

спосіб; 

- дотримання найвищих стандартів надання інформації споживачам, 

оброблення скарг і врегулювання суперечок, що виникають на ринку 

природного газу; 

- забезпечення високої якості та безпеки постачання природного газу; 

- захисту вразливих категорій споживачів. 

Співпраця між сторонами буде проходити у форматі органів УА, ЕнСп 

та уповноважених представників на рівні експертів. Національний регулятор 

у сфері енергетики України отримає статус спостерігача в ENTSO-G. 

Таким чином, можна підсумувати, що саме сфера природного газу з 

усього енергетичного ринку в України сприйняла більшість acquis ЄС, у тому 

числі із Третього енергетичного пакету. Ця діяльність базувалася на 
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широкому обсязі міжнародних зобов’язань України, ключовими з яких є 

зобов’язання за УА і Договором про ЕнСп. Варто зауважити, що саме вступ 

до ЕнСп у 2011 р. надав поштовх до активної імплементації в українське 

законодавство acquis ЄС у сфері природного газу, кульмінацією якого стало 

ухвалення Закону «Про ринок природного газу», створення цілком 

незалежного національного регулятора на енергетичному ринку та допуск 

третіх сторін до ГТС України. Було прийнято нову методологію визначення 

тарифів на транспортування природного газу за системою точок «вхід – 

вихід». Поступово відкриваються перспективи залучення української ГТС до 

енергетичного ринку ЄС через входження до однієї з регіональних зон. Таке 

сприйняття європейських стандартів дозволило розпочати реверси газу з ЄС і 

вистояти у протистоянні з «Газпромом». Водночас прослідковується низка 

недоліків у процесі сприйняття  acquis ЄС і, насамперед, ідеться про 

ліквідацію монопольного становища НАК «Нафтогаз Україна» на 

українському газовому ринку та його розділення відповідно до вимог 

Третього енергетичного пакету. Також у країні поки не створено реального 

ринку природного газу в його регульованому сегменті, де держава продає 

ТЕЦ, населенню й облгазам за фіксованою ціною газ власного видобутку, не 

допускаючи ринкового механізму регулювання вже приведених до 

європейського рівня цін на газ.  

 

Висновки до  розділу 3 

На сучасному етапі ринок природного газу в ЄС перебуває у фінальній 

стадії свого формування. Його правову основу складають акти Третього 

енергетичного пакету та транскордонні мережеві кодекси, ухвалені на 

розвиток ACER, а також акти, прийняті на реалізацію Енергетичного союзу. 

Створена Цільова модель ринку дозволяє остаточно перейти від 

національних ринків газу до регіональних, які об’єднуються вже лише 

об’ємами споживаного газу, а не державними кордонами. ЄС на сучасному 

етапі активно долучає  до ринку природного газу, що функціонував на основі 
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трубопровідного постачання, СПГ, з однаковим правовим регулюванням 

обох явищ. Скраплений природний газ нині отримує значну підтримку від 

ЄС, як один із засобів забезпечення енергетичної безпеки. Завдяки цьому ЄС 

отримав можливість поступово перейти від довгострокових контрактів на 

постачання газу до торгівлі на газовій біржі, що дозволяє оперативно 

змінювати ціни та робити їх гнучкішими. Водночас збереглася низка 

неврегульованих Третім енергетичним пакетом проблем у газовій сфері. На 

різному рівні і незбалансованою є структура газотранспортних тарифів, 

зберігаються контрактні та фізичні обмеження для деяких постачальників, 

спостерігається неповне використання газотранспортних систем, 

залишається високою ринкова концентрація на рівні ЄС та окремих країн, 

збережено специфіку в регулюванні на рівні країн та обмежену прозорість 

ринку. 

  Відносини ЄС із третіми країнами в межах забезпечення 

функціонування ринку природного газу можуть бути класифіковані за 

кількома типами: це відносини із країнами – постачальниками і країнами –  

транзитерами природного газу. Самі механізми правового регулювання, у 

свою чергу, можна поділити на дво- та багатосторонні. Слід зауважити, що 

для регулювання «зовнішнього» аспекту енергетичних відносин ЄС 

застосовують ті самі засади правового регулювання в установчих договорах, 

що і для інших сфер відносин ЄС із третіми країнами. Проте при 

безпосередньому регулюванні відносин можна відзначити вагомий відсоток 

застосування політичних, а не правових норм. Особливо це спостерігається у 

відносинах із країнами-постачальниками: меморандуми, діалоги тощо. У 

відносинах із країнами-транзитерами ЄС активно застосовує механізми 

поширення дії енергетичного acquis на такі країни з метою створення 

єдиного енергетичного простору (енергетичного союзу), регульованого на 

основі однакових правових норм. Головним спеціалізованим механізмом 

такого просування є Енергетичне  співтовариство й угоди про асоціацію. 

