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Шановний читачу, 

Перед Вами 27й 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 серпня - 30 вересня 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 27th 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 August -              
30 September 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 

 

● The President of Ukraine P. Poroshenko initiated (3.9.2018) amendments to          
the Constitution of Ukraine to reiterate the European and Euro-Atlantic course of            
Ukraine / Президент України Порошенко П. О. ініціював внесення змін до           
Конституції України з метою підтвердження європейського та       
євроатлантичного курсу України. Стаття «Європейської правди», (4.9.2018);  

● The Verkhovna Rada of Ukraine refused to extend the moratorium on the            
export of fuel wood / Верховна Рада України відмовилася від розширення           
мораторію на експорт паливної деревини, стаття «Європейської правди»,        
(6.9.2018).  

 

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT 

● Association Agreement implementation report of the Ministry of Ecology and          
Natural Resources during the first half of 2018 / Звіт Міністерства екології та             
природних ресурсів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною         
за I та ІІ квартали 2018 року. 

● Production of Ukrainian ‘Cognac’ - Ministry of Agrarian Policy and Food of            
Ukraine approved the Rules of Production Ukrainian Cognacs / Міністерства          
аграрної політики та продовольства України затвердило «Правила       
виробництва коньяків України». According to the “Evropeiska Pravda” article (in          
Ukrainian language) these rules violate the Association Agreement with the EU,           
(20.8.2018); in another article of “Evropeiska Pravda”, S. Panchenko and S.           
Sydorenko question the conflictual nature of Ukraine’s actions. / Згідно зі статтею            
«Європейської правди», ці правила порушують Угоду про асоціацію з ЄС; в           
іншій статті «Європейської правди», Ю. Панченко та С. Сидоренко         
розмірковують щодо виникнення конфлікту з зв’язку з діями України.  

● Ukraine joined the Metric Convention, which is another step towards signing           
EU-Ukraine Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial         
Products (ACAA) as foreseen by the Association Agreement / Україна          
приєдналась до Метричної конвенції. Членство України в Метричній        
конвенції сприятиме укладенню Угоди про оцінку відповідності та прийнятність         
промислових товарів (Угода АСАА) з Європейським Союзом (press release of          
the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, 22.8.2018). 

● EU Common Values in the EU-Ukraine Association Agreement: Anchor to          
Democracy? Article of Roman Petrov in Baltic Journal of European Studies Tallinn            
University of Technology, 2018. Vol. 8, No. 1 (24) 

● Холодний експорт: чи здатне українське морозиво стати популярним у         
ЄС? Стаття Юрія Панченко в “Європейській правді” (17.8.2018) 

● Експорт без фреону: що допомогло холодильному обладнанню з Одеси         
потрапити в ЄС. Стаття Юрія Панченко в “Європейській правді” (30.8.2018)          
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щодо експорту холодильного обладнання до ЄС в умовах дії Угоди про           
асоціацію. 

● Роботи вистачить для всіх, або Підсумки першого року дії Угоди про           
асоціацію. Стаття Іванни Климпуш-Цинцадзе в “Європейській правді”       
(1.9.2018).  

● The Foreign Affairs Committee of the European Parliament has adopted the Draft            
Report (23.7.2018) on the implementation of the EU Association Agreement          
with Ukraine / Проект звіту Комітету з питань зовнішніх зв'язків Європейського           
Парламенту (23.7.2018) про виконання Угоди про асоціацію з ЄС. 

● Євроінтеграція проти дорожніх аварій: як зміниться підготовка для роботи         
водієм, Стаття в “Європейській правді” (10/09/2018) щодо навчання та         
сертифікації професійної компетентності водіїв, які надають послуги       
комерційного перевезення пасажирів або вантажів.  

● 8th Meeting of the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee. Final         
Statement and Recommendations pursuant to Article 467(3) of the Association          
Agreement (17.9.2018). / 8-е засідання Парламентського Комітету асоціації        
Україна-ЄС. Остаточна заява та рекомендації відповідно до статті 467(3) Угоди          
про асоціацію (17.9.2018). 

● Verkhovna Rada adopted (18.09.2018) the Law on Transparency in Extractive          
Industries for the Implementation of International Standards and Best         
Practices of Information Disclosure in Extractive Industries of Ukraine. It will           
contribute to the fulfillment of Ukraine's obligations under the Association          
Agreement and the implementation of the Directives 2013/34/EC, 2013/50/EС,         
2007/14/EС / Верховна Рада України прийняла (18.09.2018) Закон про         
забезпечення прозорості у видобувних галузях для впровадження в        
Україні міжнародних стандартів та передових практик розкриття       
інформації у видобувних галузях. Він сприятиме виконанню зобов'язань        
України за Угодою про асоціацію та спрямований на імплементацію Директив          
2013/34/ЄС, 2013/50/ЄС, 2007/14/ЄС. 

● 'Deepening EU-Ukrainian Relations What, why and how?', second edition of the            
EU-Ukraine Association Agreement handbook published, Centre for European        
Policy Studies, Brussels and Institute for Economic Research and Policy          
Consulting, Kyiv. 

