
 
 

 
 

NEWSLETTER #52 

(August-September / Серпень-вересень 2021) 

 

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 52-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 серпня по 30 вересня 

2021. 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 52nd 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 August – 30 September 2021. 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 

•  The European Commission has published the 4th report on the monitoring of the 

EU visa-free regime with Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North 

Macedonia and Serbia, as well as Georgia, Moldova and Ukraine (04.08.2021). While 

embracing such issues as migration, asylum, judicial cooperation and safety, the 

report gives recommendations to Ukraine concerning fight against corruption and 

illegal migration to EU. See the report.  Європейська комісія представила 4-й 

звіт моніторингу виконання безвізового режиму з Албанією, Боснією та 

Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією, а також 

Грузією, Молдовою та Україною (04.08.2021).  Розкриваючи такі питання як 

міграція, надання притулку, судове спіробітництво та безпека, звіт надає 

рекомендації Україні у сфері боротьби з корупцією та нелегальної міграції до 

ЄС. Див. звіт (англійською).   

 

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT 

•  Кабінет Міністрів України прийнял законопроєкт про державне 

регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за 

обігом ГМО (05.08.2021). Законопроєкт передбачає введення європейських 

механізмів реєстрації, маркування та відслідковування ГМО. Див. текст 

законопроєкту 5839, зареєстрований у Верховній Раді.  Cabinet of Ministers of 

Ukraine approved the draft law on state regulation of genetic engineering and state 

control over the circulation of GMOs (05.08.2021). The draft law provides for the 

introduction of mechanisms for registration, labeling and tracking of GMOs based 

on EU acquis. See the text of the draft law 5839, registered in the Verkhovna Rada 

(in Ukrainian). 

•  22.09.2021 відбулося чергове засідання Комісії з питань координації 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Був оновлений список 

пріоритетних законопроєктів у сфері євроінтеграції, а також встановлені 

напрями майбутньої взаємодії.  On September 22, 2021, a regular meeting of 

the Coordination Commission for the Implementation of the Association Agreement 

between Ukraine and the EU took place. The list of priority bills in the field of 

European integration was updated, as well as the directions of future cooperation 

were established. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3965
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0602&qid=1631873659213
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3965
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0602&qid=1631873659213
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/08/5/7126283/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72618
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72618
https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-ukrayina-prodovzhuye-napoleglivu-robotu-nad-implementaciyeyu-ugodi-pro-asociaciyu-z-yes
https://www.kmu.gov.ua/en/news/premyer-ministr-ukrayina-prodovzhuye-napoleglivu-robotu-nad-implementaciyeyu-ugodi-pro-asociaciyu-z-yes
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•  Під час другого засідання (22.09.2021) робочої групи Діалогу високого рівня 

щодо Європейського зеленого курсу і  зеленого переходу України були 

розглянуті питання оновленого Національно-визначеного внеску, та потреби 

скорішого прийняття ключового законодавства України у сфері клімату та 

навколишнього середовища (про поводження з відходами, Смарагдову 

мережу т.д.)  During the second meeting (22.09.2021) of the task force of the 

Dialogue on the EU Green Deal and Ukraine’s green transition focused on the issues 

of the updated Nationally Determined Contribution and the need for faster adoption 

of key legislation of Ukraine in the field of climate and environment (on waste 

management, Emerald Network etc.) 

•  З нагоди проведення 23-го саміту Україна-ЄС 12 жовтня 2021 року, група 

експертів проаналізувала середньострокові завдання асоціації, а також 

пріоритети та оновлення європейської інтеграції. Аналіз розкриває питання 

юстиції, свободи та безпеки; лібералізації торгівлі; технічні бар’єри у торгівлі, 

санітарні та фітосанітарні норми; “діджиталізацію” та зелений курс.  On the 

occasion of the 23rd EU-Ukraine Summit on October 12, 2021, a group of experts 

analyzed the medium-term objectives of the association, as well as the priorities and 

renewal of European integration of Ukraine. The analysis reveals issues of justice, 

freedom and security; trade liberalization; technical barriers to trade, sanitary and 

phytosanitary norms; "digitalization" and the green course. 

o “Чи буде успішним Саміт Україна-ЄС? Очікування експертів та пріорітети 

євроінтеграції”, стаття від Європейської правди (29.09.2021) / “Will the EU-

Ukraine Summit be successful? Expert Expectations and Priorities of 

European Integration”, article from Evropeiska Pravda (29.09.2021, in 

Ukrainian). 

