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(July-August / Липень-серпень 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 42-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 липня - 31 серпня 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 42nd 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
July – 31 August 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

I. LEGAL ASPECTS OF EU-UKRAINE RELATIONS / ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ЄС
•

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT
•

Верховна Рада України / Verkhovna Rada of Ukraine:
o

прийняла за основу проєкт Закону «Про безпеку та якість донорської крові
та компонентів крові» (16.07.2020). Законопроект передбачає, зокрема,
впровадження положень директив ЄС у сфері забезпечення якості та безпеки
крові та її компонентів.
adopted as a basis the draft Law "On safety and quality
of donor blood and blood components" (16.07.2020). The draft law provides, in
particular, for the implementing provisions of EU directives in the field of quality and
safety of blood and its components (In Ukrainian).

o

прийняла у першому читанні проєкт Закону "Про управління відходами"
(21.07.2020). Законопроект спрямований на вдосконалення системи управління
відходами,
забезпечення
законодавчого
та
нормативно-правового
регулювання відносин у сфері управління відходами з урахуванням вимог
директив ЄС, покращення стану навколишнього природного середовища та
досягнення цілей сталого розвитку, новина на сайті Верховної Ради.
adopted
in the first reading the draft Law "On Waste Management" (21.07.2020). The draft
law is aimed at improving the waste management system, ensuring legislative
regulation of relations in the field of waste management, taking into account the
requirements of EU directives, improving the environment and achieving sustainable
development goals, news on the website of the Verkhovna Rada (In Ukrainian).

o

прийняла Закон ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові
зразки та боротьби з патентним тролінгом“ (21.07.2020), що спрямований на
впровадження положень актів ЄС у сфері охорони промислових зразків.
adopted the Law “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine
Concerning Strengthening the Protection of Trademark Rights and Industrial Designs
and Combating Patent Trolling” (21.07.2020), aimed at implementing the provisions
of EU acts in the field of industrial designs protection (In Ukrainian).

o

прийняла проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо реформи патентного законодавства)» (21.07.2020). Закон
спрямований на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері
європейської інтеграції в частині охорони прав на винаходи і корисні моделі.
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adopted the draft Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine
(Regarding the Reform of Patent Legislation)" (21.07.2020). The law is aimed at
ensuring the fulfillment of Ukraine’s European integration obligations in the field of
the protection of rights to inventions and utility models (In Ukrainian).
o

прийняла в першому читанні проект закону, що передбачає внесення змін
до Закону України "Про публічні закупівлі" з метою підтримки української
промисловості (21.07.2020). Відповідно до висновку Парламентського комітету
з питань європейської інтеграції, законопроекти суперечать Угоді про
асоціацію та Директиві 2014/24/ЄС про державні закупівлі
adopted in the first
reading the draft law providing for amendments the Law of Ukraine ”On public
procurement” to support Ukrainian industry (21.07.2020). According to the
Parliamentary European Integration Committee conclusion the draft law provisions
contradict the Association Agreement and Directive 2014/24/EU on public
procurement,
▪ Купуй непрозоро, сварись з ЄС: чим небезпечна нова ініціатива з
підтримки промисловості, стаття на сайті “Європейська правда”;
▪ Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту
нацвиробника, стаття на сайті “Європейська правда”.

•

Association agreement between the EU and Ukraine, European Implementation
Assessment (update), a study prepared by the European Parliamentary Research Service
(July 2020).
Угода про асоціацію між ЄС та Україною, Європейська оцінка
впровадження
(оновлення),
дослідження,
підготовлене
Європейською
парламентською службою досліджень (липень 2020 р.).

