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Шановний читачу, 
 
Перед Вами 16. 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 вересня 2017. 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 з питань  
європейської та євроатлантичної інтеграції 

Dear Reader, 
 
this is the 16th 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 
September 2017. 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 European and 
Euro-Atlantic Integration 
 
 

http://www.association4u.com.ua/index.php/uk/
https://twitter.com/EUlaw4Ukraine
http://www.association4u.com.ua/index.php/en/
http://www.association4u.com.ua/index.php/en/
http://www.association4u.com.ua/index.php/en/
https://twitter.com/EUlaw4Ukraine
https://twitter.com/EUlaw4Ukraine
https://twitter.com/EUlaw4Ukraine
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I. LEGAL ASPECTS OF EU-UKRAINE RELATIONS 

● The Association Agreement between the EU and Ukraine including Deep and 
Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) came into full force (press release of 
the European Commission, 01 September 2017). Press release of the European 
Parliament. Угода про асоціацію між Україною та ЄС почала діяти в повному 
обсязі (cтаття “Європейської Правди” 1 вересня 2017). 

● Життя після Угоди про асоціацію: нове завдання для України, Тарас 
Качка, заступник виконавчого директора МФ "Відродження", Стаття 
“Європейської правди” 1 вересня 2017 

● “Should Ukraine aim to join the EU’s customs union?” Analytical Report that 
examines future scenarios of European integration was prepared by Michael 
Emerson and Veronika Movchan for 3DCFTAs (research and policy advice project 
supported by the Swedish International Development Cooperation Agency, 8 
September 2017 

● Майже членство у ЄС: що запропонував Порошенко і що ще може 
зробити Україна, Дмитро Шульга, директор Європейської програмної 
ініціативи, Міжнародний фонд "Відродження", Стаття “Європейської правди”, 
13 вересня 2017 

● Нова сходинка чи євроінтеграційний глухий кут: чи потрібен Україні 
митний союз з ЄС, Юрій Панченко, редактор "Європейської правди", Стаття 
“Європейської правди”, 18 вересня 2017 

● Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціює аналіз 
(форсайт) поглиблення умов торгівлі з Європейським Союзом: перегляду 
умов вільної торгівлі, митний союз та інші можливі додаткові механізми для 
пошуку додаткових можливостей вільної торгівлі з ЄС. Прес-реліз 
Мінекономрозвитку, 16 вересня 2017  

● На початку 2018 року Україна офіційно долучається до ініціативи Пан-
Євро-Мед. Стаття “Європейської правди”, 18 вересня 2017 

● Зупинитися без членства: чим небезпечна для України ідея про митний 
союз з ЄС, Тарас Качка, заступник виконавчого директора МФ "Відродження", 
Стаття “Європейської правди” 19 вересня 2017 

● “The Association Agreements as a Dynamic Framework: Between 
Modernization and Integration” Analytical Report by EU-STRAT Project ‘The 
EU and Eastern Partnership Countries – An Inside-Out Analysis and Strategic 
Assessment’ (EU-STRAT). September 2016 

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT 

● Асоціація на роздоріжжі: чому боротьба за угоду з ЄС не припиниться 1 
вересня, редакційна стаття “Європейської правди” 1 вересня 2017. 

● Угода без ейфорії: хто заважає Україні виконати асоціацію з ЄС, Любов 
Акуленко, виконавчий директор ГО "Український центр європейської політики", 
стаття “Європейської правди” 1 вересня 2017. 

