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(September / Вересень 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 43-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 вересня 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 43rd 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 September 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 

•   

 

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT 

• Верховна Рада України / Verkhovna Rada of Ukraine: 

o  прийняла Закон України ”Про електронні комунікації”  (30.09.2020) (проєкт). 

Мета закону - упорядкувати роботу з електронними комунікаціями та 

радіочастотним спектром України відповідно до стандартів ЄС.  Verkhovna 

Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine ”On Electronic Communications” 

(30.09.2020). The purpose of the law is to streamline the work with electronic 

communications and the radio frequency spectrum of Ukraine in accordance with 

EU standards (In Ukrainian). 

o   прийняла Закон України “Про надання будівельної продукції на ринку” 

(03.09.2020, проєкт). Закон покликаний гармонізувати законодавство з 

європейським, а також вирішити ключові проблеми на ринку будівництва в 

Україні.  Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine “On providing 

construction products on the market” (03.09.2020). The law is designed to harmonize 

legislation with European legislation, as well as to solve key problems in the 

construction market in Ukraine (In Ukrainian). 

o   прийняла Закон України “Про безпеку та якість донорської крові та 

компонентів крові» (30.09.2020, проєкт). Закон розроблений з метою перегляду 

правового регулювання у сфері безпеки та якості донорської крові та 

компонентів крові відповідно до вимог Угоди про асоціацію та Стратегії 

розвитку системи крові, що дозволить реформувати систему крові України з 

урахуванням кращих європейських стандартів та практик.  Verkhovna Rada 

of Ukraine adopted the Law of Ukraine "On the safety and quality of donor blood 

and blood components" (30.09.2020). The law is designed to review the legal 

regulations in the field of safety and quality of donated blood and blood components 

in accordance with the requirements of the Association Agreement and the Blood 

System Development Strategy, which will reform the blood system of Ukraine taking 

into account best European standards and practices (In Ukrainian). 

• Кабінет Міністрів України/ Cabinet of Ministers of Ukraine: 

o  затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік (09.09.2020). План дій Уряду 

передбачає, зокрема, співпрацю з Європейським Союзом над «промисловим 

безвізом» та оновленням Угоди про асоціацію, а також посхвалення дання 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2020-р#Text
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понад 30 євроінтеграційних законопроектів у рамках урядової програми «Шлях 

до Європи».  approved a plan of priority actions for 2020 (09.09.2020). It 

envisages, in particular, cooperation with the European Union on "industrial visa-free 

regime" and the update of the Association Agreement, as well as the approval of 

more than 30 European integration bills under the government's "Road to Europe" 

program (In Ukrainian). 

o  прийняв Постанову про утворення Комісії з питань координації виконання 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — 

членами, з іншої сторони (02.09.2020).  Cabinet of Ministers of Ukraine adopted 

the Decree on establishment the Commission on coordination of implementation of 

Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, 

European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part, 

(02.09.2020). 

▪ Уряд, ВР та ОПУ створюють новий орган для виконання Угоди про 

асоціацію з ЄС, новина на сайті “Європейська правда” 

o  затвердив нормативно-правові акти спрямовані на реалізацію Закону 

України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових 

газів» та передбачені зобов’язаннями в рамках Угоди про асоціацію з ЄС 

(23.09.2020). Див. прес-реліз на сайті ”Урядовий портал”.  Approved 

regulations aimed at implementing the Law of Ukraine “On Principles of Monitoring, 

Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions” and provided for by 

obligations under the Association Agreement with the EU (23.09.2020). See press 

release on the ”Governmental Portal” website. 

o  схвалив законопроєкт «Про запобігання, зменшення та контроль 

промислового забруднення» (23.09.2020). Документ був розроблений 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з метою 

забезпечення імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС «Про промислові 

викиди» та виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС. Див. прес-реліз на сайті 

“Урядовий портал”.  approved the draft law "On prevention, reduction and 

control of industrial pollution" (23.09.2020). The draft was developed by the Ministry 

of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine to ensure the 

implementation of the provisions of Directive 2010/75/EC on industrial emissions 

and compliance with the Association Agreement with the EU. See press release on 

the ”Governmental Portal” website. 