 

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 

●  
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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  

● Discrimination on grounds of religion - The EU Court of Justice ruled (in case              
C-68/17) that dismissal of a Catholic doctor from a managerial position by a             
Catholic hospital due to his remarriage after a divorce may constitute unlawful            
discrimination on grounds of religion, Press Release / Суд ЄС вирішив (у справі             
C-68/17), що звільнення католицького лікаря з керівної посади католицької         
лікарні через його повторне одруження після розірвання шлюбу може являти          
собою незаконну дискримінацію на підставі релігії; Стаття в “Європейській         
правді” (11/09/2018); article by Ronan McCrea on EUlawnalysis blog (12/09/2018);          
Article in POLITICO (11/09/2018) on breaking the EU law by violating the Equal             
Treatment Directive.   

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

●  

07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА 

●  

08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ 

● Antitrust - The European Commission opened (18/09/2018) formal investigation         
into possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean emission             
technology (press release of the European Commission) / Європейська комісія          
розслідує можливу змову BMW, Daimler і Volkswagen, стаття в “Європейській          
правді” (18/9/2018). 

09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ 

●  

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

●   
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11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ 

●  

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА 

● Energy efficiency - Memo on new ecodesign rules for light bulbs in the EU,              
applicable from September 2018. As of 1 September 2018, energy intensive and            
inefficient halogen light bulbs available on the EU internal market will be replaced             
by LED bulbs, which will enable considerable energy savings across the EU and             
reduce the consumers’ household bills.  

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

● Copyright - The EU Court of Justice ruled in the case C-161/17 (7.8.2018) that the               
posting on a website of a photograph that was freely accessible on another website              
with the consent of the author requires a new authorisation by that author, CJEU              
Press Release / Рішення Суду ЄС у справі C-161/17: Опублікування на           
веб-сайті фотографії, яка була у вільному доступі за згодою автора на іншому            
веб-сайті, вимагає нової авторизації цього автора, Article (08/08/2018) by         
EURACTIV.com with Reuters; Стаття в «Європейській правді» (08/08/2018).  
 

● Seasonal changes of time - the European Commission proposed a Directive of            
discontinuing seasonal changes (12.9.2018). According to the draft directive the EU           
Member States shall not apply seasonal changes to their standard time or times as              
of 2020 / Європейська Комісія прийняла проект Директиви про         
припинення сезонних змін часу (09.12.2018). Згідно з проектом,        
держави-члени ЄC не повинні застосовувати сезонні зміни до їхнього         
стандартного часу. 

●  

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  

● Waste management / Управління відходами - Report from the European           
Commission on the implementation of EU waste legislation, including the early warning            
report for Member States at risk of missing the 2020 preparation for re-use/recycling target              
on municipal waste (24.9.2018). / Звіт Європейської комісії по впровадженню          
законодавства ЄС про управління відходами, включаючи звіт про раннє         
попередження країн-членів ЄС, що можуть не досягнути поставленої цілі по          
підготовці до мети 2020 з повторного використання та переробки муніципальних          
відходів. 

● GMO - ‘EU law and genetic mutations: does a recent CJEU ruling show an irrational               
fear of mutation?’ Article of Kathleen Garnett on EU Law Blog Analysis            
(13/08/2018). 

● Securities - ESMA imposes first temporary bans on investment products. In June            
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2018 the European Securities and Markets Authority (ESMA) for the first time            
formally adopted new, temporary rules on the provision of contracts for difference            
(CFDs) and binary options for retail investors. ESMA temporarily banned the           
marketing, distribution and sale of binary options to consumers (effective from 2            
July 2018), and has restricted the marketing, sale and distribution of CFDs            
(effective from 1 August 2018). Article on Recent Developments in European           
Consumer Law (28/08/2018). 
 

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 

● Sanctions - The EU Council has prolonged the restrictive measures (asset freezes            
and travel restrictions) over actions undermining the territorial integrity of Ukraine           
until 15 March 2019. Currently they apply to 155 persons and 44 entities             
(13/09/2018), Press release of the EU Council / Рада ЄС продовжила           
обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на перетин        
кордону) щодо дій, що підривають територіальну цілісність України до 15          
березня 2019 року. На даний час вони застосовуються до 155 осіб та 44             
юридичних осіб;  Стаття в «Європейській правді». 

 

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

● Rule of Law - The European Commission referred (24/8/2018) Poland to the             
Court of Justice of the EU to protect the independence of the Polish Supreme Court               
(press release of the European Commission). Previously the Commission sent a           
reasoned opinion to Poland / Європейська комісія подала позов до Cуду ЄC            
для захисту незалежності Верховного суду Польщі (24/8/2018). Раніше Комісія         
направила до Польщі вмотивований висновок; статті в "Європейській        
правді" про процедуру притягнення Польщі до відповідальності (24/08/2018) та         
вмотивований висновок (14/08/2018); ‘The CJEU and the rule of law in Poland:            
Note on the Polish Supreme Court preliminary ruling request of 2 August 2018’,             
article on EU Law Blog Analysis on 04/08/2018 
 

● Rule of law - The European Parliament asked (by 448 votes to 197) EU member               
states to determine whether Hungary is at risk of breaching the EU´s founding             
values, launching EU ‘rule of law procedure’ (12/09/2018) / Європейський          
парламент просив (448 голосами проти 197) держав-членів ЄС визначити, чи          
ризикує Угорщина порушити основні цінності ЄС, (12/08/2018); Стаття в         
«Європейській правді». 
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