кафедра права Європейського Союзу

ПРАВО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Нормативні матеріали
За редакцією доктора юридичних наук, професора,
завідувача кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
І. В. Яковюка

Харків
«Право»
2019

УДК 342.725
П68

У п о р я д н и к и:
І. В. Яковюк – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
права Європейського Союзу Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого;
Т. М. Анакіна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого;
Т. В. Комарова – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права
Європейського Союзу Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого;
О. Я. Трагнюк – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого

		 Право Європейського Союзу : нормат. матеріали / упоряд.: І. В. Яко
П68 вюк, Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк ; за ред. І. В. Яковю
ка. – Харків : Право, 2019. – 500 с.
ISBN 978-966-937-684-8
Збірник містить основні документи станом на 01.04.2019 р., необхідні
для опанування навчальних курсів із права Європейського Союзу студентами
закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «право».
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів.
УДК 342.725

ISBN 978-966-937-684-8

© Яковюк І. В., Анакіна Т. М., Комарова Т. В.,
Трагнюк О. Я., упорядкування, 2019
© Оформлення. Видавництво «Право», 2019

Передмова
2014 рік став роком прориву у відносинах між Україною та Європейським
Союзом, оскільки саме в цьому році відбулося підписання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(21 березня 2014 р. була підписана політична частина, а 27 червня 2014 р. – економічна частина Угоди).
Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно (16 вересня
2014 р.) ратифікували Угоду про асоціацію. Після цього Українська сторона передала Депозитарію Угоди (Генеральному Секретаріату Ради Європейського
Союзу) ратифікаційні грамоти і завершила таким чином зі свого боку всі внутрішньодержавні процедури ратифікації цієї Угоди. У результаті тривалого процесу
ратифікації державами – членами ЄС з 01.09.2017 р. Угода про асоціацію набрала
чинності у повному обсязі.
На сьогодні Угода про асоціацію – це головний міжнародний договір, що
регулює відносини України та ЄС, який за своїм обсягом і тематичним охопленням
є найбільшим міжнародним договором за всю історію України та договірної
практики Європейського Союзу.
Одним із зобов’язань, які взяла на себе Україна за цією Угодою, є необхідність
приведення вітчизняного законодавства у відповідність до acquis communautaire
(acquis ЄС), що визнається пріоритетною складовою процесу інтеграції України
до ЄС. Крім того, забезпечення відповідності вітчизняного законодавства acquis
ЄС є одним із критеріїв членства в ЄС (так званий третій Копенгагенський критерій членства).
На сьогодні Угода про асоціацію є не лише частиною національного законодавства; вона має суттєвий вплив на розвиток українського права. З огляду на
євроінтеграційний напрямок зовнішньої політики нашої держави, а також набрання чинності Угоди про асоціацію, що містить відсилання до acquis ЄС, на
українських правників покладено важливе завдання із ґрунтовного вивчення норм
права Європейського Сою та положень зазначеного міжнародного договору.
Збірка, що пропонується, надає зручні можливості для роботи з наведеним
матеріалом і складається з двох частин. Перша частина містить основоположні
акти Європейського Союзу, друга – нормативні акти, що стосуються безпосереднього правового регулювання відносин між Україною та ЄС.
Усі документи наводяться станом на 01 квітня 2019 р.
Сподіваємося, що цей збірник допоможе читачам у вивченні й застосовуванні як права Європейського Союзу, так і українського законодавства з питань європейської інтеграції.

