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Шановний читачу, 

Перед Вами 34-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 квітня 2019. 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 34th 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 April             
2019. 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 

●  
 

 

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT / ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ        
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

● Політична економія гармонізації права в країнах Східного        
партнерства: неформальне узгодження асоціації?, (березень 2019), робоча       
доповідь проекту EU-STRAT “ЄС та країни Східного партнерства - внутрішній          
аналіз та стратегічна оцінка”. (англійською) Political Economy of Law          
Harmonization in EaP Countries: Informal Adjustment of Association?, (March         
2019), Working paper by the EU-STRAT Project ‘The EU and Eastern Partnership            
Countries – An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment’.  

● Законодавчий спам: чому в Ради не доходять руки до справді           
важливих ініціатив, (17.04.2019), Денис Черніков, координатор      
Парламентської експертної групи з євроінтеграції, стаття на сайті        

“Європейська правда”. Legislative spam: Why the Parliament never has          
time for really important initiatives, (17.04.2019), the article at the website           
“European pravda” (in Ukrainian). 

● Підписаний Президентом Указ «Питання європейської та       
євроатлантичної інтеграції» не лишає можливості звернути зі стратегічного        
курсу, – Іванна Климпуш-Цинцадзе, (21.04.2019), інформація з Урядового        
порталу. Ivanna Klympush-Tsintsadze: The Decree (in Ukrainian) signed by          
the President "Issues of European and Euro-Atlantic Integration" shuts the          
door on abandoning the strategic course, (21.04.2019), press-release at the          
Government portal. 

● Кордон на замку: чому Україна досі не долучилась до європейської           
транзитної системи, (24.04.2019), стаття на сайті “Європейська правда”.        

Sealed border: why Ukraine still has not joined the European transit            
system, (24.04.2019), the article at the website “European pravda” (in Ukrainian). 

● Моніторинг озеленення економіки при реалізації Угоди про асоціацію         
Україна-ЄС (2019): Аналітична доповідь ГО «Інститут зеленої економіки» під         
егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства      
Україна-ЄС. Monitoring of the greening of the economy during the           
implementation of the EU-Ukraine Association Agreement (2019): Analytical        
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https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Monitoryng-ozelenennya-ekonomiky-pry-realizatsiyi-Ugody-pro-asotsiatsiyu-Ukrayina-YES.pdf


 

report prepared by the Institute of Green Economics within the framework of The             
Civic Synergy Project (in Ukrainian). 

● Адаптація до законодавства ЄС: у фокусі малі та середні виробники           
аграрної продукції (2е видання): Базове дослідження ГО «Інформаційний        
центр «Зелене досьє» в партнерстві зі Спілкою Виробників Органічних         
Сертифікованих Продуктів «Органічна Україна», ГО «Інститут дослідження       
адаптації законодавства», ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських      
дорадчих служб України» та Бердичівська міськрайонна громадська       
організація «Добра справа» (квітень 2019). Adaptation to EU legislation:          
Small and medium-sized producers of agricultural products (2nd edition):         
Basic Research prepared within the framework of the project "Adaptation to EU            
legislation: the practice of implementation” (April 2019) (in Ukrainian). 

● Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект "Про         
режим спільного транзиту", (25.04.2019), новина з сайту Міністерства        
фінансів України. The Ukrainian parliament supported common transit         
draft law in the first reading, (25.04.2019), press-release from the website of the             
Ministry of Finance of Ukraine. 

○  Рада схвалила законопроект про спільний режим транзиту з ЄС, 
(25.04.2019), новина на сайті “Європейська правда”. 

 

 

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 

● Annual Report of the Court of Justice of the EU 2018. The Report provides               
summaries of the activity of the Court of Justice of the European Union from its               
judicial, institutional and administrative aspects. It presents the most significant          
judgments, explaining their implications for European citizens, and infographics and          
statistics, provides an overview of events that have marked the year. Звіт Суду             
ЄС за 2018 рік. У Звіті (англійською) надаються узагальнення діяльності Суду           
Справедливості Європейського Союзу, зокрема розкрито судові, інституційні та        
адміністративні аспекти. Визначаються найбільш важливі рішення,      
роз’яснюється їхній вплив на громадян ЄС, представлена інфографіка та         
статистика, а також огляд найважливіших подій за рік.  

02 CUSTOMS UNION AND FREE MOVEMENT OF GOODS / МИТНИЙ СОЮЗ ТА            
ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ  
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http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/ra_pan_2018_en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/ra_pan_2018_en.pdf


 

●  

03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

●  

04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО 

●   

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

● Working time - the EU Court of Justice ruled that national legislation may lay               
down, for the purpose of calculating the average weekly working time, reference            
periods which start and end on fixed calendar dates. See Judgment in Case             
C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure of 11.04.2019. Суд ЄС             
постановив, що національне законодавство може встановлювати для цілей        
розрахунку середнього тижневого робочого часу контрольні періоди, які        
починаються і закінчуються фіксованими календарними датами. Див. Рішення        
у справі C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure від 11.04.2019.            
(англійською)  

● Workers’ rights - ‘Unemployment, residence rights, social benefits at          
three crossroads in the Tarola ruling’, the post of Francesca Strumia, Senior            
Lecturer, University of Sheffield School of Law on EU Law Analysis (13.04.2019).            

Безробіття, право на проживання та соціальні виплати на трьох          
перехрестях у рішенні щодо Тароли. Публікація (англійською) Франчески        
Струміа, старшої лекторки Правничої школи Університету Шефілда, на порталі         
“Аналіз права ЄС” (13.04.2019).  

