
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

   
    від 05 лютого 2019 року                                                             № _______

Про проект Закону України (реєстр. № 9475)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  розглянув,  відповідно  до  предметів
відання Комітету, проект Закону України «На захист українських лісів!» (Про
внесення  змін  до  Закону  України  «Про  особливості  державного  регулювання
діяльності  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  пов'язаної  з  реалізацією  та
експортом  лісоматеріалів»  щодо  запровадження  мораторію  на  експорт  дров
паливних  з  метою  упередження  контрабанди  лісу-кругляка  та  забезпечення
населення  доступним  ресурсом  для  опалення  житла)»  (реєстр.  №  9475
від  16.01.2019 р.), внесений  народними  депутатами  України  Ляшком  О.В.,
Галасюком  В.В.,  Кіралем  С.І.,  Єфімовим  М.В.,  Кужель  О.В.  та  іншими
народними депутатами України, і відзначає.

Метою  проекту  Закону,  як  зазначено  у  пояснювальній  записці,  є
упередження контрабанди лісу-кругляка та  забезпечення населення доступним
ресурсом для опалення житла шляхом запровадження мораторію на експорт дров
паливних.

Законопроектом пропонується  внести  зміни до статті  2-1  Закону  України
«Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та встановити
тимчасову заборону експорту, до 1 січня 2027 року, деревини паливної у виглядi
колод,  полiн,  хмизу, гiлок,  сучкiв  тощо (товарна  позиція  4401100000  згідно  з
УКТЗЕД).

Комітет  зазначає,  що у  Верховній  Раді  України 06 грудня  2016 року був
зареєстрований законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів
України  щодо  збереження  українських  лісів  та  запобігання  незаконному



вивезенню  необроблених  лісоматеріалів   (реєстр.  №  5495),  який  передбачав,
зокрема норму аналогічну запропонованій проектом Закону № 9475. 

Верховною Радою України 03 липня 2018 року законопроект про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та
запобігання  незаконному  вивезенню  необроблених  лісоматеріалів  №  5495
прийнято  як  Закон  та  направлено  на  підпис  Президенту. Закон  Президентом
України повернуто на повторний розгляд до Верховної Ради України.

Глава держави зазначив, що Закон не може бути підписаний через те, що
запроваджувана у ньому тимчасова заборона вивезення за межі митної території
України  в  митному  режимі  експорту  деревини  паливної  (товарна  позиція
4401100000 згідно з УКТЗЕД) не відповідає міжнародним зобов'язанням України,
взятим згідно із Протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі,
ратифікованим Законом України від 10 квітня 2008 року № 250–VI. Відповідно
до статті XI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року ніякі заборони чи
обмеження, крім мит, податків, чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних
або  експортних  ліцензій  чи  інших  заходів,  не  повинні  встановлюватися  або
застосовуватися будь-якою стороною щодо експорту чи продажу на експорт будь-
якого товару, призначеного для ввезення на територію будь-якої іншої сторони.

Президент України вважає, що це також не узгоджується із зобов'язаннями
України  за  Угодою  про  асоціацію  між  Україною,  з  однієї  сторони,  та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами,  з  іншої  сторони,  ратифікованою  Законом  України
від 16 вересня 2014 року № 1678–VII. Згідно зі статтею 35 названої Угоди жодна
Сторона не повинна запроваджувати або зберігати в силі будь-які заборони чи
обмеження або заходи еквівалентної дії  щодо імпорту будь-якого товару іншої
Сторони або експорту чи продажу для експорту будь-якого товару, призначеного
для території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених в цій Угоді або
відповідно до Статті XI ГАТТ 1994 та її приміток щодо тлумачення.

З  огляду  на  наведене,  Президент  України  запропонував  дану  норму
виключити, встановивши захисні заходи, спрямовані на збереження українських
лісів, застосування яких відповідатиме міжнародним зобов’язанням України.

Комітет  з  питань  промислової  політики  та  підприємництва  рекомендував
Верховній Раді  України підтримати пропозиції  Президента  України до Закону
України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
збереження  українських  лісів  та  запобігання  незаконному  вивезенню
необроблених лісоматеріалів».

Верховною  Радою  України  06  вересня  2018  року  Закон  прийнято  з
пропозиціями Президента.

