
 
 

 
 

 NEWSLETTER #39 

(April/ Квітень 2020) 

 

 Review of European Union Law and EU legal approximation developments and analyses 

Огляд розробок у законодавстві ЄС, правовому аналізі та адаптації законодавства 

ЄС в Україні 

 

Шановний читачу, 

Перед Вами 39-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” Фаза II (A4U II). 

Цей випуск охоплює період 1-30 квітня 2020. 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 проєкту 

Dear Reader, 

this is the 39th issue of the review of current, important developments in EU law, EU law analysis and 

EU legal approximation in Ukraine prepared in the framework of the project “Support for the 

Implementation of EU-Ukraine Association Agreement” Phase II (A4U II). This issue covers the period 1-

30 April 2020. 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 

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

УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

•  Cooperation on Global Navigation Satellite System - The Council of the European 

Union published the  of 18 November 2019 on the signing, on behalf of the European Union 

and its Member States, of the Protocol to the Cooperation Agreement on a Civil Global 

Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member 

States and Ukraine to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic 

of Croatia and Romania to the EU (15.04.2020). The Protocol expands the territorial scope 

of application of this Agreement.  Співпраця у сфері глобальної навігаційної 

супутникової системи - Рада Європейського Союзу опублікувала Рішення 2020/520 

від 18 листопада 2019 про підписання від імені Європейського Союзу та його держав-

членів Протоколу до Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної 

навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Європейським Співтовариством, його 

державами-членами та Україною з урахуванням приєднання Республіки Болгарія, 

Республіки Хорватія та Румунії до ЄС (15.04.2020). Протоколом розширюється 

територіальна дія зазначеної Угоди (англійською). 

 

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT 

• Верховна Рада / The Verkhovna Rada  

o  ухвалила Закон про Національну інфраструктуру геопросторових 

даних (13.04.2020). Закон спрямований, зокрема, на впровадження положень 

Директиви 2007/2/ЄС Європейського із запровадження інфраструктури 

геопросторової інформації у Європейському Союзі (INSPIRE), новина на сайті 

Кабінету Міністрів України.   adopted the Law on National Geospatial Data 

Infrastructure (13.04.2020). The law is aimed in particular at implementing the 

provisions of Directive 2007/2/EC of the European Union establishing an 

Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE), news 

on the website of the Cabinet of Ministers of Ukraine (in Ukrainian). 

o  ухвалила за основу законопроект ”Про внесення змін до деяких 

законів України щодо безпеки використання ядерної енергії” Закон 

спрямоваий на забезпечення принципу незалежності органу державного 

регулювання ядерної та радіаційної безпеки, який передбачено у Директиві 

Ради 2014/87/Євратом (24.04.2020).  adopted ‘in principle’ the draft law “On 

Amendments to Certain Laws of Ukraine on the Safety of Nuclear Energy Use”. 

The law is aimed at ensuring the principle of independence of the regulatory 

authority for nuclear and radiation safety, which is provided for in Council Directive 

2014/87 /Euratom (04.24.2020)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:117:TOC
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67268
https://www.kmu.gov.ua/news/uhvaleno-zakon-pro-nacionalnu-infrastrukturu-geoprostorovih-danih
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67268
https://www.kmu.gov.ua/news/uhvaleno-zakon-pro-nacionalnu-infrastrukturu-geoprostorovih-danih
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67272
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=67272
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o  прийняла у першому читанні законопроєкт «Про внутрішній водний 

транспорт», що спрямований на наближення українського законодавства до 

права ЄС (24.04.2020).  adopted in the first reading a bill "On Inland Water 

Transport" aimed at approximation of Ukrainian legislation to EU law (24.04.2020). 

▪ Верховна Рада дала старт реформі річкових перевезень, новина на сайті 

Кабінету Міністрів України  

o  зареєстровала проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо містобудівної та архітектурної діяльності, що передбачає запровадження 

підходів ЄС у цій сфері.  has registered a draft Law on Urban Planning and 

Architecture, which provides for the introduction of EU approaches in this field.  

