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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 45-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 листопада 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 45th 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 November 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 прийняла за основу проект Закону "Про засади державної
антикорупційної політики на 2020-2024 роки" (05.11.2020). Проектом Закону
пропонується затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, а також внести
зміни до деяких положень Закону України «Про запобігання корупції» з метою
підвищення ефективності механізмів моніторингу та координації реалізації державної
антикорупційної політики. Законопроект передбачає, зокрема, виконання низки
зобов'язань України в рамках співпраці з Європейським Союзом.
Verkhovna Rada
of Ukraine adopted the draft Law "On the Principles of State Anti-Corruption Policy for 20202024" as a basis (05.11.2020). The draft law proposes to approve the Anti-Corruption
Strategy for 2020-2024, as well as to amend some provisions of the Law of Ukraine "On
Prevention of Corruption" in order to increase the effectiveness of mechanisms for
monitoring and coordinating the implementation of state anti-corruption policy. The draft
law intends inter alia implementing a number of obligations of Ukraine under the
cooperation with the European Union (In Ukrainian).

•

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Держенергоефективності проект
постанови Кабінету Міністрів України, що передбачає приведення української
нормативно-правової бази у відповідність до європейського законодавства щодо
енергомаркування кондиціонерів повітря, а також екодизайну телевізорів і
безсальникових циркуляційних насосів (11.11.2020).
The Cabinet of Ministers of
Ukraine approved the draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine developed by
the State Agency for Energy Efficiency, which provides for bringing the Ukrainian legal
framework in line with European legislation on energy labeling of air conditioners and
ecodesign of TVs and oil-free circulation pumps (11.11.2020) (In Ukrainian).
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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

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

Free movement of goods. The EU Court of Justice ruled that an EU member state may
not prohibit the marketing of cannabidiol (CBD) lawfully produced in another member
state when it is extracted from the Cannabis sativa plant in its entirety and not solely from
its fibre and seeds (19.11.2020.). That prohibition may however be justified by the
objective of protecting public health but must not go beyond what is necessary in order
to attain it. See the Judgement in Case C-663/18 B S and C A v Ministère public et Conseil
national de l’ordre des pharmaciens.
Суд ЄС постановив, що держава-член ЄС не
може забороняти продавати каннабідіол (КБР), законно вироблений в іншій
державі-члені, коли він виробляється із рослини Cannabis sativa загалом, а не лише
з клітковини та насіння (19.11.2020). Однак ця заборона може бути виправдана
ціллю охорони здоров'я населення, але не повинна виходити за межі того, що
необхідно для її досягнення. Див. Рішення у справі C-663/18 B S and C A v Ministère
public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens (англійською).

03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
•
04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО
•
05 FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY / СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
•

Equal treatment at work. The Court of Justice ruled that a national collective
agreement may reserve to mothers alone an additional maternity leave. It must
nevertheless be demonstrated that that additional leave seeks to protect female workers
from the effects of pregnancy and motherhood (18.11.2020). See the Judgement in Case
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C-463/19 Syndicat CFTC v CPAM de Moselle and Others.
Суд ЄС постановив, що
національний колективний договір може зарезервувати додаткову декретну
відпустку лише для матерів (18.11.2020). Проте слід довести, що ця додаткова
відпустка має на меті захистити працівниць від наслідків вагітності та материнства.
Див. Рішення у справі C-463/19 Syndicat CFTC v CPAM de Moselle and Others
(англійською).

•

Minimum wages. The proposal on adequate minimum wages in the European Union:
Striving for fairness, less so adequacy, an article by Ane Aranguiz, Postdoctoral
Researcher, University of Antwerp in ”EU Law Analysis” (05.11.2020).
Пропозиція про
адекватну мінімальну заробітну плату в Європейському Союзі: прагнення до
справедливості, менше адекватності, cтаття Ане Арангуіз, докторантки
Антверпенського університету в ”EU Law Analysis” (05.11.2020) (англійською).

06 RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES / ПРАВО НА ЗАСНУВАННЯ
ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ
•
07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА
•
08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ
•

Antitrust. The European Commission has informed Amazon of its preliminary view that
it has breached EU antitrust rules by distorting competition in online retail markets
(10.11.2020). The Commission also opened a second formal antitrust investigation into
the possible preferential treatment of Amazon's own retail offers and those of
marketplace sellers that use Amazon's logistics and delivery services. See Press Release
on the European Commission website.
Європейська комісія повідомила Amazon
про свою попередню думку, що компанія порушила антимонопольні правила ЄС,
спотворюючи конкуренцію на роздрібних ринках Інтернету (10.11.2020). Комісія
також відкрила друге офіційне антимонопольне розслідування щодо можливого
пільгового режиму власних роздрібних пропозицій Amazon та пропозицій
продавців на ринку, які користуються послугами логістики та доставки Amazon. Див.
прес-реліз на веб-сайті Європейської комісії (англійською).
o Єврокомісія запідозрила Amazon у порушенні правил конкуренції, новина на
сайті “Європейська правда”.