o  прийняв постанову, що вносить зміни до Технічного регламенту щодо 

вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив 

(23.09.2020). Проект постанови розроблено Міністерством енергетики з метою 

імплементації директив Європейського Союзу. Див. прес-реліз на сайті 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2020-р#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-komisiyi-z-pitan-koor-a851
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-komisiyi-z-pitan-koor-a851
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/2/7113887/
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-nizku-ekologichnih-iniciativ-shcho-nablizhayut-ukrayinu-do-yes
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-zaprovadiv-nizku-ekologichnih-iniciativ-shcho-nablizhayut-ukrayinu-do-yes
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-zaprovadiv-nizku-ekologichnih-iniciativ-shcho-nablizhayut-ukrayinu-do-yes
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-zakonoproekt-pro-zapobigannya-zmenshennya-ta-kontrol-promislovogo-zabrudnennya
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-shvaliv-zakonoproekt-pro-zapobigannya-zmenshennya-ta-kontrol-promislovogo-zabrudnennya
https://www.kmu.gov.ua/news/vstanovleno-novi-standarti-yakosti-benzinu-ta-inshih-ridkih-paliv
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“Урядовий портал”.  adopted a resolution amending the Technical Regulation on 

the requirements for motor gasoline, diesel, marine and boiler fuels (23.09.2020). 

The draft resolution was developed by the Ministry of Energy in order to implement 

the directives of the European Union. See press release on the ”Governmental Portal” 

website (In Ukrainian). 

o  ухвалив план заходів щодо інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік (30.09.2020). Див. прес-реліз на 

сайті “Урядовий портал”.  adopted an action plan for informing the public on 

Ukraine's Euro-Atlantic integration for 2020. See press release on the ”Governmental 

Portal” website (In Ukrainian). 

 

 

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 

•  

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

ТОВАРІВ  

•    

03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

•  Protected designations of origin - The General Court of the European Union 

dismissed Slovenia’s action for annulment of the delegated regulation pursuant to which 

the designation ‘Teran’ may be used on the labels of Croatian wines (09.09.2020). See 

Press Release on the Judgement in Case T-626/17 Slovenia v Commission.  Загальний 

суд Європейського Союзу відхилив позов Словенії про скасування делегованого 

регламенту, згідно з яким позначення "Teran" може використовуватися на етикетках 

хорватських вин (09.09.2020). Див. прес-реліз щодо Рішення у справі T-626/17 

Slovenia v Commission (англійською). 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/news/vstanovleno-novi-standarti-yakosti-benzinu-ta-inshih-ridkih-paliv
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-plan-zahodiv-shchodo-informuvannya-gromadskosti-z-pitan-yevroatlantichnoyi-integraciyi-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-plan-zahodiv-shchodo-informuvannya-gromadskosti-z-pitan-yevroatlantichnoyi-integraciyi-ukrayini
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200101en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200101en.pdf
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04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО 

•   

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

ПРАЦІВНИКІВ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА  

•  

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

ЗАСНУВАННЯ ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ 

•  Internet neutrality - The EU Court of Justice ruled that requirements to protect 

internet users’ rights and to treat traffic in a non-discriminatory manner preclude an 

internet access provider from favouring certain applications and services by means of 

packages enabling those applications and services to benefit from a ‘zero tariff’ and 

making the use of the other applications and services subject to measures blocking or 

slowing down traffic (15.09.2020). See the Judgment in Joined Cases C-807/18 and C-39/19 

Telenor Magyarország Zrt. v Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke Суд ЄС 

постановив, що вимоги щодо захисту прав користувачів Інтернету та 

недискримінаційного поводження з трафіком перешкоджають постачальнику 

доступу до Інтернету надавати перевагу певним програмам та послугам за 

допомогою пакетів, що дозволяють цим програмам та послугам скористатися 

”нульовим тарифом“, а використання інших програм та послуг підпорядковується 

заходам, що блокують або сповільнюють трафік (15.09.2020). Див. Рішення у 

об’єднаних справах C-807/18 та C-39/19 Telenor Magyarország Zrt. v Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság Elnöke (англійською).  