•

“Угоді 5 років. Що зробила Україна?” (16.07.2020), дослідження підготовлене
Українським центром європейської політики
“The agreement is 5 years old. What
has Ukraine done?” (16.07.2020), a study prepared by the Ukrainian Center for European
Policy (in Ukrainian).
o 42% успіху: що досягла Україна у виконанні Угоди про асоціацію, стаття Любові
Акуленко на сайті ”Європейська правда”

•

Understanding Association Agreements between the EU and Ukraine, Moldova
and Georgia, Focus Group No 8: Transport (25.06.2020), a report by Michael Emerson, Lali
Gogoberidze, Vadim Gumene and Veronika Movchan, prepared within the framework of the
‘3DCFTAs’ Project.
Розуміння угод про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою та
Грузією, Фокус-група № 8: Транспорт (25.06.2020), доповідь, підготовлена Майклом
Емерсоном, Лалі Гогоберідзе, Вадимом Гумене та Веронікою Мовчан в рамках проекту
"3DCFTAs" (англійською).
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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
•

Brexit - The European Commission adopted a Communication to help national
authorities, businesses and citizens prepare for the end of the transition period between
the European Union and the United Kingdom (09.07.2020). Changes will occur to crossborder exchanges between the EU and the UK as of 1 January 2021– irrespective of
whether an agreement on a future partnership has been concluded or not.
Європейська Комісія прийняла Повідомлення, щоб допомогти національним
органам влади, бізнесу та громадянам підготуватися до кінця перехідного періоду
між Європейським Союзом та Великобританією. З 1 січня 2021 року відбудуться
зміни у транскордонному обміні між ЄС та Великобританією - незалежно від того,
буде укладено угоду про майбутнє партнерство чи ні (09.07.2020) (англійською).

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
Employment of drivers. The Court of Justice ruled that the employer of drivers of heavy
goods vehicles employed in international long-distance transport is the transport
undertaking that has actual authority over those drivers, that bears, in reality, the cost of their
wages and that has actual power to dismiss them. See full text of Judgment in Case C-610/18
AFMB and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.
Суд ЄС
постановив, що роботодавцем водіїв-дальнобійників важких вантажних транспортних
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засобів, зайнятих у міжнародному транспортному сполученні, є транспортне
підприємство, яке має фактичні повноваження щодо цих водіїв, зокрема, сплачує
заробітну плату і має повноваження щодо їхнього звільнення. Див. повий текст
рішення у справі C-610/18 AFMB and Others v Raad van bestuur van de Sociale
verzekeringsbank (англійською).
06 RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES / ПРАВО НА
ЗАСНУВАННЯ ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ
•
07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА
•

Road transportation - The European Parliament adopted revised rules for posting
drivers, drivers’ driving times and rest periods and better enforcement of cabotage rules
(09.07.2020). Press Release of the European Parliament.
Європейський парламент
прийняв переглянуті правила вивіски водіїв, часу водіння та періодів відпочинку та
вдосконалення правил каботажу (09.07.2020). Прес-реліз Європейського
парламенту (англійською).
o

•

ЄС затвердив нові правила роботи далекобійників, cтаття на сайті
“Європейська правда”

Road transportation - The European Parliament and the Council adopted
amendments to Regulation 561/2006 as regards minimum requirements on maximum
daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and
Regulation 165/2014 as regards positioning by means of tachographs (15.07.2020).
Європейський Парламент та Рада ухвалили зміни до Регламенту 561/2006 про
мінімальні вимоги щодо максимального щоденного та тижневого часу водіння,
мінімальних перерв та щоденних та тижневих періодів відпочинку та Регламенту
165/2014 про застосування тахографів (англійською).

•

Road transportation - The European Parliament and the Council adopted
amendments to Regulations 1071/2009, 1072/2009 and 1024/2012 with a view to
adapting them to developments in the road transport sector.
Європейський
Парламент та Рада прийняли зміни до Регламентів № 1071/2009, № 1072/2009 та №
1024/2012 з метою адаптації їх до змін у дорожньому транспортному секторі
(англійською).

