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Шановний читачу,
Перед Вами 25-й. випуск огляду розробок у законодавстві ЄС та його правовому аналізі, а
також розробок щодо адаптації законодавства ЄС в Україні. Огляд створено в рамках
проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС". Цей випуск
охоплює період 1-30 червня 2018. Ми сподіваємось, що огляд буде для Вас корисним. Ви
можете висловити Ваші коментарі щодо огляду або ж долучитись до покращення та
збагачення наступних випусків.
Ми висвітлюємо деякі із розробок щодня на нашому профілі у Т
 віттер.
Команда проекту та Урядовий офіс координації
європейської та євроатлантичної інтеграції
Dear Reader,
this is the 25th issue of the review of current, important developments in EU law, EU legal analysis
and EU legal approximation in Ukraine prepared in the framework of the project “Support for the
Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement”. This issue covers the period 1-30 June
2018. We hope you will find it useful. Your comments and contributions that could improve the next
issues of this review are welcome.
Some developments are reflected on daily basis on a dedicated Twitter profile.
Project Team & Government Office for Coordination of
European and Euro-Atlantic Integration

Funded by
the European Union
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Implemented by a Consortium
led by GFA Consulting Group

I. LEGAL ASPECTS OF EU-UKRAINE RELATIONS / ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
● The anti-dumping duty will not be applied to Ukrainian ferro-silicon in the
European Union. The European Commission has suspended antidumping
investigation (4/06/2018) on import into the EU of ferro-silicon originating from
Ukraine and Egypt. According to its results, no anti-dumping duties will be applied
to Ukrainian products. Original notice link./ До українського феросиліцію не
буде застосовано антидемпінгове мито в Європейському Союзі.
Європейська комісія припинила антидемпінгове розслідування (4/06/2018)
щодо імпорту до ЄС феросиліцію, походженням з України та Єгипту. За його
підсумками до української продукції не буде застосовано жодних
антидемпінгових мит.
II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT
● Thinking Ahead for Europe: Integrity on Trial: Judicial reform in Georgia,
Ukraine and Moldova. Steven Blockmans, Nadejda Hriptievschi, Viacheslav
Panasiuk, Ekaterine Zguladze, Study of the Centre for European Policy Studies
(CEPS). The study identifies innovations in the three associated states’ justice
sectors. It analyses changes to both the ‘hardware’ of the justice system, i.e. the
constitutional and institutional frameworks, as well as the ‘software’, i.e. selection,
appointment, promotion and disciplinary procedures and other means to fight
corruption in the justice sector. It concludes with a review of the existing court
practice with the AA/DCFTAs. This paper gauges national judges’ awareness about
the need to enforce their country’s contractual obligations with the EU and offers
insights into the degree of domestic courts’ openness to use international/European
law to put an end to conflicting national rules and bad practices.
● Уряд створив (13/06/2018) Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.
Завданням Ради є організація роботи Дорадчої групи з питань торгівлі і
сталого розвитку відповідно до положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС
щодо підтримки громадянського суспільства, торгівлі та сталого розвитку.
Головним завданням Дорадчої групи стане моніторинг впровадження і
дотримання чіткої імплементації заходів, охоплених главою 13 “Торгівля і
сталий розвиток”. / The Cabinet of Ministers of Ukraine created (13/06/2018)
the Council on Trade and Sustainable Development. The task of the Council is
to organize the work of the Advisory Group on Trade and Sustainable Development
in accordance with the provisions of the EU-Ukraine Association Agreement to
support civil society, trade and sustainable development. The main task of the
Advisory Group will be monitoring the implementation and enforcement of the
measures covered by AA’s chapter 13 "Trade and sustainable development".
● “Належне екологічне врядування в Україні: відповідність європейським
принципам”, Аналітичний документ, Наталія Андрусевич, РАЦ «Суспільство і
довкілля», Ганна Голубовська Онісімова, ВЕГО «МАМА86» травень 2018
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III. RECENT DEVELOPMENTS AND ANALYSES IN EU LAW / ОСТАННІ ЗМІНИ ТА
АНАЛІЗ ПРАВА ЄС
This part of the review follows well established systematization of EU legislation, even if not in every
reporting period there will be substantial or relevant developments in each chapter.