•  Проєкт «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи 

громадського здоров’я» зробив аналіз законодавства України у сфері охорони 

здоров’я та розробив рекомендації щодо внесення змін до Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», аби наблизити його до 

законодавства ЄС (03.08.2021). Див. огляд законодавства.  The project 

"Support to Ukraine in the development of a modern public health system" analyzed 

the legislation of Ukraine in the field of health care and developed 

recommendations for amendments to the Law of Ukraine "Fundamentals of 

Ukrainian legislation on health care" to bring it closer to EU legislation (03.08.2021). 

See the review of legislation (in Ukrainian). 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/104516/node/104516_en
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/104516/node/104516_en
https://www.eurointegration.com.ua/files/7/2/725d13e-priorities-ua.pdf
https://www.eurointegration.com.ua/files/8/3/83d4008-priorities-en.pdf
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/09/29/7128416/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/09/29/7128416/
https://eu-ua.kmu.gov.ua/node/4151
https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/analiz_zakonodastva_ukrainy_u_sferi_ohorony_zdorovya.pdf
https://eu-ua.kmu.gov.ua/node/4151
https://eu-ua.kmu.gov.ua/node/4151
https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/analiz_zakonodastva_ukrainy_u_sferi_ohorony_zdorovya.pdf
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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  

•  Taxation of second-hand motor vehicles imported from other EU Member States. 

The EU Court of Justice ruled that the rules for calculating the registration tax on 

second-hand vehicles imported into Portugal infringe the principle of the free 

movement of goods (02.09.2021). Portuguese legislation does not ensure that 

imported second-hand vehicles are subject to a tax the amount of which is equal to 

that of the tax charged on similar second-hand vehicles already present on the 

Portuguese market. Although the EU Member States are free to determine the rules 

for calculating the registration tax in a way that takes into account considerations 

linked to environmental protection, any form of discrimination, direct or indirect, 

against imports from other EU Member States or any form of protection of competing 

domestic products must be avoided. See Press Release of Judgment in Case C-169/20 

Commission v Portugal.  Суд ЄС ухвалив, що правила розрахунку 

реєстраційного податку на вживані транспортні засоби, що ввозяться до 

Португалії, порушують принцип вільного переміщення товарів (02.09.2021). 

Національне законодавство не гарантує, що імпортні вживані транспортні 

засоби обкладаються податком, сума якого дорівнює податку, що стягується з 

аналогічних вживаних транспортних засобів, які вже є на ринку Португалії. Хоча 

держави-члени мають право визначати правила розрахунку реєстраційного 

податку таким чином, щоб враховувати міркування, пов'язані з охороною 

навколишнього середовища, необхідно уникати будь-яку форму дискримінації, 

пряму чи непряму, щодо імпорту товарів з інших держав-членів або будь-яку 

форму захисту вітчизняних продуктів. Див. Прес-реліз Рішення у справі C-169/20 

Commission v Portugal. 

http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210146en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210146en.pdf
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03 AGRICULTURE / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

•  Protected designation of origin. The EU Court of Justice specified the conditions 

for the protection of products covered by a protected designation of origin as laid 

down by the Regulation 1308/2013 establishing a common organisation of the 

markets in agricultural products. Those designations are protected vis-à-vis 

prohibited conduct in respect of both products and services. The Court concluded 

that Article 103(2)(b) of the Regulation must be interpreted as meaning that the 

‘evocation’ referred to in that provision, first, does not require, as a preliminary 

condition, that the product protected by a protected designation of origin and the 

product or service covered by the disputed sign be identical or similar and, second, is 

established where the use of a name creates, in the mind of an average European 

consumer who is reasonably well informed and reasonably observant and 

circumspect, a sufficiently clear and direct link between that name and the protected 

designation of origin. See Press Release of Judgment in Case C-783/19 (09.09.2021). 

 Суд ЄС визначив умови захисту продуктів, на які поширюється захищене 

найменування місця походження, як це встановлено Регламентом 1308/2013 

про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарської продукції. 