•

Antitrust. The General Court upheld the Commission’s decision finding that the
national railway company of Lithuania abused its dominant position on the Lithuanian rail
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freight market by removing a part of the a railway line that was to be used for
transportation of products under the freight agreement (18.11.2020). See the in Case T814/17 Lietuvos geležinkelai AB v Commission. Загальний суд підтримав рішення
Комісії, встановивши, що національна залізнична компанія Литви зловжила своїм
домінуючим становищем на ринку залізничних вантажних перевезень Литви
(18.11.2020). Див. Рішення у справі T-814/17 Lietuvos geležinkelai AB проти
Комісії.dgement in Case T-814/17 Lietuvos geležinkelai AB v Commission.
09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ
•
10 ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL / ЕКОНОМІЧНА І
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ
•
11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ
•

EU Trade Agreements. The 4th Annual Report on the Implementation of the European
Union's Trade Agreements in 2019 was published (12.11.2020). The 4th Annual Report
covering the period of 1 January-31 December 2019 refers to 36 major preferential EU
trade agreements which applied for a substantial period in 2019 with 65 different
partners.
Опубліковано четвертий щорічний звіт про імплементацію торгових
угод Європейського Союзу у 2019 році був (12.11.2020). У 4-му щорічному звіті, що
охоплює період з 1 січня по 31 грудня 2019 року, йдеться про 36 головних
преференційних торговельних угод ЄС, які діяли протягом тривалого періоду у 2019
році із 65 різними партнерами (англійською).

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА
•

Renewable Energy. European Commission presented the EU Strategy on Offshore
Renewable Energy in line with EU climate neutrality goal (23.11.2020). The strategy
proposes to increase Europe's offshore wind capacity from its current level of 12 GW to
at least 60 GW by 2030 and to 300 GW by 2050.
Європейська комісія представила
Стратегію ЄС з питань відновлюваних джерел енергії з морських акваторій
відповідно до цілей ЄС щодо кліматичної нейтральності (23.11.2020). Стратегія
пропонує збільшити потужність енергії вітру з морських акваторій в Європі з
поточного рівня 12 ГВт до щонайменше 60 ГВт до 2030 року та до 300 ГВт до 2050
року (англійською).
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13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET / ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА ТА ВНУТРІШНІЙ
РИНОК
•

Intellectual Property. The European Comission presented an Intellectual Property
Action Plan ”Making the most of the EU’s innovative potential” (25.11.2020). The Action
Plan aims to improve the protection of intellectual property (IP); to boost the uptake of IP
by SMEs; to facilitate the sharing of IP to increase the technological uptake in the industry;
to fight counterfeiting and improve the enforcement of IP rights; and to promote a global
level playing field.
Європейська комісія представила План дій щодо
інтелектуальної власності "Максимально використати інноваційний потенціал ЄС"
(25.11.2020). План дій спрямований на покращення захисту інтелектуальної
власності (ІВ); активізацію використання ІВ МСП; сприяння обміну ІВ для збільшення
технологічного впровадження в галузі; боротьбу з підробкою та вдосконалення
захисту прав інтелектуальної власності та сприяння її використання на глобальному
рівні (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
•

Consumer Data Protection. The EU Court of Justice ruled that a contract for the
provision of telecommunications services containing a clause stating that the customer
has consented to the collection and storage of his or her identity document cannot
demonstrate that that customer has validly given his or her consent where the box
referring to that clause has been ticked by the data controller before the contract was
signed (11.11.2020). That is also the case where the customer is misled as to the possibility
of concluding the contract if he or she refuses to consent to the processing of his or her
data, or where the freedom to choose to object to that collection and storage is affected
by the requirement to complete an additional form setting out that refusal. See the
Judgment in Case C-61/19 Orange România SA v Autoritatea Naţională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in Case C-61/19 Orange România SA
v Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP).
Суд ЄС постановив, що контракт на надання телекомунікаційних
послуг, що містить пункт про те, що замовник надав згоду на збір та зберігання
документа, що посвідчує його особу, не може засвідчувати, що замовник дійсно
надав свою згоду, до тих пір, доки клітинка з посиланням на цей пункт не буде
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заповнена контролером даних до підписання контракту. Це також стосується
випадку, коли замовник вводиться в оману щодо можливості укласти договір, якщо
він відмовляється давати згоду на обробку його даних або коли право вибору даних,
щодо яких відбуватиметься збір та зберігання, зумовлюється вимогою заповнити
додаткову форму із зазначенням цієї відмови. Див. Рішення у справі C-61/19 Orange
România SA v Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP) від 11.11.2020 (англійською).
•