Упорядники
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І. Основоположні акти
Європейського Союзу
ДОГОВІР ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ПРЕАМБУЛА
ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ КОРОЛЬ БЕЛЬГІЇ, ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ КОРОЛЕВА
ДАНІЇ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА, ПЕРЕЗИДЕНТ ІРЛАНДІЇ, ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ КОРОЛЬ ІСПАНІЇ, ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, ПРЕЗИДЕНТ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, ЙОГО КОРОЛІВСЬКА
ВИСОКІСТЬ ВЕЛИКИЙ ГЕРЦОГ ЛЮКСЕМБУРГУ, ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ КОРОЛЕВА НІДЕРЛАНДІВ, ПРЕЗИДЕНТ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ,
ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ КОРОЛЕВА СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ
БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ,*
З НЕПОХИТНИМ ПРАГНЕННЯМ позначити новий етап європейської
інтеграції, яку започаткувало заснування Європейських Співтовариств,
ОТРИМУЮЧИ НАТХНЕННЯ від культурного, релігійного та гуманістичного спадку Європи, з якого розвинулися загальні цінності непорушності та невідчужуваності прав особистості, свобода, демократія, рівність та
верховенство права,
ПАМ’ЯТАЮЧИ про історичну вагу подолання поділу європейського
континенту та про потребу створити міцні підвалини для розбудови майбутньої Європи,
ПІДТВЕРДЖУЮЧИ свою відданість принципам свободи, демократії,
верховенства права, поваги до прав людини та основоположних свобод,
ПІДТВЕРДЖУЮЧИ свою відданість основоположним соціальним правам, які визначено в Європейській соціальній хартії, підписаній у Турині
18.10.1961 р., та в Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників 1989 р.,
* Згодом членами Європейського Союзу стали також Австрійська Республіка,
Фінляндська Республіка, Королівство Швеція (1995); Естонська Республіка, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Мальта, Республіка
Польща, Республіка Словенія, Словацька Республіка, Угорська Республіка, Чеська
Республіка (2004), Республіки Болгарія та Румунія (2007), Хорватія (2013).
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ПРАГНУЧИ поглибити солідарність своїх народів, при цьому поважаючи їхню історію, культуру та традиції,
ПРАГНУЧИ сприяти демократичному та ефективному функціонуванню
установ таким чином, щоб надати їм можливість у межах єдиної інституційної структури краще виконувати покладені на них завдання,
З НЕПОХИТНИМ ПРАГНЕННЯМ досягти зміцнення та зближення
своїх економік й заснувати економічний і валютний союз, зокрема єдину та
стабільну валюту, згідно з положеннями цього Договору та Договору про
функціонування Європейського Союзу,
НАТХНЕННІ НАМІРОМ сприяти економічному й соціальному поступові своїх народів з огляду на принцип сталого розвитку та в контексті завершення формування внутрішнього ринку та зміцнення єдності й захисту
довкілля, а також реалізовувати стратегії розвитку таким чином, щоб розвиток економічної інтеграції супроводжувався одночасним поступом в інших
сферах,
З НЕПОХИТНИМ ПРАГНЕННЯМ запровадити спільне громадянство
для громадян своїх країн,
З НЕПОХИТНИМ ПРАГНЕННЯМ реалізовувати спільну зовнішню та
безпекову політику, включаючи поступове формування спільної оборонної
політики, що, можливо, приведе до спільної оборони згідно з положеннями
статті 42, і таким чином зміцнювати європейську самобутність та незалежність заради миру, безпеки та прогресу в Європі та в усьому світі,
З НЕПОХИТНИМ ПРАГНЕННЯМ сприяти вільному рухові осіб і водночас убезпечити свої народи, засновуючи простір свободи, безпеки і справедливості згідно з положеннями цього Договору та Договору про функціонування Європейського Союзу,
З НЕПОХИТНИМ ПРАГНЕННЯМ продовжувати процес утворення як
ніколи тісного союзу народів Європи, де рішення приймають якомога ближче до громадянина згідно з принципом субсидіарності,
З ОГЛЯДУ на подальші кроки, необхідні для розвитку європейської
інтеграції,
ВИРІШИЛИ заснувати Європейський Союз і з цією метою призначили
своїх повноважних представників:
(перелік осіб, що підписалися, не відтворено)
ЯКІ, обмінявшись повноваженнями, що визнано чинними та виконаними в належній формі, погодилися про таке:
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РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
Цим Договором ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ засновують між собою
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (надалі «Союз»), якому держави-члени надають
повноваження для досягнення їхніх спільних цілей.
Цей Договір позначає новий етап процесу утворення як ніколи тісного
союзу народів Європи, де рішення приймають якомога відкритіше та ближче до громадянина.
Союз ґрунтується на цьому Договорі та на Договорі про функціонування Європейського Союзу (надалі – «Договори»). Ці два Договори мають
однакову юридичну силу. Союз замінює та стає правонаступником Європейського Співтовариства.
Стаття 2
Союз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи,
демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема
осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність,
справедливість, солідарність та рівність жінок і чоловіків.
Стаття 3
1. Мета Союзу – підтримувати мир, свої цінності та добробут своїх народів.
2. Союз надає своїм громадянам простір свободи, безпеки і справедливості без внутрішніх кордонів, на якому забезпечено вільний рух осіб разом
з належними заходами, пов’язаними із контролем на зовнішніх кордонах,
притулком, імміграцією та попередженням і боротьбою зі злочинністю.
3. Союз засновує внутрішній ринок. Союз функціонує заради сталого
розвитку Європи, що ґрунтується на збалансованому економічному зростанні та ціновій стабільності, конкурентоспроможній соціальній ринковій
економіці, спрямованій на цілковиту зайнятість та соціальний прогрес, та
високому рівні захисту і дедалі кращому стані довкілля. Союз сприяє науково-технічному прогресові.
Союз бореться проти соціального вилучення та дискримінації, підтримує
соціальну справедливість та захист, рівність жінок і чоловіків, зв’язок між
поколіннями, захист прав дитини.
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Союз підтримує економічну, соціальну та територіальну єдність державчленів та солідарність між ними.
Союз поважає своє багате культурне та мовне розмаїття й забезпечує
захист та подальше збагачення культурної спадщини Європи.
4. Союз засновує економічний та валютний союз, валютою якого є євро.
5. У своїх відносинах зі світом Союз підтримує та поширює свої цінності та інтереси, сприяє захисту своїх громадян. Союз підтримує мир, безпеку
та сталий розвиток планети, солідарність та взаємну повагу народів, вільну
справедливу торгівлю, викорінення бідності та захист прав людини, зокрема
прав дитини, а також суворе дотримування й розвиток міжнародного права,
зокрема дотримання принципів Статуту ООН.
6. Союз досягає своїх цілей належними засобами відповідно до повноважень, наданих йому Договорами.
Стаття 4
1. Відповідно до статті 5 повноваження, не надані Союзу Договорами,
залишаються за державами-членами.
2. Союз поважає рівність держав-членів перед Договорами та національну самобутність держав-членів, властиву їхнім основним політичним та
конституційним структурам, включно з регіональним та місцевим самоврядуванням. Союз поважає головні функції держави, включаючи гарантування
територіальної цілісності держави, підтримання правопорядку та забезпечення національної безпеки. Так, зокрема, національна безпека залишається
виключною відповідальністю кожної держави-члена.
3. Згідно з принципом відкритої співпраці Союз та держави-члени з цілковитою взаємною повагою допомагають одне одному виконувати завдання,
що випливають з Договорів.
Держави-члени вживають усіх належних заходів, загальних або спеціальних, щоб забезпечити виконання зобов’язань, що постають з Договорів
або випливають з актів установ Союзу.
Держави-члени сприяють виконанню завдань Союзу й утримуються від
будь-яких дій, що можуть загрожувати досягненню цілей Союзу.
Стаття 5
1. Межі повноважень Союзу визначаються принципом надання повноважень. Союз здійснює свої повноваження згідно з принципами субсидіарності та пропорційності.
2. Відповідно до принципу надання повноважень Союз діє в межах
повноважень, наданих йому державами-членами згідно з Договорами за8

