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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону
про обчислення часу в Україні
(реєстр. № 4201 від 09.10.2020, н.д. Стефанчук Р.О.)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 20 січня 2021 року
(протокол № 59) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в
Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у достовірній
інформації про точний час і календарну дату.
Прийняття Закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку
обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян,
підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку
Російської Федерації та сприятиме євроінтеграційним прагненням України.
2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до
сфери дії права Європейського Союзу
Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери
технічні правила і стандарти, що відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до
пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та охоплюється зобов’язаннями України
передбаченими у рамках статті 56 «Зближення технічного регулювання,
стандартів та оцінки відповідності» Глави 3 «Технічні бар’єри у торгівлі»
Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі – Угода про асоціацію).
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3. Відповідність законопроекту праву ЄС
За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності
aquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
Згідно з положеннями статті 56 Угоди про асоціацію, Україна вживає
необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними
регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з
оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися
принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС.
Для гармонізації метрологічної системи України із системами метрології ЄС
було прийнято Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,
розроблений на основі документу Міжнародної організації законодавчої
метрології OIML D 1 "Елементи закону про метрологію".
Порядок обчислення часу на території ЄС діє на підставі Директиви
2000/84/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на
літній час (OJ L 31, 2.2.2001, p. 21–22). Разом з тим, в Угоді про асоціацію
відсутнє пряме зобов’язання щодо імплементації положень цієї директиви в
національне законодавство.
Європейською Комісією запропоновано розглянути питання щодо
можливого скасування переведення годинника двічі на рік. Кожна країна ЄС
повинна до квітня 2021 року визначитись на якому часі вона залишиться: на
літньому або зимовому.
З огляду на положення статті 55 Угоди про асоціацію, якою визначено, що
Сторони зміцнюють своє співробітництво у сфері технічного регулювання,
стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності з
метою поглиблення взаєморозуміння відповідних систем та спрощення доступу
до відповідних ринків – зміна порядку обчислення часу на території України
повинна відбутися одночасно зі зміною порядку обчислення часу в ЄС для
забезпечення нормального функціонування окремих секторів, не тільки
транспорту та комунікацій, а й інших секторів промисловості, які потребують
стабільного, довгострокового планування.
Додатково необхідно зазначити, що текст законопроекту містить ряд
правових норм, що згідно зі статтею 282 Угоди про асоціацію, не відповідають
принципу правової визначеності, а саме, частиною другою статті 5
законопроекту пропонується передбачити, що сезонний перехід часу на території
України не здійснюється. Водночас не наведено визначення терміну «сезонний
перехід часу», що створюватиме ризики неоднозначного тлумачення та
неналежного правозастосування норм законопроекту.
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З огляду на зазначене, проект Закону за своєю метою не суперечить праву
ЄС та цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання, зокрема, в
частині усунення правової невизначеності.
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