•

Freight transport - The European Parliament and of Council adopted Regulation
2020/1056 on electronic freight transport information (15.07.2020). It establishes a legal
framework for the electronic communication of regulatory information between the
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economic operators concerned and competent authorities in relation to the transport of
goods on the territory of the Union.
Європейський Парламент та Рада ухвалили
Регламент 2020/1056 про інформацію про електронні вантажні перевезення
(15.07.2020). Він встановлює правову базу для електронного повідомлення
регуляторної інформації між відповідними економічними операторами та
компетентними
органами
стосовно
перевезення
вантажів
територією
Європейського Союзу (англійською).
08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ
•
09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ
•

Selective tax advantage / state aid - The General Court of the European Union
annuls the decision taken by the Commission regarding the Irish tax rulings in favour of
Apple because the Commission did not succeed in showing to the requisite legal standard
that there was an advantage for the purposes of Article 107(1) TFEU. See full text of the
Judgment in Cases T-778/16, Ireland v Commission, and T-892/16, Apple Sales
International and Apple Operations Europe v Commission.
Загальнй суд
Європейського Союзу скасовує рішення, прийняте Комісією щодо ірландських
податкових рішень на користь Apple, оскільки Комісія не зуміла довести необхідний
юридичний стандарт, що існувала перевага для цілей статті 107(1) ДФЕС. Див.
повний текст рішення у справах T-778/16, T-778/16, Ireland v Commission, and T892/16, Apple Sales International and Apple Operations Europe v Commission
(англійською).
o

•

Суд ЄС скасував штраф Єврокомісії для Apple на 13 млрд євро, новина на
сайті “Європейська правда”

The European Commission adopted a new Tax Package (15.07.2020). The Tax
Package is made up of three separate but related initiatives: the Tax Action Plan, the
proposal on administrative cooperation, and the Communication on tax good
governance.
Європейська Комісія прийняла новий Пакет пропозицій щодо
оподаткування (15.07.2020). Пакет складається з трьох окремих, але пов'язаних між
собою ініціатив: План дій щодо оподаткування, пропозиція про адміністративну
співпрацю та Повідомлення про належне управління податками (англійською).

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
•

Trade in PEM region - The European Commission has adopted a package of
proposals that aims to increase trade between the European Union and neighbouring
countries in the Pan-Euro-Mediterranean (PEM) region including Ukraine by making the
relevant ‘rules of origin' in preferential trade agreements between the EU and PEM
countries more flexible and business-friendly (24.08.2020). Press Release of European
Commission.
Європейська Комісія прийняла пакет пропозицій, спрямованих на
збільшення торгівлі між Європейським Союзом та сусідніми країнами в пан-євросередземноморському регіоні (PEM) шляхом внесення відповідних "правил
походження" в преференційні торгові угоди між ЄС та країнами PEM більш гнучкі та
зручні для бізнесу (24.08.2020). Прес-реліз Європейської комісії (анлійською).
o

Єврокомісія схвалила пакет пропозицій для посилення торгівлі з
Україною, новина на сайті ”Європейська правда”

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА
•

Energy Efficiency - The European Commission published a report to the European
Parliament and Council of the EU 2019 under the Energy Efficiency Directive (20.07.2020).
The report presents an assessment of the progress made by Member States towards the
national energy efficiency targets for 2020 and towards the implementation of the Energy
Efficiency Directive.
Європейська Комісія опублікувала звіт Європейському
Парламенту та Раді ЄС за 2019 рік відповідно до Директиви про енергоефективність
(20.07.2020). У звіті представлена оцінка прогресу, досягнутого державами-членами
щодо досягнення національних цілей енергоефективності на 2020 рік та
впровадження Директиви про енергоефективність (англійською).

•

Hydrogen - The European Commission presented “A Hydrogen Strategy for a
Climate-Neutral Europe“ (08.07.2020). It is emphasized that renewable hydrogen is the
most compatible option with the EU’s climate neutrality and zero pollution goal.
Європейська Комісія представила «Водневу стратегію для кліматичнонейтральної Європи» (08.07.2020). У ній наголошується, що поновлюваний водень
є найбільш сумісним варіантом із кліматичною нейтральністю ЄС та ціллю
досягнення нульового забруднення (англійською).