ради досягнення визначених в них цілей. Повноваження, яких не надано
Союзові згідно з Договорами, залишаються за державами-членами.
3. Відповідно до принципу субсидіарності у сферах, що не належать до
його виключної компетенції, Союз діє лише якщо та у такому обсязі, в якому держави-члени не можуть належним чином досягти цілей запропонованого заходу на центральному, регіональному або місцевому рівнях, а натомість це краще здійснити на рівні Союзу з огляду на масштаби або
результати запропонованих заходів.
Установи Союзу застосовують принцип субсидіарності, як встановлено
Протоколом про застосування принципів субсидіарності та пропорційності.
Національні парламенти забезпечують дотримання принципу субсидіарності згідно з процедурою, визначеною в цьому Протоколі.
4. Відповідно до принципу пропорційності заходи Союзу за змістом та
формою не виходять за межі того, що є необхідним для досягнення цілей
Договорів.
Установи Союзу застосовують принцип пропорційності, як встановлено
Протоколом про застосування принципів субсидіарності та пропорційності.
Стаття 6
1. Союз визнає права, свободи та принципи, закладені в Хартії основоположних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 року зі змінами,
внесеними у Страсбурзі 12 грудня 2007 року, що має однакову з Договорами
юридичну силу.
Положення Хартії жодним чином не розширюють визначених Договорами повноважень
Союзу.
Права, свободи та принципи Хартії тлумачаться відповідно до загальних
положень у Розділі VII Хартії, що визначають її тлумачення та застосування,
а також з належним врахуванням пояснень, зазначених у Хартії, які встановлюють джерела цих положень.
2. Союз приєднується до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Це приєднання не впливає на повноваження
Союзу, визначені Договорами.
3. Основоположні права, що гарантуються Європейською Конвенцією
про захист прав людини і основоположних свобод і які випливають з конституційних традицій, спільних для держав-членів, є загальними принципами права Союзу*.
*