Ці позначення є захищеними щодо забороненої поведінки як відносно 

продуктів, так і послуг. Суд дійшов висновку, що статтю 103 (2) (b) Регламенту слід 

тлумачити так, що "викликання", про яке йдеться в цьому положенні, по -перше, 

не вимагає, як попередню умову, щоб продукт, що охороняється захищеним 

позначенням походження, а товар чи послуга, на які поширюється спірний знак, 

є ідентичними або подібними, а, по-друге, встановлюється там, де використання 

назви створює, на думку середньостатистичного європейського споживача, 

який є достатньо поінформованим, розумно спостережливим та обачним, 

достатньо чіткий та прямий зв’язок між цією назвою та захищеним позначенням 

походження. Див. прес-реліз Рішення у справі C-783/19 (09.09.2021) 

(англійською). 

04 FISHERIES / РИБАЛЬСТВО 

•  

05 FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY / СВОБОДА 

ПЕРЕСУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ І СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА  

•  Rights for third-country workers to childbirth and a maternity allowance. The Court 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210154en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210154en.pdf
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of Justice ruled that the third-country nationals who hold a single work permit 

obtained pursuant to the Italian legislation transposing an EU directive 2011/98 are 

entitled to a childbirth allowance and a maternity allowance as provided for by the 

Italian legislation (02.09.2021). The Court found that the childbirth allowance and the 

maternity allowance fall within the branches of social security in respect of which the 

third-country nationals referred to in Article 3(1)(b) and (c) of Directive 2011/98 enjoy 

the right to equal treatment provided for by that directive. The Court considers that 

the Italian legislation which excludes those third-country nationals from entitlement 

to those allowances does not comply with Article 12(1)(e) of that Directive. See 

Judgment in Case C-350/20 O.D. and Others v Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS).  Суд ЄС постановив, що громадяни третіх країн, які мають 

єдиний дозвіл на роботу, отриманий відповідно до італійського законодавства, 

що імплементує директиву ЄС 2011/98, мають право на допомогу при 

народженні дитини та допомогу по вагітності та пологах, як це передбачено 

італійським законодавством (02.09.2021). Суд вважає, що допомога при 

народженні дитини та допомога по вагітності та пологах належать до галузей 

соціального забезпечення, щодо яких громадяни третіх країн, зазначені у статті 

3 (1) (b) та (c) Директиви 2011/98, мають право до рівного ставлення, 

передбаченого цією Директивою. Суд вважає, що національне законодавство, 

яке виключає громадян третіх країн з права на отримання такої допомоги, не 

відповідає статті 12 (1) (e) цієї Директиви. Див. Рішення у справі C-350/20 O.D. and 

Others v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (англійською). 

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

ЗАСНУВАННЯ ТА СВОБОДА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ 

•  Electronic communications. The Court of Justice ruled that the ‘Zero tariff’ options 

are contrary to the Regulation 2015/2120 on open internet access (02.09.2021). It 

follows that limitations on bandwidth, tethering or on use when roaming, on account 

of the activation of such an option, are also incompatible with EU law. See Press 

Release of Judgments in Cases C-854/19, C-5/20 and C-34/20 Vodafone and Telekom 

Deutschland.  Суд ЄС визначив, що послуги «нульового тарифу» суперечать 

Регламенту 2015/2120 про відкритий доступ до Інтернету (02.09.2021). З цього 

випливає, що обмеження пропускної спроможності, модему або використання в 

роумінгу через активацію такої опції також є несумісними з законодавством ЄС. 

Див. прес-реліз рішень у справах C-854/19, C-5/20 and C-34/20 Vodafone and 

Telekom Deutschland (англійською). 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2826778
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2826778
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210145en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210145en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210145en.pdf
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07 TRANSPORT POLICY / ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА 

•  

08 COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ 

•  

09 TAXATION / ОПОДАТКУВАННЯ 

•  Taxation of energy products. The Court of Justice ruled that Italy has infringed EU 

law by exempting from excise duty fuels used for private pleasure craft, chartered 

and used by end users for non-commercial activities (16.09.2021). The fact that the 

chartering of a vessel constitutes a commercial activity for the person making that 

vessel available to another does not justify the tax exemption in question. See Press-

Release of Judgment.  Суд Європейського Союзу постановив, що Італія 

порушила законодавство ЄС, звільнивши від сплати акцизного збору на паливо, 

що використовується для приватних прогулянкових суден, зафрахтованих та 

таких, що використовуються кінцевими споживачами для некомерційної 

діяльності (16.09.2021). Той факт, що фрахтування судна є комерційною 

діяльністю для особи, яка надає це судно іншому, не виправдовує звільнення від 

оподаткування. Див. прес-реліз Рішення у справі C-341/20 Commission v Italy 

(англійською). 