▪ У Раді пропонують зміни до законів щодо містобудівної та архітектурної 

діяльності за стандартами ЄС, новина на сайті “Юридична газета” 

o  зареєстровала законопроект про ветеринарну медицину та 

благополуччя тварин (09.04.2020). Законопроект спрямований на 

впровадження положень законодавства ЄС у сфері ветеринарної медицини та 

благополуччя тварин, новина на сайті Кабінету Міністрів України.  The 

Verkhovna Rada of Ukraine has registered the draft law on veterinary medicine and 

animal welfare (09.04.2020). The draft law is aimed at implementing the provisions 

of the EU legislation in the field of veterinary medicine and animal welfare, news on 

the website of the Cabinet of Ministers of Ukraine (in Ukrainian).  
 

•  Набула чинності нова редакція Закону України “Про публічні закупівлі” 

(19.04.2020). Внесені зміни спрямовані на вдосконалення процедури публічних 

закупівель через систему “Prozorro“, новина на сайті Кабінету Міністрів України 

 The new version of the Law of Ukraine on Public Procurement came into force 

(19.04.2020). Amendments aim at improving the procurement process through the 

Prozorro system, news on the website of the Cabinet of Ministers of Ukraine (in Ukrainian). 

 

•  Набув чинності Закон України «Про запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ 

(28.04.2020). Закон спрямований, зокрема, на імплементацію в законодавство України 

вимог Директиви (ЄС) 2015/849 “Про запобігання використанню фінансової системи 

для відмивання грошей та фінансування тероризму” та Регламенту (ЄС) 2015/847 “Про 

інформацію, що супроводжує перекази”, новина на сайті Кабінету Міністрів України. 

 The Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Legalization (Money 

Laundering) of the Proceeds of Crime or Terrorism Financing, as well as Financing of the 

Proliferation of Weapons of Mass Destruction" (Law on Financial Monitoring) as of 

06.12.2019 №. 361-IX entered into force (28.04.2020). The law aims inter alia at the 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67954
https://www.kmu.gov.ua/news/verhovna-rada-dala-start-reformi-richkovih-perevezen-vladislav-kriklij
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68586
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68586
https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-proponuyut-zmini-do-zakoniv-shchodo-mistobudivnoyi-ta-arhitekturnoyi-diyalnosti-za-standartam.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68554
https://www.kmu.gov.ua/news/u-verhovnij-radi-ukrayini-zareyestrovano-zakonoproekt-pro-veterinarnu-medicinu-ta-blagopoluchchya-tvarin
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68554
https://www.kmu.gov.ua/news/u-verhovnij-radi-ukrayini-zareyestrovano-zakonoproekt-pro-veterinarnu-medicinu-ta-blagopoluchchya-tvarin
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20
https://www.kmu.gov.ua/news/velike-onovlennya-prozorro-u-nedilyu-zapracyuye-nove-zakonodavstvo-pro-publichni-zakupivli
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20
https://www.kmu.gov.ua/news/velike-onovlennya-prozorro-u-nedilyu-zapracyuye-nove-zakonodavstvo-pro-publichni-zakupivli
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
https://www.kmu.gov.ua/news/28-kvitnya-nabiraye-chinnosti-novij-zakon-pro-finansovij-monitoring
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
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implementation of Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial 

system for the purposes of money laundering or terrorist financing and Regulation (EU) 

2015/847 on information accompanying transfers of funds in Ukraine. News on the website 

of the Cabinet of Ministers of Ukraine 

•  The European Commission adopted the proposal for a Decision of the European 

Parliament and of the Council as regards the equivalence of field inspections carried out 

in Ukraine on cereal seed-producing crops and on the equivalence of cereal seed 

produced in Ukraine  Європейська Комісія прийняла пропозицію Рішення 

Європейського Парламенту та Ради  щодо виробництва насіннєвих культур та 

еквівалентності виробленого насіння зернових в Україні (англійською).  

o ЄС планує визнати українську систему сертифікації насіння еквівалентною 

європейській, новина на сайті “Європейська правда”  

 

•  “Застосування практики ЄСПЛ та суду ЄС на прикладі адміністративного 

судочинства”, Антон Монаєнко, Ксенія Смирнова, стаття на сайті “Юридична газета 

online” (28.04.2020).  Application of the ECHR and the EU Court of Justice practice in 

Administrative jurisdiction, the article by Kseniya Smyrnova and Anton Monaienko on the 

website "Legal newspaper online" (28.04.2020). 
 