Згідно з Декларацією щодо частини 2 статті 6 Договору про Європейський
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Стаття 7
1. За обґрунтованою пропозицією однієї третини держав-членів, Європейського Парламенту або Європейської Комісії Рада, діючи більшістю
у чотири п’ятих її членів, після отримання згоди Європейського Парламенту, може встановити, що існує явний ризик тяжкого порушення державоючленом цінностей, зазначених у статті 2. Перш ніж прийняти таке рішення,
Рада заслуховує відповідну державу-члена та може направити їй рекомендації, діючи відповідно до тієї ж процедури.
Рада постійно перевіряє, чи продовжують існувати підстави для такого
рішення.
2. Європейська Рада, діючи одностайно на пропозицію однієї третини
держав-членів або Комісії та після отримання згоди Європейського Парламенту, може встановити існування постійного та істотного порушення однією з держав-членів цінностей, зазначених у статті
2, запропонувавши відповідній державі-члену подати свої пояснення.
3. У разі прийняття рішення відповідно до частини 2 Рада може кваліфікованою більшістю вирішити призупинити певні права відповідної держави-члена, що випливають із застосування Договорів, включаючи право
голосу представника уряду держави-члена у Раді. Вживаючи таких заходів,
Рада враховує можливі наслідки такого призупинення для прав та обов’язків
фізичних і юридичних осіб.
У будь-якому разі ця держава-член повинна і надалі виконувати свої
зобов’язання за цим Договором.
4. Рада, діючи кваліфікованою більшістю, може в подальшому вирішити
змінити або скасувати заходи, вжиті відповідно до частини 3, у відповідь на
зміну ситуації, що спричинила вжиття таких заходів.
5. Положення щодо права голосу у Європейському Парламенті, Європейській Раді та Раді для цілей цієї статті встановлені в статті 354 Договору
про функціонування Європейського Союзу.
Стаття 8
1. Союз розвиває особливі відносини з сусідніми країнами для створення на основі цінностей Союзу простору добробуту та добросусідства, якому
притаманні близькі та мирні стосунки на засадах співпраці.
Союз (№ 2) питання приєднання Союзу до Європейської конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод має бути вирішене таким чином, щоб зберегти
особливості права Союзу. У зв’язку з цим Конференція відзначає існування
постійного діалогу між Судом Європейського Союзу та Європейським Судом з прав
людини; такий діалог може бути посилений після приєднання Союзу до Конвенції.
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2. Для цілей частини 1 Союз може укладати окремі угоди з відповідними
країнами. Ці угоди можуть містити взаємні права та зобов’язання, а також
можливість спільних дій. Виконання таких угод є предметом періодичних
консультацій.