● Життя українців – "наступного пленарного тижня"?, Іванна Климпуш-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3045_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170831IPR82809/meps-welcome-the-full-entry-into-force-of-the-eu-ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170831IPR82809/meps-welcome-the-full-entry-into-force-of-the-eu-ukraine-association-agreement
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/1/7070387/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/1/7070408/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/1/7070408/
http://www.3dcftas.eu/system/tdf/Ukr%20customs%20union%20final.pdf?file=1&type=node&id=373&force=
http://www.3dcftas.eu/system/tdf/Ukr%20customs%20union%20final.pdf?file=1&type=node&id=373&force=
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/13/7070861/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/13/7070861/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/18/7071100/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/18/7071100/
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=125b9edb-eb4e-42e1-91f7-520acd100e86&title=NeobkhidnoPereglianutiUmoviVilnoiTorgivliZs-SchobVoniVidpovidaliVimogamSuchasnostiNataliiaMikolska
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/18/7071173/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/18/7071173/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/09/19/7071178/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/09/19/7071178/
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/09/19/7071178/
http://eu-strat.eu/wp-content/uploads/2017/09/EU-STRAT-Working-Paper-No.-6.pdf
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/1/7070379/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/1/7070379/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/1/7070394/
http://nv.ua/ukr/opinion/klimpush_tsintsadze/zhittja-ukrajintsiv-nastupnogo-plenarnogo-tizhnja-1796735.html
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Цинцадзе Віце-прем’єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної 
інтеграції, стаття “Новий час”, 5 вересня 2017. 

● "Если Киев не выполнит несколько условий – денег не получит" - Інтерв'ю 
Голови Представництва ЄС в Україні Х'ю Мингареллі, “Сьогодні” 12 
вересня 2017. 

● The Cabinet of Ministers of Ukraine on 5 September 2017 has published the list of 
draft laws in the sphere of European integration that should be immediately 
reviewed and passed by the Parliament of Ukraine. 

● The Ministry of Ecology and Natural Resources has presented on 12 September 
2017 The New Strategy of ecologic policy by 2030 for public hearings. The new 
Strategy contains a number of novelties among which are 35 KPI. The Ministry will 
gather the comments and public opinions for the next three weeks. 

● “Климпуш-Цинцадзе: після виконання асоціації не буде аргументів проти 
членства в ЄС”, “Європейська правда” 26 вересня 2017. Віце-прем’єр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе 
на зустрічі із журналістами заявила, що виконання Угоди про асоціацію 
допоможе переконати ЄС у питанні приєднання України. Також вона вважає 
некоректним будь-яке прогнозування можливих термінів вступу до ЄС, однак 
нагадала, що Угодою про асоціацію передбачене її повне виконання Україною 
протягом 10 років. 

● “Охорона довкілля в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС” - Доповідь 
Платформи Громадянського суспільства Україна-ЄС. В доповіді розкривається 
стан виконання екологічних зобов'язань за Угодою, основні виклики на шляху 
імплементації. На основі висновків подані рекомендації про те, як можна 
зробити реалізацію Угоди в частині охорони довкілля більш ефективною та 
практичною, 21 вересня 2017 

● Analytical Report “Integration without membership. Potential and limits of 
association between the EU and Ukraine” that examines the institutional 
mechanisms of cooperation improvement between the EU and Ukraine was 
prepared by Alexander Duleba for Slovak Association on Foreign Policy, September 
2017 

● Що таке «Креативна Європа» та до чого тут закон про аудіовізуальні 
послуги?, Маряна Закулиско, стаття “Дитектор Медія” 25 вересня 2017  

● Моніторинговий звіт про просування України у виконанні Угоди про 
Асоціацію з Європейським Союзом у сферах енергетики та довкілля за 
серпень 2017 року, Громадська організація «ДІКСІ ГРУП», а також 
Громадянська мережа «ОПОРА», Всеукраїнська громадська організація 
«Енергетична Асоціація України», Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 
довкілля», Асоціація «Європейсько-Українське енергетичне агентство» 

● “Імплементація екологічних зобов’язань в умовах дерегуляції в 
Європейському Союзі: досвід кращих практик для України” - Анатітичний 
документ, Ресурсно-аналітичний центр “Суспільсво і довкілля”, за сприяння 
Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках 
проекту «Громадська синергія», вересень 2017 