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 

•  COVID-19 and human rights - Fundamental Rights Agency presented Bulletin№1 

”Coronavirus pandemic EU - Fundamental Rights Implications”. (07.04.2020) It focuses on four 

inter-related issues: measures to contain COVID-19 and mitigate its impact in the areas of 

social life, education, work, and freedom  Агенція з фундаментальних прав представила 

Бюлетень №1 "Пандемія коронавірусу в ЄС - наслідки для основоположних прав". Він 

зосереджується на чотирьох взаємопов’язаних питаннях: заходи щодо стримування 

COVID-19 та пом’якшення його впливу у сферах соціального життя, освіти, праці та 

свободи пересування, а також притулку та міграції; вплив вірусу та зусилля щодо 

обмеження його поширення на певні групи суспільства; випадки ксенофобської та 

расистської дискримінації, включаючи злочини ненависті; поширення дезінформації 

щодо спалаху та наслідків відповідних заходів щодо стримування захисту даних та 

https://www.kmu.gov.ua/news/28-kvitnya-nabiraye-chinnosti-novij-zakon-pro-finansovij-monitoring
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586435565199&uri=CELEX:52020PC0137
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/9/7108566/
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/zastosuvannya-praktiki-espl-ta-sudu-es-na-prikladi-administrativnogo-sudochinstva.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/zastosuvannya-praktiki-espl-ta-sudu-es-na-prikladi-administrativnogo-sudochinstva.html
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
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конфіденційності.  

 

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

ТОВАРІВ  

●  Importation of goods to combat COVID-19 - European Commission adopted the 

Decision 2020/491 on relief from import duties and VAT exemption on importation granted 

for goods needed to combat the effects of the COVID-19 outbreak during 2020 (03.04.2020). 

It refers the goods which distribution is free of charge by the state bodies and organisations 

to the persons affected by or at risk from COVID-19 or involved in combating the COVID-19 

outbreak or being made available free of charge to the persons affected by or at risk from 

COVID-19 or involved in combating the COVID-19 outbreak while remaining the property of 

the state bodies and organisations.  Європейська Комісія ухвалила Рішення 2020/491 

про звільнення від ввізного мита та сплати ПДВ при ввезенні товарів, необхідних для 

боротьби з наслідками спалаху COVID-19 протягом 2020 року (03.04.2020). У ньому 

йдеться про товари, розповсюдження яких здійснюється безкоштовно державними 

органами та організаціями особам, які постраждали від ризику COVID-19 або 

наражаються на них, або були залучені до боротьби зі спалахом COVID-19 або були 

надані безкоштовно особам, які постраждали від ризику COVID-19 або ризикують ним, 

або залучені до боротьби зі спалахом COVID-19 спалаху, залишаючись у власності 

державних органів та організацій. 

 

03. AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

●  

 

04. FISHERIES / РИБАЛЬСТВО 

●   

 

05. FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY / СВОБОДА 

ПЕРЕСУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА  

•  Principle of equal treatment - The Court of Justice ruled that a Member State is not 

entitled to refuse to pay a family allowance in respect of the child of the spouse of a frontier 

worker where there is no parent-child relationship with that worker. That allowance 

constitutes a social advantage and a social security benefit; therefore, it is subject to the 

principle of equal treatment. See Press-release on the Judgment in Case C-802/18 Caisse pour 

l'avenir des enfants v FV and GW .  Суд ЄС постановив, що держава-член не має права 

відмовити у виплаті сімейної допомоги на дитину подружжю прикордонного 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:103I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:103I:TOC
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200042en.pdf
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працівника, якщо з цим працівником немає відносин ”батько-дитина”. Ця допомога 

становить соціальну перевагу та соціальну допомогу; тому вона підпадає під дію 

принципу рівного ставлення. Див. прес-реліз Рішення у справі C-802/18 Caisse pour 

l'avenir des enfants v FV та GW (англійською). 

