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Шановний читачу, 

Перед Вами 29-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 листопада 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 Твіттер. 

Команда проекту та Урядовий офіс координації      
європейської та євроатлантичної інтеграції 

Dear Reader, 

this is the 29th 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            
November 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 
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I. LEGAL ASPECTS OF EU-UKRAINE RELATIONS / ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН          

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

● Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним        
зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності         
законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного         
курсу держави на набуття повноправного членства України в        
Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)       
(реєстр. № 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України № 3-в/2018 від             
22.11.2018 / The Constitutional Court of Ukraine confirmed constitutionality of          
the draft amendments to the Constitution or Ukraine proposed by the President of             
Ukraine to confirm the membership in the EU and NATO as strategic goals of              
Ukraine.  

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT 

● European Commission Report on the implementation of the Association         
Agreement, Press release, (9.11.2018); стаття “Європейської правди”,       
9.11.2018. 

● State Support System for Electricity Generation from Renewable Sources,         
Analysis of Legislative Proposals, including the perspective of EU State Aid rules,            
Dixigroup 2018 . 

● Ігнорування міністерствами строків, що передбачені Угодою про       
асоціацію, є неприпустимим, – Іванна Климпуш-Цинцадзе (13.11.2018) –        
Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції провела       
щоквартальну нараду із заступниками міністрів із європейської інтеграції щодо         
прогресу виконання Угоди про асоціацію, де вона підняла питання         
невиконання міністерствами своїх зобов’язань у визначені Угодою часові        
рамки. / Ignoring the deadlines foreseen by the Association Agreement by the            
ministries is unacceptable, Ivanna Klympush-Tsyntsadze. – The Vice Prime         
Minister on European and Euro-Atlantic Integration held a quarterly meeting with           
the deputy ministers on European integration on the topic of the progress on the              
implementation of the Association Agreement, where she raised the question of the            
non-compliance of the ministries with their obligations in the deadlines set by the             
Agreement. 

● Третя спроба: чи стане перевірка транспорту в Україні схожою на          
європейську,  стаття “Європейської правди”, 9 листопада 2018.  

○ Безпека чи зайва перевірка: відповідь на критику       
проєвропейського законопроекту, Віктор Довгань, заступник глави      
Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції, "Європейська      
правда", 9 листопада 2018. 

● Fighting systematic smuggling: Customs reform in Ukraine, Presentation of         
research results by CASE Україна 

● Партнерство, але не інтеграція: що не так із рухом України до ЄС, стаття             
“Європейської правди”, 15 листопада 2018. 
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● New Trans-European Network maps to improve connectivity with Eastern         
Partnership countries - The European Commission has adopted the maps of the            
Trans-European Transport Network (TEN-T core network) in Armenia, Azerbaijan,         
Belarus, the Republic of Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine.           
(09.11.2018) / Нова транс'європейська мережа планує покращити сполучення із         
країнами Східного партнерства - Європейська комісія схвалила карти        
Транс'європейської транспортної мережі (основної мережі TEN-T) у Вірменії,        
Азербайджані, Білорусі, Республіці Грузія, Республіці Молдова та Україні. 

○ Україна включена до Транс’європейської опорної транспортної мережі,       
прес-реліз Міністерства інфраструктури України (14.11.2018). 

● Верховна Рада України прийняла (23.11.2018) за основу проект Закону         
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо          
гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом        
Європейського Союзу (реєстр. № 8515). 

● EU-Ukraine Association (Sub-)Committee - Відбулось четверте засідання       
Кластеру 3 (енергетика, навколишнє середовище та зміна клімату, транспорт         
та цивільний захист) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого          
співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС (20.11.2018) / The fourth           
meeting of the Cluster 3 (energy, environment and climate change, transport and            
civil protection) of the Subcommittee on Economic and Other Sector Cooperation of            
the Association Committee between Ukraine and the EU was held.  

● Deepening EU-Ukrainian Relations: What, why and how? Second edition /          
Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? Видання друге            
(2018) by Michael Emerson, Veronika Movchan. One of a trilogy of           
Handbooks explaining the EU’s Association Agreements and DCFTAs with         
Georgia, Moldova and Ukraine. 

 

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 

● Глосарій термінів acquis ЄС / Glossary of terms of the EU acquis prepared             
by EU funded Project Association4U. 