10 ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL / 

ЕКОНОМІЧНА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ  

•  

11 EXTERNAL RELATIONS / ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ COMPETITION POLICY / ПОЛІТИКА У 

СФЕРІ КОНКУРЕНЦІЇ 

•  EU institutions powers in external relations (Partnership Agreement with 

Armenia). The EU Court of Justice annuled the decisions of the EU Council on the 

application of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement with 

Armenia 2017 (02.09.2021). It held that, although the Partnership Agreement has 

some links with the CFSP, the components or declarations of intention that it includes 

which may be linked to the CFSP are insufficient to constitute an autonomous 

component of that agreement capable of splitting the Council measure into two 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210157en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210157en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/cp210157en.pdf
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decisions. See Judgment in Case C-180/20 Commission v Council.  Суд ЄС скасував 

рішення Ради ЄС щодо застосування Угоди про всеохоплююче та просунуте 

партнерство з Вірменією 2017 р. (02.09.2021). Він вважає, що, хоча Угода про 

партнерство має певні зв’язки із СЗБП, компонентів або заяв про наміри, які вона 

включає, які можуть бути пов’язані із СЗБП, недостатньо для створення 

автономної складової цієї Угоди, здатної виділити заходи Ради у два рішення. 

Див. Рішення у справі C-180/20 Commission v Council (англійською). 

o “У ЄС скасували рішення про виконання свого головного договору з 

Вірменією”, стаття від Європейської правди від 02.09.2021/ “EU abolished 

the decision on the implementation of its Partnership Agreement with 

Armenia”, article of Evropeiska Pravda as of 02.09.2021. 

•  Instrument for Pre-Accession assistance. The European Parliament and the EU 

Council adopted Regulation (EU) 2021/1529 of 15.09.2021 establishing the 

Instrument for Pre-Accession assistance (IPA III). It lays down the objectives of IPA III, 

the budget for the 2021-2027 period, the forms of Union assistance and the rules for 

providing such assistance. The general objective of IPA III is to support the countries-

beneficiaries listed in Annex I in adopting and implementing the political, institutional, 

legal, administrative, social and economic reforms required by those beneficiaries to 

comply with Union values and to progressively align to Union rules, standards, 

policies and practices (‘acquis’) with a view to future Union membership, thereby 

contributing to mutual stability, security, peace and prosperity.  Європейський 

Парламент та Рада ухвалили Регламент (ЄС) 2021/1529 від 15.09.2021 про 

заснування Інструменту передвступної допомоги (IPA III). Він визначає цілі IPA III, 

бюджет на період 2021-2027 років, форми допомоги Союзу та правила надання 

такої допомоги. Загальною метою IPA III є підтримка держав-бенефіціарів, 

зазначених у Додатку I, у прийнятті та впровадженні політичних, інституційних, 

правових, адміністративних, соціальних та економічних реформ, необхідних 

цим бенефіціарам для дотримання цінностей Союзу та поступового 

пристосування до правил, стандартів Союзу, політики та практики ("acquis") з 

метою майбутнього членства в Союзі, сприяючи тим самим взаємній 

стабільності, безпеці, миру та процвітанню (англійською). 

12 ENERGY / ЕНЕРГЕТИКА 

•  Energy efficiency. The European Commission has published (28.09.2021) the new 

recommendation and guidelines on the implementation of the ‘energy efficiency first’ 

principle. The principle shall be implemented though Member States’ National Energy 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245539&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2818059
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245539&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2818059
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/09/2/7127325/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/09/2/7127325/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.330.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A330%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-recommendation-and-guidelines-energy-efficiency-first-principle-2021-sep-28_en
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and Climate Plans. See the recommendation.  Європейська Комісія опублікувала 

(28.09.2021) нову рекомендацію стосовно застосування першого принципу 

енергоефективності. Принцип має бути імплементовано через Національні 

Енергетичні та Кліматичні Плани Держав-Членів. Див. рекомендацію 

(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  

•  Labelling of spirit drinks. The European Comission published (12.08.2021) 

Delegated Regulations 2021/1334 and 2021/1335 of 27.05.2021 amending Regulation 

(EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards allusions to 

legal names of spirit drinks or geographical indications for spirit drinks in the 

description, presentation and labelling of other spirit drinks and the labelling of spirit 

drinks resulting from the combination of a spirit drink with one or more foodstuffs. 