• Right of establishment -  The EU Court of Justice ruled that the national legislation 

making the repeated short-term letting of accommodation to a transient clientele which 

does not take up residence there subject to authorisation is consistent with EU law 

(22.09.2020). Combating the long-term rental housing shortage constitutes an overriding 

reason relating to the public interest justifying such legislation. See Judgment in Joined 

Cases C-724/18 Cali Apartments v Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville 

de Paris and C-727/18 HX v Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris. 

 Суд ЄС постановив, що національне законодавство, яке передбачає повторне 

короткочасне надання житла тимчасовій клієнтурі, яка не проживає там за умови 

дозволу, відповідає законодавству ЄС (22.09.2020). Боротьба з довгостроковою 

нестачею орендованого житла є головною причиною, пов'язаною з суспільним 

інтересом, що виправдовує таке законодавство. Див. Рішення в об’єднаних справах 

C-724/18 Cali Apartments v Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231042&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2628837
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231042&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2628837
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200111en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200111en.pdf
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and C-727/18 HX v Procureur général près la cour d’appel de Paris et ville de Paris ві 

22.09.2020 (англійською). 

•  Freedom to provide services  - The EU Court of Justice ruled that the principle of the 

freedom to provide services and the directive on cross-border healthcare preclude 

national legislation which excludes the reimbursement without prior authorisation of the 

costs connected to emergency surgery undergone by an insured person, who is a resident 

of a Member State, in another Member State (23.09.2020). Such restriction on the 

principle of the freedom to provide services is disproportionate and fails to have regard 

to the directive . See the Judgment in Case C-777/18 WO v Vas Megyei Kormányhivatal.  

Суд ЄС постановив, національне законодавство, яке виключає відшкодування 

безпопереднього дозволу на витрати, пов'язані з невідкладною хірургічною 

операцією, яку зазнала застрахована особа, що є резидентом держави-члена, в 

іншій державі-члені, становить порушення принципу свободи надання послуг та 

директиви про транскордонне медичне обслуговування (23.09.2020). Таке 

обмеження принципу свободи надання послуг є непропорційним і не відповідає 

директиві. Див. Рішення у справі Case C-777/18 WO v Vas Megyei Kormányhivatal 

(англійською). 

07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА 

•  Single European Sky – The European Commission proposed an upgrade of the Single 

European Sky regulatory framework in line with the goals of the European Green Deal 

(22.09.2020). The objective of the proposed amendments is to modernise the 

management of European airspace and to establish more sustainable and efficient 

flightpaths. See Press Release of the European Commission.  Європейська комісія 

запропонувала оновити нормативно-правову базу Європейського єдиного неба 

відповідно до цілей Європейського зеленого курсу (22.09.2020). Метою 

пропонованих поправок є модернізація управління європейським повітряним 

простором та встановлення більш сталих та ефективних шляхів польоту. Див. прес-

реліз Європейської комісії (англійською).    

  

08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ 

• State aid   

o  The Court of Justice of the EU declared the European Commission decision 

penalising France for State Aid incompatible with the common market invalid. 

According to the Court of Justice the European Commission erred in law in 

considering that the reduction in employees’ contributions granted by France to 

fishermen conferred a direct advantage on fisheries undertakings. See Judgment 

in Case C-212/19 Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation v Compagnie des 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231481&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4806109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231481&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4806109
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2020-09-22-ses-more-sustainable-and-resilient-air-traffic-management_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1708
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2020-09-22-ses-more-sustainable-and-resilient-air-traffic-management_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1708
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1708
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231187&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2641909
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pêches de Saint-Malo.  Суд ЄС визнав рішення Європейської Комісії про 

покарання Франції за державну допомогу несумісну із загальним ринком, 

недійсним. На думку Суду ЄС, Комісія помилилась у застосуванні закону, 

вважаючи, що зменшення внесків працівників, що було надано Францією 

рибалкам, надає пряму перевагу рибогосподарським підприємствам. Див. 

Рішення у справі C-212/19 Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation v 

Compagnie des pêches de Saint-Malo (англійською). 

o  The Court of Justice of the EU ruled that the Spanish tax system applicable to 

certain finance lease agreements entered into by shipyards constitutes an aid 

scheme. Therefore, the unlawful State aid granted under that system must be 

recovered from the beneficiaries (23.09.2020). See Press Release of Judgment in 

Joined Cases T-515/13 RENV Espagne v Commission and T-719/13 Lico Leasing, SA 

and Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA v Commission. 