•

Energy System Integration - The European Commission adopted the EU Strategy for
Energy System Integration that will provide the framework for the green energy transition.
Energy system integration means that the system is planned and operated as a whole,
linking different energy carriers, infrastructures, and consumption sectors.
Європейська комісія прийняла Стратегію ЄС щодо інтеграції енергетичної
системи, яка забезпечить основу для переходу до зеленої енергії. Інтеграція
енергетичної системи означає, що система планується та функціонує в цілому,
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поєднуючи різні енергоносії, інфраструктуру та сфери споживання (08.07.2020)
(англійською).
13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА
ВНУТРІШНІЙ РИНОК
•
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
•

Nature 2000 - European Commission decided to refer Slovakia to the Court of Justice
of the EU over failure to assess the impact of sanitary logging on Natura 2000 sites and
failure to take measures for the protection of a bird species (02.07.2020). Press Release
of the European Commission.
Європейська Комісія вирішила подати позов проти
Словаччини до Суду ЄС через невиконання оцінки впливу санітарних рубок на
місцях Natura 2000 та невиконання заходів щодо захисту видів птахів (02.07.2020).
Прес-реліз Європейської комісії (англійською).

•

EU-US Data Protection Shield - The Court of Justice invalidated the Decision
2016/1250 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Data Protection
Shield. See full text of the Judgement in Case C-311/18 Data Protection Commissioner v
Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems. See the Court press release.
Суд
ЄС визнав недійсним рішення 2016/1250 про адекватність захисту, що
забезпечується Програмою захисту даних між ЄС та США. Див. повний текст Рішення
у справі C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and
Maximillian Schrems (англійскою).

•

Intellectual property rights. The Court of Justice ruled that when a film is unlawfully
uploaded onto an online platform, such as YouTube, the rightholder may, under the
Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights, require the
operator to provide only the postal address of the user concerned, but not his or her
email, IP address or telephone number. See full text of Judgment in Case C-264/19
Constantin Film Verleih GmbH v YouTube LLC and Google Inc.
Суд ЄС постановив, що
у випадку незаконного завантаження фільму на Інтернет-платформу, таку як
YouTube, правоволоділець може, відповідно до Директиви 2004/48/EC про
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, вимагати від оператора лише
вказати поштову адресу відповідного користувача, але не його електронну адресу,
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IP-адресу або номер телефону. Див. повний текст рішення у справі C-264/19
Constantin Film Verleih GmbH v YouTube LLC and Google Inc. (англійською)
•

Unfair contractural terms - The Court of Justice ruled that national legislation may
provide for a time limit for an action for reimbursement based on an unfair term in a
contract concluded between a seller or supplier and a consumer. That time limit must not
be less favourable than that concerning similar domestic actions or render practically
impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by EU law. See full text
of Judgment in Joined Cases C-698/18 and C-699/18 SC Raiffeisen Bank SA and BRD
Groupe Société Générale SA v JB and KC of 09.07.2020.
Суд ЄС визнав, що
національне законодавство може передбачити обмеження строку для
відшкодування збитків, які є наслідком недобросовісних умов договору, укладеного
між продавцем або постачальником та споживачем. Цей строк не повинен бути
меншим, ніж існуючі обмеження щодо подібних дій за національним
законодавством, або робити практично неможливим або надмірно складним
процес реалізації прав, передбачених правом ЄС. Див. повний текст рішення в
об’єднаних справах C-698/18 and C-699/18 SC Raiffeisen Bank SA and BRD Groupe
Société Générale SA v JB and KC (англійською).

•

Liability for environmental damage. The Court of Justice ruled that legal persons
governed by public law may be liable for environmental damage caused by activities
carried out in the public interest pursuant to a statutory assignment of tasks, such as the
operation of a pumping station for the purpose of draining agricultural land. See full text
of Judgment in Case C-297/19 Naturschutzbund Deutschland – Landesverband SchleswigHolstein e.V. v Kreis Nordfriesland.
Суд ЄС постановив, що юридичні особи
публічного права можуть нести відповідальність за екологічну шкоду, заподіяну в
результаті діяльності, що здійснюється в інтересах суспільства, відповідно до
встановленого законом завдань, таких як експлуатація насосної станції з метою
осушення сільськогосподарських угідь. Див. повний текст рішення у справі C297/19 Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V. v Kreis
Nordfriesland (англійською).