Ключовим практичним проектом, який реалізується ЄС у сфері природного 
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газу із третіми державами, є Південний газовий коридор, у межах реалізації 

якого можна побачити поєднання міжнародно-правових і приватноправових 

засобів, механізмів міжнародно-правового і політичного регулювання.    

Україна остаточно стала на шлях гармонізації свого законодавства у 

сфері природного газу з європейським приєднанням до Енергетичного 

співтовариства у 2011 р., додаткового імпульсу надало підписання Угоди про 

асоціацію (2014). Наразі Україною з усього обсягу енергетичного acquis 

сприйнято саме сектор природного газу. Ухвалено ключовий закон – «Про 

ринок природного газу» (2015), який базується на нормах третього 

енергетичного пакету, створено незалежного енергетичного регулятора. 

Водночас у відносинах залишається також і спектр проблем: ЄС, з одного 

боку, визнаючи роль України як ключового транзитера природного газу, 

недостатньо протистоїть реалізації політичного проекту Північний потік 2. З 

іншого боку, Україна, здійснюючи імплементацію енергетичного acquis, 

недостатньо реалізовує його норми на практиці. Так, формувати склад 

формально незалежного енергетичного регулятора на практиці наділений 

повноваженнями Президент. Не проведено розділення НАК «Нафтогаз», 

який усе ще володіє монопольним становищем у частині газового ринку. 

«Нафтогаз» за Постановою КМУ до 1 квітня 2018 р. виконує спеціальні 

обов’язки щодо забезпечення загальносуспільних інтересів і формує ресурс 

газу для побутових споживачів, релігійних організацій і теплопостачальних 

підприємств (для надання послуг з опалення та постачання гарячої води) і 

продаватиме газ для цих цілей за постійнодіючою ціною, встановленою 

КМУ. 
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ВИСНОВКИ 

1. Європейський Союз є найбільшим регіональним енергетичним ринком 

– внутрішнім енергетичним ринком, що перебуває нині у стадії формування 

Енергетичного союзу, який охоплює сферою свого регулювання 

електроенергію, природний газ, відновлювані джерела енергії, ядерну 

енергетику, енергетичну безпеку, екологічні аспекти тощо та території 28 

держав-членів і низку сусідніх країн, що залучені до нього на різних рівнях 

інтеграції на основі дво- та багатосторонніх угод. У межах внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС функціонують такі сектори: внутрішній ринок 

природного газу, внутрішній ринок електроенергетики та внутрішній ринок 

із заходів щодо протидії змінам клімату. 

2. Внутрішній ринок природного газу ЄС є частиною внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС і поєднанням технічних, економічних, 

інституційних і гармонізованих правових механізмів, що забезпечують 

лібералізоване постачання, транспортування та розподіл європейською 

інфраструктурою природного газу до кінцевих споживачів у ЄС відповідно 

до високих екологічних стандартів і на основі правових актів ЄС. Він має 

внутрішній і зовнішній вектори, з яких зовнішній вектор поки недостатньо 

врегульований на комунітарному рівні, що залишає досить широкі 

можливості для регулювання державам-членам. 

3. У доктрині та практиці ЄС використовують два поняття: 

«енергетична політика ЄС»  й «енергетичне право ЄС»,  з яких перше є 

родовим поняттям, що визначає напрями просування інтеграції в ЄС в усій 

сукупності відносин (політичних, правових, економічних тощо) з побудови 

внутрішнього енергетичного ринку, а друге – є вужчою категорією, що 

регулює суто правовідносини в межах діяльності ЄС із регулювання відносин 

в енергетиці, пов’язаних зі створенням і функціонуванням внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС, забезпеченням стабільності енергопостачання, з 

урахуванням цілей у протидії змінам клімату. Джерельну базу енергетичного 



 

196 

 

права ЄС формують акти первинного і вторинного права ЄС, рішення Суду 

ЄС і договори ЄС із третіми державами.  