 Суд ЄС встановив, що іспанська податкова система в частині окремих 

фінансових лізингових угод, що стосується суднобудівельни заводів, 

становить державну допомогу (23.09.2020). Відтак неправоміна державна 

допомога, що надається через таку систему, має бути повернута 

отримувачами. Див. прес-реліз Рішення в об’єднаних справах T-515/13 RENV 

Espagne v Commission and T-719/13 Lico Leasing, SA and Pequeños y Medianos 

Astilleros Sociedad de Reconversión, SA v Commission (англійською). 

09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ 

•  

 

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

І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ  

 

•  Digital finance - The European Commission adopted (24.09.2020) a digital finance 

package, including: 

o Digital Finance Strategy for the EU, 

o Legislative proposal on Regulation on Markets in Crypto-assets,  

o Legislative proposal on Regulation on a pilot regime for market infrastructures 

based on distributed ledger technology,  

o Legislative proposal on Regulation on digital operational resilience for the financial 

sector,  

o Legislative proposal on Directive amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) 

No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014,  

o Retail Payments Strategy for the EU.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231187&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2641909
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200116en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200116en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-digital-finance-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-assets-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-distributed-ledger-technology-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-digital-operational-resilience-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-digital-operational-resilience-directive-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-retail-payments-strategy_en.pdf


   
 

8 

It should provide consumers access to innovative financial products, while ensuring 

consumer protection and financial stability.  

 Європейська Комісія прийняла Цифровий фінансовий пакет, який складається 

з: 

o Цифрової фінансової стратегії ЄС  

o Законодавчої пропозиції щодо Регламенту про ринки крипто-активів, 

o Законодавчої пропозиції щодо Регламенту про пілотний режим ринкових 

інфраструктур, які ґрунтуються на технологіях розподіленого реєстра;  

o Законодавчої пропозиції щодо Регламенту про цифрову операційну стійкість 

у фінансовому секторі;  

o Законодавчої пропозиції щодо Директиву, що вносить зміни до Регламентів 

(ЄС) No 1060/2009, (ЄС) No 648/2012, (ЄС) No 600/2014 and (ЄС) No 909/2014;  

o Стратегії  роздрібних платежів ЄС.  

Він має забезпечити споживчам доступ до інноваційних фінансових продуктів, 

забезпечуючи їхній захист та фінансову стабільність (англійською). 

 

11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ 

 

•  EU-UN relations - The United Nations and the European Union signed the “Framework 

Agreement between the United Nations and the European Union for the Provision of 

Mutual Support in the context of their respective missions and operations in the field” 

(29.09.2020). The Parties suppose that the Agreement will facilitate operational alignment 

and enhance complementarity between EU and UN field missions in the areas of logistics, 

medical, and security support. See Press-Release.   Організація Об'єднаних Націй та 

Європейський Союз підписали Рамкову угоду між Організацією Об'єднаних Націй та 

Європейським Союзом про надання взаємної підтримки в контексті їх відповідних 

місій та операцій на місцях (29.09.2020). Сторони припускають, що Угода сприятиме 

оперативному узгодженню та посилюватиме взаємодоповнення між польовими 

місіями ЄС та ООН у сферах логістики, медичної допомоги та підтримки безпеки. 

Див. прес-реліз (англійською). 

•  EU-China Relations - The EU and China signed the Agreement on cooperation on, and 

protection of, geographical indications (14.09.2020). The bilateral agreement protects 100 

European Geographical Indications (GIs) in China and 100 Chinese GIs in the European 

Union against usurpation and imitation. This agreement, first concluded in November 

2019, should bring reciprocal trade benefits as well as introducing consumers to 

guaranteed, quality products on both sides.  ЄС та Китай підписали Угоду про 

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-digital-finance-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-assets-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-distributed-ledger-technology-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-digital-operational-resilience-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-retail-payments-strategy_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/86045/un-and-eu-sign-agreement-enhance-cooperation-and-strengthen-response-peace-operations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/86045/un-and-eu-sign-agreement-enhance-cooperation-and-strengthen-response-peace-operations_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-china-gi-agreement-for-publication.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-china-gi-agreement-for-publication.pdf
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співпрацю і захист географічних зазначень (14.09.2020). Двостороння Угода захищає 