http://www.segodnya.ua/ukraine/intervyu-s-poslom-es-v-ukraine-poroshenko-zaveril-chto-zapret-na-eksport-lesa-kruglyaka-budet-otmenen--1054757.html
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=250243214&cat_id=247677375&ctime=1504598899384
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=250243214&cat_id=247677375&ctime=1504598899384
https://menr.gov.ua/news/31693.html
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/26/7071481/
https://issuu.com/irf_ua/docs/dovkillia-fin-6_1_
http://surec.sk/data/K1_Duleba.ua_cbc01014.pdf
http://surec.sk/data/K1_Duleba.ua_cbc01014.pdf
http://detector.media/production/article/130289/2017-09-25-shcho-take-kreativna-evropa-ta-do-chogo-tut-zakon-pro-audiovizualni-poslugi/
http://detector.media/production/article/130289/2017-09-25-shcho-take-kreativna-evropa-ta-do-chogo-tut-zakon-pro-audiovizualni-poslugi/
http://dixigroup.org/storage/files/2017-09-21/monthly_august_2017_rs.pdf
http://www.rac.org.ua/uploads/content/374/files/environmentalimplementationreviewprint.pdf
http://www.rac.org.ua/uploads/content/374/files/environmentalimplementationreviewprint.pdf
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● Засідання торгового Комітету асоціації Україна-ЄС (28-29 вересня). Прес-
реліз Мінекономрозвитку; Стаття ІА “Уніан” 28 вересня 2017 

● Євроінтеграційна осінь: які вимоги ЄС має виконати Верховна рада, 
Любов Акуленко, Світлана Майструк, для Європейської правди, 29 вересня 
2017 

● Regulation (EU) 2017/1566 of the European Parliament and of the Council of 13 
September 2017 on the introduction of temporary autonomous trade measures 
for Ukraine supplementing the trade concessions available under the Association 
Agreement published in the EU Official Journal (30 September 2017).  

○ Офіційний журнал ЄС опублікував рішення про торговельні преференції 
для України, стаття “Європейської правди” 01 вересня 2017; 

○ Trade opening for Ukraine: Joint Statement by Commissioner Malmström 
and Deputy Minister Mykolska; 

○ Спільна заява Комісара Європейської Комісії С. Мальмстрьом та 
Торгового представника України Н. Микольської 

 

III. RECENT DEVELOPMENTS AND ANALYSES IN EU LAW 

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 

●  

●   02 CUSTOMS UNION AND FREE MOVEMENT OF GOODS 

●  

●   03 AGRICULTURE 

●  

●   04 FISHERIES 

●  

●   05 FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY 

●  

●   06 RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES 

●  

●   07 TRANSPORT POLICY 

●  

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ea5e0967-70c1-45d6-af89-f883c34f6a51&title=UkrainaTasSpilnoPratsiuvatimutNadStvorenniamBilshikhMozhlivosteiTaPerevagDliaBiznesuVRamkakhZvt
http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ea5e0967-70c1-45d6-af89-f883c34f6a51&title=UkrainaTasSpilnoPratsiuvatimutNadStvorenniamBilshikhMozhlivosteiTaPerevagDliaBiznesuVRamkakhZvt
https://www.unian.ua/eurobusiness/2159304-ukrajina-i-es-provedut-zasidannya-torgovogo-komitetu-asotsiatsiji-dlya-pokraschennya-umov-torgivli.html
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/09/29/7071602/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:254:FULL&from=EN
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/30/7071676/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/30/7071676/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3482_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3482_en.htm
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7efb0340-c8d3-45c2-9999-d8951c082862&title=SpilnaZaiavaKomisaravropeiskoiKomisiiS-MalmstromTaTorgovogoPredstavnikaUkrainiN-Mikolskoi
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7efb0340-c8d3-45c2-9999-d8951c082862&title=SpilnaZaiavaKomisaravropeiskoiKomisiiS-MalmstromTaTorgovogoPredstavnikaUkrainiN-Mikolskoi
http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=7efb0340-c8d3-45c2-9999-d8951c082862&title=SpilnaZaiavaKomisaravropeiskoiKomisiiS-MalmstromTaTorgovogoPredstavnikaUkrainiN-Mikolskoi
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
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●   08 COMPETITION POLICY 

● Intel, abuse of dominant position - the Court of Justice of the EU set aside the 
judgment of the General Court which had upheld (6 September 2017) the fine of 
€1.06 billion imposed on Intel by the Commission for abuse of a dominant position. 
This comes as a result of that failure in its analysis of whether the rebates at issue 
were capable of restricting competition. The CJEU referred the case back to the 
General Court so that it may examine, in the light of the arguments put forward by 
Intel, whether the rebates at issue are capable of restricting competition. The full 
text of the judgment.   