The new measures require that the legal name of the spirit drinks resulting of 

combination of spirit drinks with other foodstuffs are displayed in the same visual 

field as the allusion to a spirit drink. These measures aimed to prevent misleading 

practices and ensure that customers are properly informed about the actual nature 

of the spirit drink resulting from combination of spirit drinks with other foodstuffs. 

 Європейська Комісія опублікувала (12.08.2021) делеговані регламенти 

2021/1334 та 2021/1335 від 27.05.2021 про внесення змін до Регламенту (ЄС) 

2019/787 Європейського Парламенту та Ради стосовно вказівок на юридичні 

назви спиртних напоїв або географічні зазначення для спиртних напоїв в описі, 

презентації та маркуванні інших спиртних напоїв та маркування спиртних 

напоїв, отриманих в результаті поєднання спиртного напою з одним або 

кількома харчовими продуктами. Нові заходи вимагають, щоб юридична назва 

спиртних напоїв, що запроваджується в результаті поєднання спиртних напоїв 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/eef_recommendation_ref_tbc.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-recommendation-and-guidelines-energy-efficiency-first-principle-2021-sep-28_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/eef_recommendation_ref_tbc.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.289.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A289%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.289.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A289%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.289.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A289%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.289.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A289%3ATOC
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з іншими продуктами харчування, відображалася в тому ж полі зору, що і 

вказівка на назву спиртного напою. Ці заходи спрямовані на запобігання 

оманливим практикам та на забезпечення належного інформування клієнтів 

про справжню природу спиртних напоїв, отриманих у результаті поєднання 

спиртних напоїв з іншими продуктами харчування (англійською). 

•  Data protection. The joint project of the European Union and the Council of Europe 

has published the handbook "Personal data protection: legal regulation and practical 

aspects" (2021, in Ukrainian).  Спільний проєкт Європейського Союзу та Ради 

Європи підготував посібник ”Захист персональних даних: правове регулювання 

та практичні аспекти” (2021). 

•  COVID certificates recognition. On 19.08.2021 EU has officially recognized 

Ukrainian electronic COVID certificates, which population can upload in the Diia 

application. In the meantime, Ukraine recognized the certificates of EU member 

states and other countries that have joined the Digital COVID Certificate initiative. See 

the Commission Implementing Decision.  19.08.2021 ЄС офіційно визнав 

українські електронні COVID сертифікати, які громадяни можуть завантажити в 

застосунку Дія. Водночас, Україна визнала сертифікати держав-членів ЄС та 

інших країн, що приєдналися до ініціативи Електронних COVID сертифікатів. Див. 

виконавче рішення Комісії.  

•  Lignite mining and the dispute between Poland and Czechia. The Court of Justice 

of the European Union ordered Poland to pay the European Commission a daily 

penalty payment of €500 000 because it has not ceased lignite extraction activities at 

Turów mine as requested by the Czech Republic (20.09.2021). The Court believed that 

such a measure appears necessary in order to strengthen the effectiveness of the 

interim measures decided upon in the order of 21 May 2021 and to deter Poland from 

delaying bringing its conduct into line with that order. See Order in Case C-121/21 R 

Czech Republic v Poland.  Суд Європейського Союзу зобов’язав Польщу 

сплачувати Європейській Комісії щоденну пеню у розмірі 500 000 євро, оскільки 

вона не припинила діяльність з видобутку бурого вугілля на шахті Туров 

(20.09.2021). Такий захід видається необхідним для посилення ефективності 

тимчасових заходів за наказом від 21.05.2021, та для стримування цієї держави-

члена від затягування приведення своєї поведінки у відповідність з цим 

розпорядженням. Див. Наказ у справі C-121/21 R Czech Republic v Poland 

(англійською). 

