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Зобов’язання України щодо імплементації
законодавства ЄС у сфері енергетичного маркування
Угода про асоціацію між
Україною та ЄС
(ратифікована у вересні 2014 року):

- Статті 57-58, додаток ІІІ
(зобов’язання впровадити акти
законодавства ЄС протягом 5 років з дати
набрання чинності Угодою);

- Стаття 341, додаток XXVII
(зобов’язання впровадити акти
законодавства ЄС протягом 2 років з дати
набрання чинності Угодою)

Протокол про приєднання
України до Договору про
заснування Енергетичного
Співтовариства
(ратифікований у грудні 2010 року):

- Стаття 1 (зобов’язання щодо
виконання всіх рішень, прийнятих під час
застосування Договору, в т.ч. щодо
імплементації актів ЄС з енергетичного
маркування)
Рішення Ради Eнергетичного Співтовариства:
D/2009/05/MC-EnC від 18.12.2009 р.
2010/02/MC-EnC від 24.09.2010 р.
D/2011/03/MC-EnC від 06.10.2011 р.
D/2014/02/MC-EnC від 23.09.2014 р.

2

Зобов’язання України щодо імплементації
законодавства ЄС у сфері екодизайну
Угода про асоціацію між
Україною та ЄС
(ратифікована у вересні 2014 року):

Стаття 341, додаток XXVII
(зобов’язання впровадити акти
законодавства ЄС протягом 3 років з дати
набрання чинності Угодою)
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Чому це важливо?

І. З точки зору
підвищення
енергоефективності

ІІ. З точки зору
усунення технічних
бар’єрів у торгівлі:
підписання Угоди АСАА за умови
впровадження в Україні всіх
директив та регламентів ЄС, які
передбачають нанесення на
продукцію знак СЕ
(в тому числі актів з екодизайну)
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Планування роботи щодо впровадження енергетичного
маркування та екодизайну в Україні
План заходів з імплементації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС
(розпорядження КМУ від 17 вересня 2014 № 847-р)

включає неповний перелік регламентів ЄС з
екодизайну та енергетичного маркування
План імплементації деяких актів
законодавства ЄС з екодизайну
(розпорядження КМУ від 14 травня 2015 № 475-р)

включає детальний перелік заходів,
необхідних для імплементації актів ЄС з
екодизайну

Стратегія розвитку системи
технічного регулювання до
2020 року
(розпорядження КМУ від 19 серпня 2015
№844-р)

включає повний перелік
регламентів ЄС з екодизайну та
енергетичного маркування
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Стратегія розвитку системи технічного регулювання до
2020 року
Основні заходи:
- офіційне оцінювання чинних технічних регламентів з енергетичного
маркування Європейською Комісією
- розроблення 9 технічних регламентів з енергетичного маркування (з них 2
вже прийнято!)

- розроблення 24 технічних регламентів з екодизайну (включаючи
імплементацію Рамкової директиви з екодизайну)
- розроблення національних стандартів, ідентичних європейським
стандартам
- посилення спроможності органів з оцінки відповідності
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Оновлення законодавства у сфері технічного
регулювання
Новий Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
(з 10.02.2016 р.)

Ключові моменти:
-

Технічний регламент може затверджуватися актом органу влади,
Кабінету Міністрів України або бути прийнятим у вигляді Закону.

-

Дозволяється встановлення перехідних періодів, коли виробникам
надається право надавати на ринку продукцію, що не відповідає
вимогам технічного регламенту і яка була введена в обіг до
набрання чинності технічним регламентом;
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Дякую за увагу!

Катерина Чернявська
+38 (044) 529-63-27
chernyavska@me.gov.ua