•  Indirect discrimination - The Court of Justice ruled that a measure allowing a Land 

(Germany) to make the bearing of school transport costs subject to a requirement of 

residence in that Land constitutes indirect discrimination against cross-border workers and 

their families. Practical difficulties linked to the effective organization of school transport at 

regional level do not constitute an overriding reason in the public interest liable to justify a 

national measure categorised as indirect discrimination. See Press-release of Judgment in 

Case C-830/18 Landkreis Südliche Weinstraße v PF and Others.   Суд ЄС постановив, що 

заходи федеральної землі ФРН, які передбачають необхідність сплати витрат на 

шкільний транспорт як умову проживання в цій Землі, є непрямою дискримінацією 

щодо прикордонних працівників та їх сімей. Практичні труднощі, пов'язані з 

ефективною організацією шкільного транспорту на регіональному рівні, не можуть 

бути виправданими в інтересах суспільства та становлять непряму дискримінацію. Див. 

прес-реліз Рішення у справі C-830/18 Landkreis Südliche Weinstraße v PF and Others 

(англійською). 

•  Working time - The Court of Justice ruled that the Working Time Directive 2003/88/EC 

applies to officers of the Hungarian Rapid Intervention Police responsible for surveillance of 

the external borders of the Schengen Area in the context of the migration crisis. Thus, except 

in exceptional circumstances, on-call duties carried out in teams by those officers fall within 

the scope of that directive. See press-release on the Judgment in Case C-211/19 UO v 

Készenléti Rendőrség. Суд ЄС постановив, що Директива 2003/88/ЕС про робочий час 

поширюється на працівників Угорської поліції швидкого втручання, відповідальної за 

нагляд за зовнішніми кордонами Шенгенської зони в умовах міграційної кризи. Таким 

чином, за винятком виняткових обставин, службові обов'язки, які виконуються в 

командах цими офіцерами, підпадають під дію цієї Директиви. Див. прес-реліз Рішення 

у справі C-211/19 UO v Készenléti Rendőrség (англійською). 

 

06. RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES / ПРАВО НА 

ЗАСНУВАННЯ ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ 

•  

 

07. TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА 

•  Air transport - The Court of Justice ruled that air carriers must indicate, from the first 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200042en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200041en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200041en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200055en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200055en.pdf
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time their price offers are published on the internet, the VAT on domestic flights and the fees 

charged for paying by credit card. They must also indicate the check-in fees payable where 

no method of checking-in free of charge is offered as an alternative. See full text of Judgment 

in Case C-28/19 Ryanair Ltd and Others v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 Суд ЄС постановив, що авіаперевізники повинні з самого початку вказати цінові 

пропозиції в Інтернеті про ПДВ на внутрішні рейси та збори, що стягуються за оплату 

кредитною карткою. Вони також повинні вказувати плату за реєстрацію,  якщо жоден 

варіант безплатної реєстрації не пропонується як альтернатива. Див. повний текст 

Рішення у Справі C-28/19 Ryanair Ltd та інші v Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato” (англійською). 

•  Maritime transport and COVID-19 - The European Commission presented 

Communication ”Guidelines on protection of health, repatriation and travel arrangements for 

seafarers, passengers and other persons on board ships”. It calls on Member States to create 

a network of ports where crew changes can take place without delays.  Європейська 

Комісія представила Повідомлення ”Керівні вказівки щодо захисту здоров’я, репатріації 

та організації подорожей для моряків, пасажирів та інших осіб на борту суден” від 08 

квітня 2020. Вона також закликає держав-членів створити мережу портів, де зміни екіпажу 

можуть відбуватися без затримок (англійською). 

•  Transport sector and COVID-19 - The European Commission adopted a package of 

measures to support transport sector, news on the European Commission website 

(29.04.2020).  Європейська Комісія прийняла пакет заходів для підтримки 

транспортного сектора, новина на веб-сайті Єврокомісії (29.04.2020) 

o Єврокомісія схвалила пакет заходів для підтримки транспорту, новина на сайті 

“Європейська правда” 

 

08. COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ 

•  

 

09. TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ 

•  Double taxation agreements - The EU Court of Justice ruled that the Italian tax regime 

resulting from the Italian-Portuguese double taxation convention does not infringe the 

principles of freedom of movement and nondiscrimination. Pensioners in the private and 

public sectors may be subject to different national tax regulations. See Press-release on the 