● BREXIT - Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain              
and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy            
Community, as agreed at negotiators' level on 14 November 2018 published. /            
Проект Угоди про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної          
Ірландії з Європейського Союзу та Європейського співтовариства з атомної         
енергії, погоджений на рівні переговорного процесу 14 листопада 2018 року. 

○ The Brexit Withdrawal Agreement: Overview and First Observations,        
(22.11.2018), Steve Peers, EU Law Analysis. 
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○ Scotching Brexit? Background to the Wightman case about reversing         
the Article 50 notification unilaterally. Article of Alan S. Reid, Sheffield           
Hallam University, at EU Law Blog Analysis (16.11.2018). 

○ Does Brexit really mean Brexit? Views of the parties involved in Case            
C-621/18 Wightman and others (27.11.2018). Article by Jolien        
Timmerman,, Ghent European Law Institute 

○ Court of Justice of the EU ruled (26.11.2018) that an action for            
annulment brought by the 13 British citizens residing in EU Member           
States other than the UK is inadmissible. It found that the decision is not              
addressed to the applicants and recalls the rule that, in order to bring an              
action, the act must be of direct concern to the applicants and directly affect              
their legal situation. Although the decision of the Council authorising the           
opening of the Brexit negotiations has legal effects as regards the relations            
between the EU and its Member States and between the EU institutions, it             
does not directly affect the legal situation of the applicants. See full text of              
the Judgment in Case T-458/17 Harry Shindler and Others v Council of the             
European Union. / Суд ЄС визнав, що позов 13 британських          
громадян, які проживають в інших державах-членах ЄС, окрім        
Великобританії, є неприйнятним. Суд вважає, що рішення не є         
адресованим заявникам, та нагадує, що для подання позову цей акт має           
безпосередньо стосуватися заявників і напряму впливати на їх правове         
становище. Незважаючи на те, що рішення Ради ЄС про дозвіл на           
відкриття переговорів про "Брекзит" має правові наслідки для відносин         
між ЄС та його державами-членами і між інституціями ЄС, це не впливає            
безпосередньо на правове становище заявників. 

○ How to protect the rights of UK citizens in the EU27 after Brexit?             
Analysis of the Shindler judgment (26.11.2018), Article by Steve Peers in           
EU Law Blog Analysis. 

02 CUSTOMS UNION AND FREE MOVEMENT OF GOODS / МИТНИЙ СОЮЗ ТА            
ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ  

●  

03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

●    

04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО 

●   

05 FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY / СВОБОДА           
ПЕРЕСУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА  

● Free movement of workers/working time - Court of Justice of the EU ruled             
(6.11.2018) that a worker cannot automatically lose his acquired rights to paid            
annual leave because he did not apply for leave. See full text of the Judgments in                
Cases C-619/16 and C-684/16 / Суд ЄС постановив, що працівник не може            
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автоматично втратити право на оплачувану щорічну відпустку через те, що він           
не подав заяву про відпустку. 

06 RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES / ПРАВО           
НА ЗАСНУВАННЯ ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ 

● Freedom of establishment - the Court of Justice of the European Union ruled             
(7.11.2018) that the exclusive operation of a national mobile payment system by an             
undertaking controlled by the Hungarian State is contrary to EU law. This means             
that even if the services provided under that system constitute services of general             
economic interest, their supply cannot be reserved to a State monopoly, see full text              
of Judgment in Case C-171/17 Commission v Hungary / Суд ЄС постановив,            
що виключне керівництво національною мобільною платіжною системою       
підприємством, контрольованим угорською державою, суперечить     
законодавству ЄС. Це означає, що навіть якщо послуги, що надаються у           
рамках цієї системи, є послугами, що становлять загальний економічний         
інтерес, їх постачання не може бути обмежене державною монополією. 

07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА 

●  

08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ 

● State aid - The Court of Justice of the EU annulled (6.11.2018) the Commission’s              
decision not to order recovery of unlawful aid granted by Italy in the form of an                
exemption from municipal tax on real property. Full text of Judgment in Joined             
Cases C-622/16 P, C-623/16 P, C-624/16 P / Суд скасував рішення           
Європейської Комісії про відшкодування незаконної допомоги, наданої Італією        
у вигляді звільнення від муніципального податку на нерухоме майно. 