16 SCIENCE, INFORMATION, EDUCATION AND CULTURE / НАУКА, ІНФОРМАЦІЙНІ
ВІДНОСИНИ, ОСВІТА І КУЛЬТУРА
•
17 LAW RELATING TO UNDERTAKINGS / ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПІДПРИЄМСТВА
•
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18 COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY / СПІЛЬНА ЗАКОРДОННА ПОЛІТИКА І
ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ
•

•

EU ’cyber sanctions’ - European Union adopted Regulation providing for restrictive
measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States (30.07.2020).
Європейський Союз прийняв Регламент, що передбачає обмежувальні заходи
проти кібератак, що загрожують ЄС або його державам-членам (30.07.2020)
(англійською).
o ЄС вперше ввів санкції за кібератаки проти ГРУ і громадян Росії, - новина на
сайті “Європейська правда”.
EU Security Strategy. The European Commission set out a new EU Security Union
Strategy for the period 2020 to 2025, focusing on priority areas where the EU can bring
value to support Member States in fostering security for all those living in Europe
(24.07.2020). The strategy lays out the tools and measures to be developed over the next
5 years to ensure security in physical and digital environment.
Європейська Комісія
розробила нову Безпекову стратегію ЄС на період з 2020 по 2025 рік, акцентуючи
увагу на пріоритетних сферах, де ЄС може принести користь державам-членам у
підтримці безпеки для всіх, хто живе в Європі (24.07.2020). У ній визначаються
інструменти та заходи, які слід розробити протягом наступних 5 років для
забезпечення безпеки у фізичному та цифровому середовищі (англійською).

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

•

Justice in EU Member States - European Commission published the 2020 EU Justice
Scoreboard - a comparative overview of the efficiency, quality and independence of
justice systems in all EU Member States (10.07.2020).
Європейська комісія
опублікувала таблицю показників правосуддя ЄС за 2020 рік - порівняльний огляд
ефективності, якості та незалежності систем правосуддя у всіх державах-членах ЄС
(10.07.2020) (англійською).
External border control. The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) published
Practical guidance on border controls and fundamental rights at external land
borders (24.07.2020). The Guidance contains practical tips for border-management staff
in five areas: 1) treating everyone with dignity; 2) dentifying and referring vulnerable
people; 3) respecting the legal basis, necessity and proportionality when using force; 4)
applying safeguards when holding people at borders; 5) respecting procedural safeguards
and protecting personal data.
Агенція ЄС з основних прав (FRA) опублікувала
Практичні вказівки щодо прикордонного контролю та основних прав на
зовнішніх сухопутних кордонах (24.07.2020). Посібник містить практичні поради
для персоналу управління кордонами у п'яти сферах: 1) гідне поводження; 2)
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виявлення та направлення вразливих людей; 3) дотримання законодавства,
принципів необхідності та пропорційності при застосуванні сили; 4) застосування
гарантій під час тримання людей на кордонах; 5) дотримання процедурних гарантій
та захист персональних даних (англійскою).
Visa liberalisation. The European Commission presented the Third Report under
the Visa Suspension Mechanism (10.07.2020). It provides the observance of fulfilment
of the visa liberalisation requirements by Albania, Bosnia and Herzegovina, North
Macedonia, Montenegro and Serbia as well as Eastern Partnership countries: Georgia,
Moldova and Ukraine. The Commission considers that all 8 countries continue to fulfil the
visa liberalisation requirements. However, all countries need to continue acting in various
areas to ensure continuous fulfilment of the benchmarks.
Європейська Комісія
представила Третій звіт у рамках Механізму призупинення візового режиму
(10.07.2020). Він містить огляд дотримання вимог щодо лібералізації візового
режиму Албанією, Боснією та Герцеговиною, Північною Македонією, Чорногорією
та Сербією, а також країнами Східного партнерства: Грузією, Молдовою та Україною.
Комісія вважає, що всі 8 країн продовжують виконувати вимоги щодо лібералізації
візового режиму. Однак всі країни повинні продовжувати вживати заходів у різних
сферах, щоб забезпечити постійне виконання орієнтирів (англійскою).

20 PEOPLE'S EUROPE / ЄВРОПА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
•

The content of this Review does not reflect the official position of the European Union.
Responsibility for the information and views expressed in the Review lies entirely with
the authors.
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