Judgment in Case C-168/19 HB v Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) and C-

169/19, IC v INPS.  Суд ЄС постановив, що італійський податковий режим, що випливає 

з італо-португальської конвенції про подвійне оподаткування, не порушує принципів 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225530&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5448518
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225530&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5448518
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/29/7109344/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200054en.pdf
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свободи пересування та недискримінації. Пенсіонери в приватному та державному 

секторах можуть підпадати під дію різних національних податкових норм. Див. прес-

реліз Рішення у справах C-168/19 ”HB v Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)” 

та  C-169/19 “IC v INPS”. 

 

10. ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL / 

ЕКОНОМІЧНА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ  

•  Coronavirus and banking sector - The European Commission adopted a banking 

package to help facilitate bank lending to households and businesses (28.04.2020). The 

package includes an Interpretative Communication on the EU's accounting and prudential 

frameworks, as well as amendments to Regulation (EU) No 575/2013 on prudential 

requirements for credit institutions and investment firms. Press Release.  Європейська 

комісія прийняла банківський пакет для сприяння банківському кредитуванню 

домогосподарств та підприємств (28.04.2020). Пакет включає Інтерпретаційне 

повідомлення про облік та пруденційні рамки ЄС, а також зміни до Регламенту (ЄС) № 

575/2013 про пруденційні вимоги до кредитних установ та інвестиційних фірм. Прес-

реліз (англійською).. 

o Єврокомісія схвалила банківський пакет для спрощення позик для людей та 

бізнесу, новина на сайті “Європейська правда” 

 

11. EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ 

•  International trade disputes - The Council of the EU approved a multi-party interim 

appeal arbitration arrangement to solve trade disputes. A new system will allow the EU, 

together with other participating WTO members, to overcome the current paralysis of the 

WTO’s Appellate Body and solve trade disputes amongst themselves (15.04.2020), Press 

Release . Рада ЄС схвалила багатосторонню тимчасову апеляційну арбітражну угоду 

для вирішення торгових спорів. Нова система дозволить ЄС разом з іншими членами 

СОТ подолати поточний параліч Апеляційного органу СОТ та вирішити між собою 

торгові суперечки (15.04.2020 р.), прес-реліз (англійською). 

o У ЄС затвердили створення суду в рамках СОТ з групою країн без США, новина 

на сайті “Європейська правда” 

 

12. ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА 

•  

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200054en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200054en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_740
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/28/7109295/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/15/7108795/
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13. INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА 

ВНУТРІШНІЙ РИНОК  

•  Copyright - The EU Court of Justice ruled that the hiring out of motor vehicles equipped 

with radio receivers does not constitute a communication to the public subject to payment 

of royalties. See Press Release on the Judgment in Case C-753/18 Föreningen Svenska 

Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) and Svenska artisters och musikers 

intresseorganisation ek. för. (SAMI) v Fleetmanager Sweden AB and Nordisk Biluthyrning AB 

Суд Європейського Союзу постановив, що найм автотранспортних засобів, 

оснащених радіоприймачами, не є повідомленням громадськості, що підпадають під 

виплату роялті. Див. прес-реліз рішення у справі C-753/18 Föreningen Svenska 

Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) and Svenska artisters och musikers 

intresseorganisation ek. för. (SAMI) v Fleetmanager Sweden AB and Nordisk Biluthyrning AB 

(англійською). 

•  Trade marks - The EU Court of Justice ruled that the mere storage by Amazon, in the 

context of its online marketplace (‘Amazon- Marketplace’), of goods which infringe trade mark 

rights does not constitute an infringement by Amazon of those trade mark rights. See Press 

Release on the Judgment in Case C-567/18 Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe 

Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH and Amazon EU Sàrl. Суд 

Європейського Союзу постановив, що просте зберігання Amazon у контексті свого 

інтернет-ринку ("Amazon - Marketplace") товарів, які порушують права на торговельну 

марку, не є порушенням Amazon цих прав на торгову марку. Див. прес-реліз рішення у 

справі C-567/18 Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core 

Sàrl, Amazon FC Graben GmbH and Amazon EU Sàrl (англійською). 