Pharmaceuticals. The European Commission has adopted a Pharmaceutical Strategy
for Europe (25.11.2020) to ensure patients have access to innovative and affordable
medicines and to support the competitiveness, innovative capacity and sustainability of
the EU's pharmaceutical industry. The Strategy will allow to cover pharmaceutical needs
within the EU, including in times of crisis, through robust supply chains.
Європейська
Комісія прийняла Фармацевтичну стратегію для Європи (25.11.2020), щоб
забезпечити пацієнтам доступ до інноваційних та доступних ліків та підтримати
конкурентоспроможність, інноваційний потенціал та стійкість фармацевтичної
промисловості ЄС. Стратегія дозволить покрити фармацевтичні потреби в ЄС, у тому
числі в періоди кризи, за допомогою надійних ланцюгів поставок (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 defense cooperation with third states. The Council of the European Union
established the general conditions under which non-EU countries could exceptionally be
invited to participate in individual Permanent Structured Cooperation (PESCO) projects
(05.11.2020). The Decision of the Council of the European Union provides for political,
substantive and legal conditions under which third countries may be invited to
participate. See the Press Release on the Council of the EU website.
Рада
Європейського Союзу встановила загальні умови, за яких країни, що не входять до
ЄС, можуть бути виключно запрошені для участі в окремих проєктах постійного
структурного співробітництва (PESCO) (05.11.2020). Рішення Ради Європейського
Союзу передбачає політичні, матеріальні та правові умови, за яких треті країни
можуть бути запрошені до участі. Див. прес-реліз на веб-сайті Ради ЄС (англійською).
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o

ЄС затвердив умови участі третіх країн у спільних оборонних проєктах,
новина на сайті “Європейська правда”

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

•

European Arrest Warrant. The Court of Justice ruled that public prosecutors in the
Netherlands do not constitute an ‘executing judicial authority’ in connection with the
execution of a European arrest warrant, given that they may be subject to instructions in
specific cases from the Netherlands Minister for Justice (24.11.2020). See Judgment in
Case C-510/19 Openbaar Ministerie and YU and ZV v AZ.
Суд ЄС визначив, що
державні прокурори в Нідерландах не є такими, що "виконують судові
повноваження" у зв'язку з виконанням Європейського ордера на арешт,
враховуючи те, що вони можуть підпорядковуватися вказівкам Міністра юстиції
Нідерландів у конкретних випадках (24.11.2020). Див. Рішення у справі C-510/19
Openbaar Ministerie та YU і ZV проти AZ (англійською).
Schengen area. The EU Court of Justice ruled that a Member State which adopts a
decision refusing a ‘Schengen’ visa because of an objection raised by another Member
State must indicate, in that decision, the identity of the Member State concerned and the
specific ground for refusal based on that objection, accompanied, where appropriate, by
the reasons for that objection (24.11.2020). See Judgment in Joined Cases C-225/19 and
C-226/19 R.N.N.S. and K.A. v Minister van Buitenlandse Zaken.
Суд ЄС постановив,
що держава-член, яка приймає рішення про відмову у видачі шенгенської візи через
заперечення, подане іншою державою-членом, повинна в цьому рішенні вказати
на відповідну державу-члена та конкретну підставу для відмови на основі цього
заперечення, що супроводжується, де доречно, мотивами цього заперечення
(24.11.2020). Див. Рішення в об’єднаних справах C-225/19 and C-226/19 R.N.N.S. and
K.A. v Minister van Buitenlandse Zaken (англійською).

•

Migration and Asylum. The Court of Justice ruled that in the context of the civil war in
Syria, there is a strong presumption that refusal to perform military service there is
connected to a reason which may give rise to entitlement to recognition as a refugee
(19.11.2020). In a number of situations, such refusal is an expression of political opinions
or of religious beliefs, or is motivated by membership of a particular social group. See
Judgment in Case C-238/19 EZ v Bundesrepublik Deutschland.
Суд постановив, що в
контексті громадянської війни в Сирії існує обґрунтована презумпція, що відмова
проходити там військову службу пов'язана з причиною, яка може надати право на
визнання біженцем (19.11.2020). У ряді ситуацій така відмова є вираженням
політичних поглядів чи релігійних переконань або мотивується членством у певній
соціальній групі. Див. Рішення у справі C-238/19 EZ v Bundesrepublik Deutschland
(англійською).

•

Integration and Inclusion. The European Commission presented the Action Plan on
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Integration and Inclusion for the period 2021-2027 (24.11.2020). It promotes inclusion for
all, recognising the important contribution of migrants to the EU and addressing the
barriers that can hinder participation and inclusion of people with a migrant background,
from newcomers to citizens, in European society. It is built on the principle that inclusive
integration requires efforts from both the person and the host community and sets out
new actions that build on the achievements of the previous action plan from 2016.
Європейська комісія представила План дій щодо інтеграції та інклюзії на період
2021-2027 (24.11.2020). Він сприяє включенню усіх осіб до європейського
суспільства, визнаючи важливий внесок мігрантів у ЄС та усуваючи бар'єри, які
можуть перешкоджати участі та включенню людей, що були мігрантами, від
новачків до громадян. Він побудований на принципі, що інклюзивна інтеграція
вимагає зусиль як від особи, так і від приймаючої спільноти, та визначає нові дії, які
ґрунтуються на досягненнях попереднього плану дій від 2016 року (англійською).
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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