01 GENERAL, FINANCIAL AND INSTITUTIONAL MATTERS / ЗАГАЛЬНІ, ФІНАНСОВІ
ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ
● EU Fundamental Rights - 2017 Annual Report on the Application of the EU
Charter of Fundamental Rights, European Commission, 4 June 2018
02 CUSTOMS UNION AND FREE MOVEMENT OF GOODS / МИТНИЙ СОЮЗ ТА
ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ
●
03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
● Organic production - Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament
and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of
organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007
04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО
●
05 FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY / СВОБОДА
ПЕРЕСУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
● Freedom of residence and non-discrimination - the Court of Justice of the EU
ruled (5/06/2018) that the term ‘spouse’ within the meaning of the provisions
of EU law on freedom of residence for EU citizens and their family members
includes spouses of the same sex. Although the Member States have the
freedom whether or not to authorise marriage between persons of the same sex,
they may not obstruct the freedom of residence of an EU citizen by refusing to grant
his same-sex spouse, a national of a country that is not an EU Member State, a
derived right of residence in their territory. Full text of judgement in case C-673/16;
EU Law Analysis Blog, 5 June 2018 / Суд ЄС постановив (06/05/2018), що
термін "подружжя" у значенні положень законодавства ЄС про свободу
проживання для громадян ЄС та членів їхніх сімей включає подружжя з
осіб однієї статі. Незважаючи на те, що держави-члени мають свободу щодо
того, чи дозволяти шлюб між особами однієї статі, вони не можуть
перешкоджати свободі проживання громадянина ЄС, відмовляючись надавати
його одностатевому чоловікові / дружині - громадянину країни, яка не є
державою-членом ЄС, виняткове право перебування на їхній території. Стаття
«Європейської правди», 5 червня 2018;
06 RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES / ПРАВО
НА ЗАСНУВАННЯ ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ
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● Recognition of Professional Qualifications post-Brexit. Prof. Dáire
McCormack-George, article at EU Law Analysis Blog, 28 June 2018
● Audiovisual services - Regulators without Frontiers? European Regulators
Group for Audiovisual Media Services (ERGA) and the Audiovisual and Media
Services Directive 2.0
 .P
 rofessor Lorna Woods, article at EU Law Analysis Blog,
27 June 2018
07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА
●
08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ
●
09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ
● VAT taxation - Council Directive (EU) 2018/912 of 22 June 2018 amending
Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards
the obligation to respect a minimum standard rate
10 ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL /
ЕКОНОМІЧНА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ
●
11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ
● EU-US trade – The European Commission endorsed (05/06/2018) rebalancing
duties on US products. The College of Commissioners endorsed the decision to
impose additional duties on the full list of US products notified to the World Trade
Organisation (WTO), as part of the EU's response to the US tariffs on steel and
aluminium products. / Європейська Комісія схвалила (06/05/2018)
перебалансування мит на продукцію із США. Колегія уповноважених
схвалила рішення встановити додаткові обов'язки на повний перелік продуктів
США, про які повідомлено Світовій організації торгівлі (СОТ), як частину
відповіді ЄС на американські тарифи на продукцію зі сталі та алюмінію.
● EU-US trade – The European Commission adopted (20/05/2018) the regulation
putting in place the EU's rebalancing measures in response to the US tariffs
on steel and aluminium. The measures will immediately target a list of products
worth €2.8 billion and will come into effect on Friday 22 June. Commission
Implementing Regulation (EU) 2018/886 of 20 June 2018 / Європейська комісія
прийняла
(20/05/2018)
положення,
яке
запроваджує
заходи
ребалансування з боку ЄС у відповідь на американські тарифи на сталь
та алюміній. Заходи будуть негайно спрямовані на перелік продуктів, що
разом охоплюють суму у 2,8 млрд. Євро та набудуть чинності в п'ятницю 22
червня. Стаття «Європейської правди», 20 червня 2018.
● Демпінг та субсидований імпорт до ЄС - Захиститися від захищеного: чим
загрожує українському експорту новий регламент ЄС. Анжела Махінова,
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Стаття «Європейської правди», 18 червня 2018
12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА
● Antitrust and energy - EU Antitrust settlement with Gazprom: opportunities
for Ukraine, Denys Nazarenko, Senior Legal Expert at DiXi Group, Article at
BlogActiv, 4 June 2018
13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА
ВНУТРІШНІЙ РИНОК
●
14 REGIONAL POLICY AND COORDINATION OF STRUCTURAL INSTRUMENTS /
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
●
15 ENVIRONMENT, CONSUMERS AND HEALTH PROTECTION / ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ,
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
● Data protection - the Court of Justice of the EU ruled (5/06/2018) that the
administrator of a fan page on Facebook is jointly responsible with Facebook
for the processing of data of visitors to the page. The data protection authority
of the Member State in which the administrator has its seat may, under Directive
95/46, act both against the administrator and against the Facebook subsidiary
established in that Member State. Full text of judgment in Case C-210/16 / Суд ЄС
визнав (06/05/2018), що адміністратор сторінки фанатів на Facebook несе
спільну відповідальність з Facebook за обробку даних відвідувачів
сторінки. Орган захисту даних держави-члена ЄС, в якій знаходиться
адміністратор, може, відповідно до Директиви 95/46, діяти як проти
адміністратора, так і проти дочірнього підприємства Facebook, створеного в цій
державі.
● Data protection – Handbook on European data protection law, 2018 edition.
This handbook is designed to familiarise legal practitioners not specialised in data
protection with this emerging area of the law.
● Waste - Directive (EU) 2018/849 of the European Parliament and of the Council
of 30 May 2018 amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles,
2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and
accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment
● Waste - Directive (EU) 2018/850 of the European Parliament and of the Council
of 30 May 2018 amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste
● Waste - Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council
of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste
● Waste - Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council
of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging
waste
5