РОЗДІЛ ІI
ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ
Стаття 9
У всіх своїх діях Союз дотримується принципу рівності своїх громадян,
що отримують однакову увагу від установ, органів, служб та агенцій Союзу.
Кожен громадянин будь-якої держави-члена є громадянином Союзу. Громадянство Союзу є додатковим до національного громадянства, не замінюючи його.
Стаття 10
1. Функціонування Союзу засновано на принципі представницької демократії.
2. Громадяни безпосередньо представлені на рівні Союзу в Європейському Парламенті.
Держави-члени представлені в Європейській Раді головами держав або
урядів, а в Раді – їхніми урядами, демократично підзвітними національним
парламентам або їхнім громадянам.
3. Кожен громадянин має право брати участь у демократичному житті
Союзу. Рішення приймаються якомога відкритіше та ближче до громадян.
4. Політичні партії на європейському рівні сприяють формуванню європейської політичної свідомості та висловлюванню волі громадян Союзу.
Стаття 11
1. Установи належними засобами надають громадянам та представницьким об’єднанням змогу висловлювати свої погляди в усіх сферах діяльності Союзу та прилюдно обмінюватися думками.
2. Установи підтримують відкритий, прозорий та регулярний діалог
з представницькими об’єднаннями та громадянським суспільством.
3. Європейська Комісія провадить широкі консультації із зацікавленими
сторонами, щоб забезпечити узгодженість та прозорість діяльності Союзу.
4. Щонайменше один мільйон громадян, що є громадянами значної
кількості держав- членів, можуть запропонувати Європейській Комісії
в межах її повноважень висунути будь-яку належну пропозицію з питань,
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щодо яких, на їхню думку, треба ухвалити правовий акт Союзу на виконання Договорів.
Процедури та умови, необхідні для такої пропозиції громадян, визначаються відповідно до частини 1 статті 24 Договору про функціонування
Європейського Союзу.
Стаття 12
Національні парламенти сприяють належному функціонуванню Союзу:
a) шляхом отримання інформації від установ Союзу та отримання від
них проектів законодавчих актів Союзу, направлених відповідно до Протоколу щодо ролі національних Парламентів в Європейському Союзі;
b) забезпечуючи належне дотримання принципу субсидіарності згідно
з процедурами, сформульованими в Протоколі про застосування принципів
субсидіарності та пропорційності;
c) беручи участь в межах простору свободи, безпеки і справедливості
в оцінюванні механізмів впровадження політик Союзу у цій сфері відповідно до статті 70 Договору про функціонування Європейського Союзу; та
будучи залученими до політичного моніторингу за Європолом та до оцінювання діяльності Євроюсту відповідно до статей 88 та 85 зазначеного Договору;
d) беручи участь у процедурах перегляду Договорів відповідно до статті 48 цього Договору;
e) шляхом отримання повідомлень про подання заявок на приєднання
до Союзу відповідно до статті 49 цього Договору;
f) беручи участь у міжпарламентській співпраці між національними
парламентами та з Європейським Парламентом згідно з Протоколом щодо
ролі національних парламентів в Європейському Союзі

РОЗДІЛ ІІІ
ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УСТАНОВ
Стаття 13
1. Союз має інституційну структуру, спрямовану на те, щоб поширювати цінності Союзу, реалізовувати цілі Союзу, служити інтересам Союзу, його
громадян та держав-членів та гарантувати узгодженість, ефективність та
послідовність політик та дій Союзу.
Інституціями Союзу є:
– Європейський Парламент;
– Європейська Рада;
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