Комітет зазначає, що відповідно до частини другої статті 1 Лісового кодексу
України  ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та
місцерозташуванням  виконують  переважно  водоохоронні,  захисні,  санітарно-
гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом
для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.
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Згідно  із  частиною  першою  статті  2  Лісового  кодексу  України  лісові
відносини  спрямовуються  на  забезпечення  охорони,  відтворення  та  стале
використання  лісових  ресурсів  з  урахуванням  екологічних,  економічних,
соціальних та інших інтересів суспільства.

Комітет зазначає, що «стале лісокористування», відповідно до міжнародно-
визнаного  принципу  сталого  розвитку,  закріпленого  у  Декларації  принципів
(Конференція  ООН із  навколишнього середовища і  розвитку, Ріо-де-Жанейро,
1992  р.),  виходить,  у  першу  чергу,  із  екологічних  інтересів  при  вирішенні
економічних та соціальних проблем.

Також Комітет відзначає, що зазначена заборона вивезення за межі митної
території  України  в  митному  режимі  експорту  деревини  паливної  має
тимчасовий  характер,  безпосередньо  пов’язаний  з  існуванням  екологічної
загрози.  Стаття  XX(g)  ГАТТ  1994  надає  можливості  країнам  -  членам  СОТ
вживати  заходи,  що  стосуються  збереження  природних  ресурсів,  які
вичерпуються, якщо  такі  заходи  застосовуються  разом  з  обмеженням
внутрішнього виробництва чи споживання. 

Вважаємо доцільним також звернути увагу на статтю 294 «Торгівля лісовою
продукцією»  Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та  Європейським  Союзом,
відповідно до якої  з метою сприяння сталому управлінню лісовими ресурсами
Сторони зобов’язуються працювати разом для покращення правозастосування та
управління  в  лісовій  галузі  та  сприяти  торгівлі  легальною  і  сталою  лісовою
продукцією,  що  мало  б  передбачати  напрацювання  спільних  з  Європейським
Союзом заходів у зазначеній сфері, які враховували б інтереси як України, так і
Європейського Союзу. 

Необхідно також звернути увагу, що в межах зобов’язань Сторін відповідно
до статті 4 Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та
статті 5 Паризької угоди, ратифікованих Законами України від 29 жовтня 1996
року та від 14 липня 2016 року, з метою захисту кліматичної системи  в інтересах
нинішнього і майбутніх поколінь, Сторони  повинні вживати дії для збереження
та  збільшення поглиначів  і  накопичувачів  парникових  газів,  у  першу чергу  –
лісів. Відповідно до пункту 1 d) статті 4 Конвенції, Сторони, враховуючи свою
спільну, але  диференційовану  відповідальність  і  свої  конкретні  національні  і
регіональні пріоритети, цілі і умови розвитку, зобов’язані сприяти раціональному
використанню  таких  поглиначів  і  накопичувачів  усіх  парникових  газів,
забезпечувати  їх  охорону  і  підвищення  якості  та  співпрацювати  у  цьому
напрямку. Відповідно до частини другої статті 5 Паризької угоди Сторони також
зобов’язані  вживати  заходи  щодо  збереження  недоторканості  лісів,  сталого
управління  ними  особливо  у  країнах,  що  розвиваються;  забезпечити
альтернативні стратегічні підходи інтегрованого та сталого управління лісами з
метою пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до неї.

Комітет  вважає,  що  на  рівні  держави  необхідно  вжити  заходів  щодо
збереження  лісів, уникнення  таких  негативних  явищ  як  контрабанда  лісу, та
зменшити кількість правопорушень, пов’язаних із порушенням митних правил у
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цій сфері. Дане питання повинно розглядатися  в  першу чергу  із  врахуванням
екологічних інтересів при вирішенні економічних та соціальних проблем.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань  промислової  політики  та
підприємництва  при розгляді  проекту  Закону України «На захист українських
лісів!»  (Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  особливості  державного
регулювання  діяльності  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  пов'язаної  з
реалізацією  та  експортом  лісоматеріалів»  щодо  запровадження  мораторію  на
експорт  дров  паливних  з  метою  упередження  контрабанди  лісу-кругляка  та
забезпечення  населення  доступним  ресурсом  для  опалення  житла)»
(реєстр.  № 9475 від 16.01.2019 р.),  внесеного народними депутатами України
Ляшком О.В.,  Галасюком В.В.,  Кіралем С.І.,  Єфімовим М.В.,  Кужель О.В.  та
іншими  народними  депутатами  України,  врахувати  зауваження  Комітету,
викладені у мотивувальній частині Рішення.

2.  Рішення  направити  до Комітету  з  питань  промислової  політики  та
підприємництва.

Перший заступник 
Голови Комітету                                                                    А. ДИРІВ
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