 

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  

•  EU Green Deal - European Parliament published a study ”Roadmap for Reallocation: A 

critical assessment of the Green Deal’s growth, financing and regulatory challenges” 

(15.04.2020).  The study  examines the key growth drivers of the Green Deal and the green 

investment gap, the optimal mix of taxation and command-and-control measures, trade and 

competition policy and the implications for macroprudential supervision  Європейський 

Парламент опублікував дослідження «Дорожня карта перерозподілу: критична 

оцінка зростання, фінансування та регуляторних викликів «Зеленої угоди» 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200043en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200043en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200043en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200039en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200039en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8262025
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200039en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8262025
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648785/IPOL_STU(2020)648785_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648785/IPOL_STU(2020)648785_EN.pdf
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(15.04.2020). У дослідженні вивчено ключові фактори впливу на зростання в рамках 

зеленої угоди та прогалини у зеленому інвестуванні, оптимальне поєднання заходів 

оподаткування та заходами щодо управління та контролю, політику торгівлі та 

конкуренції, а також наслідки для макропруденційного нагляду. 

•  Passenger rights - The EU Court of Justice ruled that a passenger’s denied boarding on 

the ground that he presented allegedly inadequate travel documentation does not, in itself, 

deprive the passenger from protection under the Regulation on compensation and 

assistance to air passengers. In the event of challenge by that passenger, it is for the 

competent court to assess whether his denied boarding was reasonably justified or not. See 

press-release on the Judgement in Case C-584/18 D.Z. v Blue Air- Airline Management 

Solutions SRL.  Суд Європейського Союзу постановив, що у разі, якщо пасажиру 

відмовляють у посадці в літак на підставі того, що він подав ймовірно неналежні 

документи про подорож, сам по собі цей факт не позбавляє пасажира від захисту за 

Регламентом про компенсацію та допомогу пасажирам повітряного транспорту. У 

такому разі компетентний суд повинен оцінити, чи була така відмова обгрунтована. 

Див. прес-реліз Рішення у Справі C-584/18 D.Z. v Blue Air- Airline Management Solutions 

SRL. 

•  Coronavirus response and data protection - the European Commission adopted 

Recommendation to support developing a common EU approach for the use of mobile 

applications and mobile data in response to the coronavirus pandemic,  Press Release 

Європейська Комісія прийняла Рекомендації щодо підтримки загального підходу ЄС 

щодо використання мобільних додатків та мобільних даних у відповідь на пандемію 

коронавірусу, прес-реліз 

 

16. SCIENCE, INFORMATION, EDUCATION AND CULTURE / НАУКА, ІНФОРМАЦІЙНІ 

ВІДНОСИНИ, ОСВІТА І КУЛЬТУРА 

•  Coronavirus and data protection - the European Commission has published guidance 

on the development of new apps that support the fight against coronavirus in relation to data 

protection, Press Release. Європейська Комісія опублікувала вказівки щодо захисту 

даних при розробці нових програм, які підтримують боротьбу з коронавірусом, прес-

реліз. 

 

17. LAW RELATING TO UNDERTAKINGS / ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМСТВА 

•  

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200053en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200053en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587153139410&uri=CELEX:32020H0518
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_626
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587153139410&uri=CELEX:32020H0518
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_626
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-apps-supporting-fight-against-covid-19-pandemic-relation-data-protection_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_669
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-apps-supporting-fight-against-covid-19-pandemic-relation-data-protection_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_669
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18. COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY / СПІЛЬНА ЗАКОРДОННА ПОЛІТИКА І 

ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ 

•  
 

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

ПРАВОСУДДЯ  

•  Documents’ security - The Regulation of the European Parliament and of the Council of 

30 March 2020 on the False and Authentic Documents Online (FADO) system was published 

(06.04.2020). This system contains information on authentic documents issued by Member 

States, the Union and third parties, such as third countries, territorial entities, international 

organizations and other entities subject to international law, and on false versions thereof. 

 Регламент 2020/493 від 30 березня 2020 року про систему фальшивих та офіційних 

документів у мережі Інтернет (FADO) був опублікований на порталі EUR-lex (06.04.2020). 