09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ 

●  

10 ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL /           
ЕКОНОМІЧНА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ  

●   

11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ 

●  

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА 

●  

13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА          
ВНУТРІШНІЙ РИНОК  

● EU trade marks - The Court of Justice of the European Union ruled (13.11.2018)              
that the taste of a food product is not eligible for copyright protection, since it cannot                
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be classified as a ‘work’. The Court explained, that, in order to be protected by               
copyright under the Directive 2001/29/EC, the taste of a food product must be             
capable of being classified as a ‘work’ within the meaning of the Directive.             
Classification as a ‘work’ requires that the subject matter concerned is an original             
intellectual creation and must be an ‘expression’ of that original intellectual creation.            
See full text of the Judgment in case C-310/17 Levola Hengelo BV v Smilde              
Foods BV / Суд ЄС виніс рішення щодо того, що смак харчового продукту не              
підпадає під захист авторських прав, оскільки він не може бути класифікований           
як "робота". Суд пояснив, що для того, щоб бути захищеним авторським           
правом відповідно до Директиви 2001/29/ЄС, смак харчового продукту повинен         
бути класифікований як "робота" у значенні Директиви. Класифікація у якості          
"роботи" вимагає, щоб об’єкт, про який йде мова, був оригінальним          
інтелектуальним творінням і був "вираженням" цього оригінального       
інтелектуального творіння. 

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  

● Climate - 2050 long-term strategy for the European Union presented by the            
European Commission (28.11.2018). The European Commission calls for a         
climate-neutral Europe by 2050. The strategy aims at investing into realistic           
technological solutions, empowering citizens, and aligning action in key areas such           
as industrial policy, finance, or research and is in line with the Paris Agreement              
objective to keep the global temperature increase to well below 2°C. /            
Довгострокова стратегія до 2050: Європейська комісія закликає до        
кліматично нейтральної Європи до 2050 року. Стратегія спрямована на         
втілення реалістичних технологічних рішень, розширення можливостей      
громадян та узгодження дій у таких ключових галузях як промислова політика,           
фінанси або дослідження, а також відповідає цілям Паризької угоди щодо          
збереження рівня глобального підвищення температури до значно нижче 2°С. 

16 SCIENCE, INFORMATION, EDUCATION AND CULTURE / НАУКА, ІНФОРМАЦІЙНІ         
ВІДНОСИНИ, ОСВІТА І КУЛЬТУРА 

● Audiovisual services - the EU Council adopted a new directive (6.11.2018)            
updating the EU rules for audiovisual media services. The updates ensure that            
viewers, and in particular minors, will be better protected from harmful content and             
aim to increase cultural diversity and promote European content by introducing a            
quota of at least 30% of European content in the catalogue of providers of              
on-demand audiovisual media services. Press release of the EU Council / Рада            
ЄС прийняла нову директиву (6.11.2018), яка оновлює правила ЄС щодо          
послуг аудіовізуальних медіа. Ці новації гарантують, що глядачі, зокрема         
неповнолітні, будуть краще захищені від шкідливого та образливого змісту,         
прагнуть збільшити культурну різноманітність та рекламувати європейський       
контент шляхом введення квоти принаймні до 30% європейського змісту в          
каталозі постачальників аудіовізуальних програм на замовлення медіа       
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послуг.  

17 LAW RELATING TO UNDERTAKINGS / ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМСТВА 

●  

18 COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY / СПІЛЬНА ЗАКОРДОННА         
ПОЛІТИКА І ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ 

●  
19 AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE / ПРОСТІР СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ           
ТА ПРАВОСУДДЯ  

● Judicial cooperation in criminal matters - the EU Regulation 2018/1805 of the            
European Parliament and of the Council of (14.11.2018) on the mutual           
recognition of freezing orders and confiscation orders / Регламент ЄС 2018/1805           
Європейського Парламенту та Ради ЄС про взаємне визнання ордерів на          
“заморожування” права на користування майном та ордерів про конфіскацію. 

● Visa policy - the EU Regulation 2018/1806 of the European Parliament and of             
the Council of (14.11.2018) listing the third countries whose nationals must be in             
possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals            
are exempt from that requirement (codification) / Регламент ЄС 2018/1806          
Європейського Парламенту та Ради ЄС про перелік третіх країн, громадяни          
яких повинні мати візи для перетину зовнішніх кордонів, а також країн,           
громадяни яких звільнені від цієї вимоги (кодифікація). 
 

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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