•  Rights of passengers when travelling by sea and inland waterway. The EU Court of 

Justice clarified a number of provisions of the Regulation 1177/2010 concerning 

https://rm.coe.int/handbook-pers-data-protect-2021-web/1680a37a69
https://rm.coe.int/handbook-pers-data-protect-2021-web/1680a37a69
https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukrayinski-covid-sertifikati-v-diyi-oficijno-viznani-yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0035.01.ENG
https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukrayinski-covid-sertifikati-v-diyi-oficijno-viznani-yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0035.01.ENG
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2795571
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2795571
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passengers’ rights when travelling by sea and inland waterway (02.09.2021). In 

particular, where a passenger service is cancelled and there is no alternative service 

on the same route, the carrier is required to offer to the passenger, an alternative 

service that follows a different itinerary from that of the cancelled service or a 

maritime service coupled with other modes of transport, such as rail or road 

transport, and is required to bear any additional costs incurred by the passenger in 

re-routing to the final destination. See Judgment in Case C-570/19 Irish Ferries.  Суд 

ЄС роз’яснив ряд положень Регламенту 1177/2010, що стосується прав пасажирів 

під час подорожі морським і внутрішнім водним транспортом (02.09.2021). 

Зокрема, у разі скасування пасажирського сполучення та відсутності 

альтернативного на цьому ж маршруті, перевізник зобов’язаний запропонувати 

пасажиру альтернативну послугу, на іншому маршруті, у тому числі в поєднанні 

з іншими видами транспорту, такі як залізничний або автомобільний транспорт, 

і зобов’язаний нести будь-які додаткові витрати, понесені пасажиром під час 

перенаправлення до кінцевого пункту призначення. Див. Рішення у справі C-

570/19 Irish Ferries (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 

•  “A Curia Mundi? The CJEU’s Judgment in Case C‑872/19 P Venezuela v Council“, 

article by Eva Kassoti (Asser Institute) and Alina Carrozzini (King’s College London) in 

EU Law Analysis (16.08.2021).  ”A Curia Mundi? Рішення Суду Справедливості ЄС 

у справі С-872/19 Р ”Венесуела проти Ради””, стаття Єви Кассоті (Інститут Ассеру) 

та Аліни Карроззіні (Королівський колледж, Лондон) в ”European Law Analysis” 

(16.08.2021) (англійською). 

•  EU sanctions against Russia. The Council of the European Union through its 

Decision (CFSP) 2021/1470 of 10.09.2021 prolonged restrictive measures in respect 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245523&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2824287
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245523&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2824287
http://eulawanalysis.blogspot.com/
http://eulawanalysis.blogspot.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0032.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC
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of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and 

independence of Ukraine until 15.03.2022.  Рада Європейського Союзу своїм 

Рішенням (СЗБПО) 2021/1470 від 10.09.2021 продовжила обмежувальні заходи 

щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету 

та незалежності України до 15.03.2022 (англійською). 

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

ПРАВОСУДДЯ  

•  Right of residence in the event of domestic violence. The Court of Justice ruled that 

a third-country national who has been the victim of acts of domestic violence 

committed by his or her spouse, who is a Union citizen, is not in a comparable 

situation to a third-country national who has been the victim of acts of domestic 

violence committed by his or her spouse, who is also a third country national 

(02.09.2021). Accordingly, any difference in treatment arising from those two 

situations is not in breach of equality before the law as enshrined in the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union. See Judgment in Case C-930/19 Belgian 

State.  Суд Європейського Союзу вирішив, що громадянин третьої країни, 

який став жертвою актів домашнього насильства, вчинених його чи її 

дружиною, яка є громадянином Союзу, не перебуває у порівнянній ситуації із 

громадянином третьої країни, який був жертвою актів домашнього насильства, 

вчинених його чи її дружиною, яка також є громадянином третьої країни 

(02.09.2021). Відповідно, будь-яка різниця в трактуванні, що випливає з цих двох 

ситуацій, не є порушенням рівності перед законом, як це передбачено Хартією 

основних прав Європейського Союзу. Див. Рішення у справі C-930/19 Belgian 

State (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. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0032.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245533&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2827548
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245533&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2827548