● Workers’ rights - Workers’ rights in the gig economy: is the new EU              
Directive on transparent and predictable working conditions in the EU really a            
boost? The article of Bartłomiej Bednarowicz, PhD Researcher at the Faculty of            
Law of the University of Antwerp on EU Law Analysis (24.04.2019). Права             
працівників у гіг-економіці: чи дійсно нова директива ЄС щодо прозорих і           
передбачуваних умов праці в ЄС є поштовхом? Стаття (англійською)         
Bartłomiej Bednarowicz, здобувача юридичного факультету Університету      
Антверпена, на порталі “Аналіз права ЄС” (24.04.2019). 
 

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 
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● Competition policy for the digital era. A report by Jacques Crémer            
Yves-Alexandre de Montjoye Heike Schweitzer, the Directorate-General for        
Competition, European Commission. Конкурентна політика для цифрової        
ери. Звіт (англійською) Генерального Директорату з конкуренції, Європейська        
комісія.  

● Agriculture and unfair trading practices - Directive 2019/633 on unfair           
trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and         
food supply chain was published in the EU Official Journal. This Directive            
establishes a minimum list of prohibited unfair trading practices in relations between            
buyers and suppliers in the agricultural and food supply chain and lays down             
minimum rules concerning the enforcement of those prohibitions and arrangements          
for coordination between enforcement authorities. Директива 2019/633 щодо         
недобросовісної торгової практики у відносинах між підприємствами у        
сфері сільського господарства та продовольства. Ця Директива       
встановлює мінімальний список заборонених недобросовісних торговельних      
практик у відносинах між покупцями та постачальниками у ланцюгу постачання          
сільськогосподарських та продовольчих товарів та встановлює мінімальні       
правила щодо виконання цих заборон та домовленостей щодо координації між          
органами виконавчої влади.  

 
09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ 

●  
  

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

● Інвестор під мікроскопом: як і навіщо ЄС оцінюватиме безпеку          
інвестицій, (10.04.2019), експертна думка на сайті “Європейська правда”. 

Investor under a microscope: how and why the EU will assess investment             
security, (10.04.2019), expert opinion at the website “European pravda” (in          
Ukrainian).  
 

11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ 

●  

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА 

● Cybersecurity and energy sector - European Commission        
Recommendation (EU) 2019/553 of 3 April 2019 on cybersecurity in the energy            
sector. This Recommendation sets out the main issues related to cybersecurity in            
the energy sector, namely real-time requirements, cascading effects and         
combination of legacy and state-of-the-art technology, and identifies the main          
actions for implementing relevant cybersecurity preparedness measures in the         
energy sector. Рекомендація Європейської Комісії (ЄС) 2019/553 від 3         
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квітня 2019 року про кібербезпеку в енергетичному секторі. Рекомендація         
визначає основні питання, пов'язані з кібербезпекою в енергетичному секторі,         
а саме вимоги в реальному часі, каскадні ефекти та комбінації застарілих і            
сучасних технологій, а також визначає основні дії щодо впровадження         
відповідних заходів готовності до кібербезпеки в енергетичній сфері.  

● Energy Union - European Commission Fourth Report on the State of the            
Energy Union shows the progress made on the energy union since the start of the               
Juncker Commission. Building on results achieved so far, the report sets out legal             
rules, as well as political commitments and targets for a cleaner and greener world.              
It takes into account evolving global environmental, economic and competitiveness          
challenges. Четвертий Звіт Європейської Комісії щодо стану       
Енергетичного Союзу показує прогрес, досягнутий в енергетичному союзі з         
часу сроку Юнкера. Спираючись на досягнуті результати, у звіті викладені          
правові норми, а також політичні зобов'язання та цілі для більш чистого і            
екологічного світу. Він враховує зміни глобальних екологічних, економічних та         
конкурентних викликів.  

● Renewable Energy - European Commission Renewable Energy Progress         
Report shows that the share of renewable energy in the EU energy mix has              
reached 17.52% in 2017. The pace of increase of the renewable energy share has              
slowed down since 2014. While the EU is still on track to meet its renewable energy                
2020 targets, efforts should be stepped up in the remaining period until 2020 to              
ensure this is the case, also in connection with expected higher energy            
consumption in the future. Звіт Європейської Комісії щодо прогресу          
відновлювальної енергії показує, що частка відновлювальних джерел енергії        
в енергетичному комплексі ЄС досягла 17,52% у 2017 році. Темпи зростання           
частки відновлюваної енергії сповільнилися з 2014 року. Необхідно        
активізувати зусилля в період, що залишився, до 2020 року, щоб забезпечити           
подальше зростання, враховуючи очікуване збільшення споживання енергії в        
майбутньому.  

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

● CO2 emissions from cars - Regulation setting CO2 emission performance           
standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles was            
published in the EU Official Journal. The Regulation is based on the key idea of the                
Paris Agreement of 12.12.2015 to provide emissions reductions in all sectors that            
are crucial to limit global warming Регламент що встановлює стандарти          
викидів CO2 для нових легкових автомобілів та нових легких         
комерційних транспортних засобів. Регламент базується на ключовій ідеї        
Паризької угоди від 12.12.2015 щодо забезпечення скорочення викидів у всіх          
секторах, які мають вирішальне значення для обмеження глобального        
потепління.. 

14 REGIONAL POLICY AND COORDINATION OF STRUCTURAL INSTRUMENTS /         
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  
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