4. Внутрішній ринок природного газу, як частина внутрішнього 

енергетичного ринку, почав своє формування в 1999 р. з набранням чинності 

Першої газової директиви (Директива 98/30/ЄС про єдині правила для 

внутрішнього ринку природного газу). Нині його не можна вважати 

остаточно сформованим, хоча в межах трьох енергетичних пакетів 

законодавство ЄС заклало всі підвалини для його успішного функціонування. 

Наразі перешкоди його успішному функціонуванню полягають переважно в 

технічних аспектах, таких як існування енергетичних островів і забезпечення 

безпеки поставок газу із третіх країн. 

5. У межах первинного права ЄС лише Лісабонський договір надав ЄС 

недвозначний мандат на діяльність у галузі енергетичної політики, зокрема 

щодо функціонування внутрішнього ринку й енергетичної безпеки. Проте, 

водночас, збереглося право держав-членів діяти через Раду ЄС стосовно 

податків на енергію, використання своїх енергетичних ресурсів і вибору 

структури їхньої енергетичної суміші та постачань газу. Пов’язані з 

енергетикою аспекти внутрішнього ринку ЄС продовжують регулюватися 

механізмами суміжних статей щодо конкуренції, податків, довкілля, зазвичай 

не передбачаючи спеціальних винятків для енергетичної діяльності.  

6. Правову основу функціонування ринку природного газу ЄС на 

сучасному етапі формують ДЄС і ДФЄС, акти Третього енергетичного 

пакету, транскордонні мережеві кодекси, прийняті ACER, а також акти, 

ухвалені на реалізацію Енергетичного союзу. Створена Цільова модель ринку 

дозволяє остаточно перейти від національних ринків газу до регіональних, 

які об’єднуються вже лише об’ємами споживаного газу, а не державними 

кордонами. ЄС на сучасному етапі активно долучається і до ринку 

природного газу, що функціонував на основі трубопровідного постачання 

СПГ, з однаковим правовим регулюванням обох явищ.  
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7. Скраплений природний газ нині отримує значну підтримку від ЄС, як 

один із засобів забезпечення енергетичної безпеки. Це дозволило ЄС 

поступово перейти від довгострокових контрактів на постачання газу до 

торгівлі на газовій біржі, що надає можливість оперативно змінювати ціни і 

робити їх гнучкішими. Водночас збереглася низка неврегульованих Третім 

енергетичним пакетом проблем у газовій сфері. На різному рівні і 

незбалансованою є структура газотранспортних тарифів, зберігаються 

контрактні та фізичні обмеження для деяких постачальників, спостерігається 

неповне використання газотранспортних систем, залишається високою 

ринкова концентрація на рівні ЄС та окремих країн, збережено специфіку в 

регулюванні на рівні країн і прозорість ринку. 

8. Функціонуючий у межах внутрішнього ринку природного газу ЄС 

інституційний механізм є, з юридичного погляду, двовимірним і 

багаторівневим. Зокрема, він складається з органів й інституцій, що є 

міждержавними за своєю суттю, а також недержавних організацій – 

об’єднань представників приватного сектора. Відповідно, існує і 

чотирирівнева структура: на верхньому щаблі функціонують інститути ЄС, 

потім розміщені органи співтовариства, далі – установи ЄС і на четвертому 

рівні здійснюють свою діяльність прямо неінституціоналізовані у структури 

ЄС добровільні об’єднання учасників ринку природного газу співтовариства. 

Це викликано, насамперед, значною кількістю учасників газового ринку, чиї 

інтереси не завжди збігаються, а часто навіть суперечать один одному, що 

потребує від них створення спеціальних механізмів їх захисту.  