100 європейських географічних зазначень (ГЗ) в Китаї та 100 китайсьських 

географічних зазначень в ЄС проти привласнення та копіювання. Ця Угода, вперше 

укладена у листопаді 2019, має принести двосторонні вигоди, зокрема, для 

споживачів, гарантуючи якісь продукції на території кожної Сторони. 

 

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА 

•  

13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА 

ВНУТРІШНІЙ РИНОК  

•   Trade marks - The Court of Justice dismissed the appeals brought by EUIPO and a 

Spanish company against the judgment of the General Court authorising football player 

Lionel Messi to register the trade mark ‘MESSI’ for sports equipment and clothing 

(17.09.2020). See Press Release on the Judgment in Joined Cases C-449/18 P  EUIPO v 

Messi Cuccittini and C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos v Messi Cuccittini.  Суд ЄС відхилив 

апеляційні скарги, подані EUIPO та іспанською компанією на рішення Загального 

суду, яким надано право футболісту Ліонелю Мессі зареєструвати торгову марку 

"MESSI" для спортивного спорядження та одягу (17.09.2020). Див. прес-реліз щодо 

рішення у об’єднаних справах C-449/18 P  EUIPO v Messi Cuccittini and C-474/18 P J.M.-

E.V. e hijos v Messi Cuccittini (англійською). 

•   Intelectual property - The EU Court of Justice ruled that the EU law precludes a 

Member State from excluding performers who are nationals of States outside the EEA 

from the right to a single equitable remuneration for the playing of recorded music 

(18.09.2020). See Judgment in Case C-265/19 Recorded Artists Performers Limited v 

Attorney General and others.  Суд ЄС постановив, що законодавство ЄС забороняє 

державі-члену виключати виконавців, які є громадянами держав, що не входять до 

Європейського економічного простору, від права на єдину справедливу винагороду 

за відтворення записаної музики (18.09.2020) Див. Рішення у справі C-265/19 

Recorded Artists Performers Limited v Attorney General and others. 

14 REGIONAL POLICY AND COORDINATION OF STRUCTURAL INSTRUMENTS / РЕГІОНАЛЬНА 

ПОЛІТИКА ТА КООРДИНАЦІЯ СТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

•  

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200108en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200108en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4807608
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4807608
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15 ENVIRONMENT, CONSUMERS AND HEALTH PROTECTION / ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ, ПРАВ 

СПОЖИВАЧІВ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  

•   Passenger rights - The EU Court of Justice ruled that passengers whose flights have 

been cancelled or subject to a long delay may demand payment of the compensation 

provided for under EU law in the national currency of their place of residence. See 

Judgement in Case C-356/19 Delfly v Smartwings Poland sp. z o.o., formerly Travel Service 

Polska sp.  Суд ЄС постановив, що пасажири, рейси яких були скасовані або 

підлягають великій затримці, можуть вимагати виплати компенсації, передбаченої 

законодавством ЄС, у національній валюті місця їх проживання. Див. pішення у 

справі C-356/19 Delfly v Smartwings Poland sp. z o.o., formerly Travel Service Polska sp 

(англійською). 

 

•   Urban waste water - The European Commission published the 10th report 

(10.09.2020) on the implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive that 

shows an overall improvement in collection and treatment of waste water in Europe's 

cities and towns, but points to different success levels between the Member States. 

 Європейська комісія опублікувала 10-й звіт (10.09.2020) про імплементацію 

Директиви про очищення міських стічних вод, який показує загальне покращення 

збору та очищення стічних вод у європейських містах, але вказує на різні рівні успіху 

між державами-членами (англійською). 