● Birds’ protection - The Court of Justice of the EU ruled (21/06/2018) that by
adopting a certain derogation regime allowing the capture of seven species of
wild birds, Malta has failed to fulfil its obligations under EU law. That regime
does not comply with the strict conditions laid down by the Directive on the
conservation of wild birds. Full text of judgment in Case C-557/15 / Суд ЄС
постановив (21/06/2018), що, прийнявши певний режим відступу, що
дозволяє полювання на сім видів диких птахів, Мальта не виконала своїх
зобов'язань за законодавством ЄС. Цей режим не відповідає суворим
умовам, встановленим Директивою про збереження диких птахів.
16 SCIENCE, INFORMATION, EDUCATION AND CULTURE / НАУКА, ІНФОРМАЦІЙНІ
ВІДНОСИНИ, ОСВІТА І КУЛЬТУРА
●
17 LAW RELATING TO UNDERTAKINGS / ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМСТВА
●
18 COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY / СПІЛЬНА ЗАКОРДОННА
ПОЛІТИКА І ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ
● Санкції ЄС - Суд ЄС скасував санкції проти Арбузова, запроваджені 2017
року. Стаття «Європейської правди», 6 червня 2018; Текст рішення (FR).

19 AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE / ПРОСТІР СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ
ТА ПРАВОСУДДЯ
●
20 PEOPLE'S EUROPE / ЄВРОПА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
●

The content of this Review does not reflect the official opinion of the European
Union. Responsibility for the information and views expressed in the Review
lies entirely with the authors.
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