9. Інститути ЄС реалізовують свою діяльність з регулювання ринку 

природного газу ЄС переважно в межах повноважень своєї загальної 

компетенції, і ключову роль серед них щодо практичної діяльності та 

подальшого розвитку відіграє Комісія. Серед спеціалізованих установ ЄС на 

ринку природного газу найважливішою наразі є ACER. Агентство наділено 

повноваженнями створення настанов для прийняття мережевих кодексів, 

ухвалення індивідуальних юридично обов’язкових рішень та моніторингу 
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функціонування внутрішніх ринків газу. Серед неурядових об’єднань на 

ринку природного газу найважливішу роль відіграє асоціація ENTSO-G,  

завдання якої – розробляти транскордонні мережеві кодекси із 

транспортування природного газу всередині ЄС і координувати технічну 

взаємодію операторів ЄС і третіх країн. 

10.  Правове регулювання транспортування природного газу в ЄС 

здійснюється фактично в межах двох правових режимів. Перший,  lex 

generalis, базується на загальних нормах щодо розділення вертикально 

інтегрованих підприємств і доступу третіх осіб у межах Директиви 

2009/73/ЄС та Регламенту 715/2009. Керування в цьому форматі 

здійснюється на основі мережевих кодексів із неоднозначною правовою 

природою, а оперативне керівництво – ENTSO-G. Другий правовий режим 

створено задля транс’європейських енергетичних мереж (TEN-E), частина з 

яких належить до категорії «проектів зі спільним інтересом». Він є lex 

specialis стосовно першого, основою їхнього правого режиму є ст. 170–172 

ДФЄС і Регламент 347/2013, який безпосередньо внормовує їх 

функціонування. Особливістю їхнього правового режиму є винятки з 

обмежень і вимог щодо розділення для вертикально інтегрованих 

підприємств, а також можливість отримання фінансової допомоги на 

спорудження інфраструктури від ЄС. Основною підставою для отримання 

такого статусу є особливе значення для розвитку транскордонних мереж у 

ЄС, відповідність інфраструктурним коридорам і зонам, забезпечення 

енергетичної безпеки Союзу, а також додавання нового джерела природного 

газу із третіх країн. 

11.  Енергетична безпека ЄС у сфері природного газу може бути 

визначена як здатність забезпечити належне та безперебійне функціонування 

конкурентного внутрішнього ринку природного газу, за допомогою 

адекватних внутрішніх ресурсів й інфраструктури, а також постачання з 

доступних і стабільних зовнішніх джерел, що може бути в разі кризової 

ситуації реалізоване шляхом ужиття виняткових заходів, коли ринок уже не 
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може забезпечити необхідне постачання. Енергетична безпека спрямована на 

досягнення цілей "20 – 20 – 20". Регулювання цієї сфери є досить гнучким, 

що уособлюється в чи не щорічних нових політико-правових документах, які 

приймаються з метою адекватного реагування на нові зміни в цій дуже 

важливій для ЄС сфері, і реагування на нові, насамперед зовнішні, загрози.  

12.  Правове регулювання відносин ЄС із третіми країнами у сфері 

природного газу має різноманітні політико-правові засади. У відносинах із 

країнами-транзитерами ЄС активно застосовує механізми поширення дії 

енергетичного acquis на такі країни з метою створення єдиного 

енергетичного простору (енергетичного союзу), регульованого на основі 

однакових правових норм. Головним спеціалізованим механізмом такого 

просування є Енергетичне  співтовариство й угоди про асоціацію. У 

відносинах із країнами – постачальницями природного газу головними 

механізмами є політичні, а не правові акти, оформлені у вигляді 

меморандумів, дорожніх карт, комюніке тощо. Навіть участь у спільних 

економічних структурах (ЄЕП) не гарантує сприйняття такими країнами 

енергетичного acquis в повному обсязі. 

13. Остаточний вибір Україною імплементації енергетичного acquis і 

поступове створення спільного енергетичного ринку з ЄС було зроблено із 

приєднанням у 2011 р. до Енергетичного співтовариства. Наразі Україною з 

усього обсягу енергетичного acquis найбільше сприйнято саме в секторі 

природного газу. Ухвалено ключовий закон – «Про ринок природного газу» 

(2015), що базується на нормах Третього енергетичного пакету, а також 

створено незалежного енергетичного регулятора. Водночас залишається 

також спектр проблем у відносинах: ЄС, з одного боку, визнаючи роль 

України, як ключового транзитера природного газу, недостатньо протистоїть 

реалізації політичного проекту Північний потік 2. З іншого боку, Україна, 

здійснюючи імплементацію енергетичного acquis, недостатньо реалізовує 

його норми на практиці. 
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