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 

• EU Sanctions against Russia 

o  The EU Council adopted the Decision (CFSP) 2020/1269 (10.09.2020) amending 

Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions 

undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence 

of Ukraine. The relevant restrictive measures were prolongated for the new 6-

month period – till 15 March 2021.   Рада ЄС ухвалила Рішення 2020/1269 

(10.09.2020), що вносить зміни до Рішення 2014/145/CFSP щодо 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230610&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230610&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0023.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.298.01.0023.01.ENG&toc=OJ:L:2020:298:TOC
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обмежувальних заходів з огляду на дії, що підривають або загрожують 

територіальній єдності, суверенітету та незалежності України. Відповідні 

обмежувальні заходи були родовжені на новий 6-місячний строк - до 15 

березня 2021 (англійською). 

▪ ЄС на 6 місяців продовжив персональні санкції проти РФ, стаття на 

сайті “Європейська правда” 

o  The EU Court of Justice upheld the judgment of the General Court dismissing 

an action brought against the restrictive measures imposed on Russian oil 

companies that are members of the Rosneft group in the context of the Ukraine 

crisis. The Court of Justice concluded that restrictive measures have been duly 

justified and are suitable for putting pressure on Russia because of its role in that 

crisis. See Judgement  in Case C-732/18 P PAO Rosneft Oil Company and Others v 

Council.  Суд Справедливості ЄС залишив у силі рішення Загального суду, 

яким було відмовлено у задоволенні позову проти обмежувальних заходів, 

що застосовуються до російських нафтових компаній, що входять до групи 

"Роснефть", в умовах кризи в Україні. Суд дійшов висновку, що обмежувальні 

заходи були належним чином виправдані і придатні для тиску на Росію через 

її роль у цій кризі. Див. Рішення у справі C-732/18 P PAO Rosneft Oil Company 

and Others v Council (англійською). 

▪ Cуд ЄС остаточно відмовився знімати санкції з "Роснефти", стаття на 

сайті “Європейська правда” 

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

ПРАВОСУДДЯ  

•  Migration and Asylum – The European Comission presented the Communication on 

a New Pact on Migration and Asylum (23.09.2020) It sets out updated procedures 

throughout the asylum and migration system. A New Pact also sets the principles of fair 

sharing of responsibility and solidarity.  Європейська Комісія представила 

Повідомлення про Новий Пакт про міграцію та притулок (23.09.2020). У ньому 

викладено оновлені процедури у всій системі притулку та міграції. Новий пакт також 

встановлює принципи справедливого розподілу відповідальності та солідарності 

(англійською). 

o  First analysis of the EU’s new asylum proposals, article by Professor Steve 

Peers, Law School, University of Essex, in “EU Law Analysis” (25.09.2020).  Перший 

аналіз нових пропозицій ЄС у сфері притулку, cтаття професора Стіва Пірса, 

Правнича школа Університету Ессекса, в “EU Law Analysis” (25.09.2020) 

(англійскою). 

o  The Commission ‘Guidance’ on facilitation and humanitarian assistance to 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/10/7114222/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231202&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2632964
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231202&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2632964
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/17/7114430/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM:2020:609:FIN#document2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM:2020:609:FIN#document2
http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/09/first-analysis-of-eus-new-asylum.html
http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/09/first-analysis-of-eus-new-asylum.html
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migrants, article by Angelo Marletta, Post-doctoral Research Associate at the Centre 

de Droit Européen of the Université Libre de Bruxelles, in “EU Law Analysis” 

(29.09.2020).  ”Керівництво” Комісії про сприяння та гуманітарну допомогу 

мігрантам, стаття Ангело Марлетта, наукового співробітника Центра 

європейського права Вільного університету Брюсселя в “EU Law Analysis” 

(29.09.2020) (англійською). 

•  Rule of Law - The European Commission published the first EU-wide report on the 

rule of law (30.09.2020). The report includes input from every Member State and covers 

both positive and negative developments across the EU. Європейська комісія 

опублікувала перший загальноєвропейський звіт про верховенство права 

(30.09.2020). Звіт включає вхідні дані від усіх держав-членів та охоплює як позитивні, 

так і негативні зміни в ЄС (англійською). 

20 PEOPLE'S EUROPE / ЄВРОПА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

•  
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Responsibility for the information and views expressed in the Review lies entirely with 
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http://eulawanalysis.blogspot.com/
http://eulawanalysis.blogspot.com/
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en