Ця система містить інформацію про офіційні документи, видані державами-членами, 

Союзом та третіми сторонами, такими як треті країни, територіальні утворення, 

міжнародні організації та інші суб'єкти, що підпадають під дію міжнародного права, та 

про їх підробні копії.  

•  Discrimination in employment - The EU Court of Justice ruled that homophobic 

statements constitute discrimination in employment and occupation when they are made by 

a person who has or may be perceived as having a decisive influence on an employer’s 

recruitment policy. See Press Release on Judgment in Case C-507/18 NH v Associazione 

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford Суд Європейського Союзу постановив, що 

гомофобні заяви становлять професійну дискримінацію та дискримінацію  при 

працевлаштуванні  коли вони висловлюються особою, яка має або може сприйматися 

як особа, що має вирішальний вплив на політику працевлаштування роботодавця. Див. 

прес-реліз щодо рішення суду у справі C-507/18 NH v Associazione Avvocatura per i diritti 

LGBTI – Rete Lenford (англійською). 

•  Asylum - European Commission presented guidance on implementing EU rules on 

asylum and return procedures and on resettlement (16.04.2020), Press Release. 

Європейська Комісія представила вказівки щодо імплементації правил ЄС щодо 

процедур надання притулку, повернення та щодо переселення,  прес-реліз 

(англійською). 

•  Asylum and relocation mechanism - The EU Court of Justice ruled that by refusing to 

comply with the temporary mechanism for the relocation of applicants for international 

protection, Poland, Hungary and the Czech Republic have failed to fulfil their obligations 

under European Union law. See Judgment in Joined Cases C-715/17, C-718/17 and C-719/17 

Commission v Poland, Hungary and the Czech Republic.  Суд Європейського Союзу 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.107.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.107.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:107:TOC
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200048en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225526&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5450516
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200048en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225526&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5450516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587138114770&uri=CELEX:52020XC0417(07)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587138114770&uri=CELEX:52020XC0417(07)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_666
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5457282


   
 

12 

постановив, що, відмовившись виконувати тимчасовий механізм переміщення 

заявників на міжнародний захист, Польща, Угорщина та Чехія не виконали своїх 

зобов’язань за законодавством Європейського Союзу. Див. Рішення у об’єднаних 

справах Cases C-715/17, C-718/17 and C-719/17 Commission v Poland, Hungary and the 

Czech Republic (англійською). 

•  Extradition of EFTA nationals - The EU Court of Justice ruled that when a Member State 

is required to rule on an extradition request by a third State concerning a national of a State 

of the European Free Trade Association (EFTA), which is a party to the Agreement on the 

European Economic Area (EEA), it must verify that that national will not be subject to the 

death penalty, torture, or other inhuman or degrading treatment or punishment. See the 

Judgment in Case C-897/19 Ruska Federacija.  Суд ЄС постановив, що, коли держава-

член зобов'язана прийняти рішення на прохання про видачу з боку третьої держави 

щодо громадянина Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), яка є стороною Угоди 

про Європейський економічну зону (ЄЕЗ), він повинен переконатись, що проти цього 

громадянина не буде застосовано смертну кару, катування чи інше нелюдське або 

принизливе поводження або покарання. Див.  рішення у справі С-897/19 Ruska 

Federacija (англійською). 

•  Poland and EU rule of law principle - The EU Court of Justice ordered that Poland must 

immediately suspend the application of the national provisions on the powers of the 

Disciplinary Chamber of the Supreme Court with regard to disciplinary cases concerning 

judges. See Press Release on the Order of the Court in Case C-791/19 R  Commission v Poland. 

 Суд ЄС постановив, що Польща повинна негайно зупинити застосування 

національних положень про повноваження Дисциплінарної палати Верховного Суду 

щодо дисциплінарних справ стосовно суддів. Див. прес-реліз ухвали Суду у справі 

Комісія проти Польщі C-791/19 R (англійською). 

o Суд ЄС наказав Польщі зупинити діяльність спірного органу з покарання суддів, 

новина на сайті “Європейська правда” 

20. PEOPLE'S EUROPE / ЄВРОПА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

●  

 

 

The content of this Review does not reflect the official position of the European Union. 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224890&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5639409
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/8/7108505/