● Antitrust - Європейська комісія оштрафувала шведський концерн Scania, 
який випускає вантажні автомобілі та автобуси, на 880 мільйонів євро за 
участь у картельній змові. Про це оголосила єврокомісар з питань конкуренції 
Маргрет Вестагер на прес-конференції у Брюсселі. Про картельну змову 
великих автомобільних концернів Volkswagen MAN, Daimler, Volvo та Iveco 
стало відомо в липні минулого року. Їх оштрафували на рекордну суму в 
розмірі 2,9 мільярда євро. Компанії визнали участь у змові в обмін на 10-
відсоткове скорочення своїх штрафів. “Європейськa правдa” 27 вересня 2017 

●   09 TAXATION 

● Digital Single Market and taxation - the European Commission has published 
(21 September 2017) Communication on A Fair and Efficient Tax System in the 
European Union for the Digital Single Market. Digital Single Market is one of the 10 
political priorities of the European Commission. The Commision wants ensure the 
principle that all businesses operating in the EU should pay their taxes where profits 
and value are generated and that the digital economy is taxed effectively and in a 
way that ensures fairness and supports growth.  

●   10 ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL 

●  

●   11 EXTERNAL RELATIONS 

● Screening of foreign direct investments - the European Commission has 
published (13 September 2017) Communication on Welcoming Foreign Direct 
Investment while Protecting Essential Interests. It suggests further concrete 
steps to screen certain foreign direct investments into the EU and accompanies a 
proposal for a Regulation establishing a framework to screen foreign direct 
investments from third countries on grounds of security and public order in the EU, 
together with a cooperation mechanism as well as a framework for screening at the 
EU level. 

●   12 ENERGY 

●  

●   13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET 

●  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170090en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-413/14
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-413/14
http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/09/27/7071534/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:547:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:547:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:494:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:494:FIN
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●   14 REGIONAL POLICY AND COORDINATION OF STRUCTURAL INSTRUMENTS 

●  

●   15 ENVIRONMENT, CONSUMERS AND HEALTH PROTECTION 

 

●   16 SCIENCE, INFORMATION, EDUCATION AND CULTURE 

●  

●   17 LAW RELATING TO UNDERTAKINGS 

● Copyright and physically disabled persons - the European Parliament and the 
Council have adopted the Directive (EU) 2017/1564 on certain permitted uses of 
certain works and other subject matter protected by copyright and related 
rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise 
print-disabled. It further implements the obligations under Marrakesh Treaty and 
harmonises law between Member States. 

●   18 COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY 

● EU sanctions against Russia - the Council of the EU prolonged (14 September 
2017) until 15 March 2018 the restrictive measures over actions undermining or 
threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The 
measures consist of asset freezes and travel bans. Full text of the Regulation and 
Implementing Regulation  

●   19 AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE 

● Relocation of asylum seekers - the Court of Justice of the EU dismissed (6 
September 2017) the actions brought by Slovakia and Hungary against the 
provisional mechanism for the mandatory relocation of asylum seekers. The 
CJEU ruled that Article 78(3) TFEU enables the EU institutions to adopt all the 
provisional measures necessary to respond effectively and swiftly to an emergency 
situation characterised by a sudden inflow of displaced persons. And since the 
decision of Council on relocation was a non-legislative act, its adoption was not 
subject to the requirements relating to the participation of national Parliaments and 
to the public nature of the deliberations and vote. The full text of the judgment. 

●   20 PEOPLE'S EUROPE 

●  

  

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. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L1564
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/09/14-ukraine-sanctions/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0037.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0044.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0044.01.ENG
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=440981

