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Шановний читачу,
Перед Вами 19. 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". Цей випуск
охоплює період 1-31 грудня 2017. 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 проекту та Урядовий офіс з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції
Dear Reader,
this is the 19th issue of the review of current, important developments in EU law, EU legal analysis
and EU legal approximation in Ukraine prepared in the framework of the project “Support for the
Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement”. This issue covers the period 1-31
December 2017. 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 & Government Office for European and
Euro-Atlantic Integration

Funded by
the European Union
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Implemented by a Consortium
led by GFA Consulting Group

I. LEGAL ASPECTS OF EU-UKRAINE RELATIONS
● Міфи та реалії відкритого неба: що змінить для України спільний
авіапростір з ЄС. Стаття «Європейської правди», 14 грудня 2017.
● European Commission adopted (20/12/2017) the First Report to the European
Parliament and the Council under the Visa Suspension Mechanism. Стаття
«Європейської правди», 20 грудня 2017.

II. IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT
● Євроінтеграція для залізниці та річок: інфраструктурний день у Раді,
Віктор Довгань, заступник глави Мінінфраструктури, Стаття «Європейської
правди», 1 грудня 2017.
● Бджоли в безпеці: чому стандарти ЄС не загрожують українському меду,
Ольга Трофімцева, заступник глави Мінагрополітики, Стаття «Європейської
правди», 4 грудня 2017.
● Lawmaking and Implementation of the EU – Ukraine Association Agreement:
Review №4 by Parliamentary Expert Group (PEG) for November 2017 / Огляд
ПЕГ щодо виконання Угоди про асоціацію Україна – ЄС № 4.
● Енергетика "Східного партнерства": на яку допомогу ЄС
розраховувати Києву. Стаття «Європейської правди», 5 грудня 2017.
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● Криваве питання: чи впровадять в Україні норми ЄС по донорству. Стаття
«Європейської правди», 6 грудня 2017.
● From objectives to results: the implementation of EU-Ukraine Association
Agreement as seen by stakeholders. Report of the Ukrainian Side of the EUUkraine Civil Society Platform on the assessment of the implementation of certain
provisions of the EU-Ukraine Association Agreement by Ukraine.
● Вимоги до виробництва цукру приведено у відповідність до
європейських. В рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, Мінагрополітики запровадило положення Директиви
Ради ЄС № 2001/111/ЄС від 20 грудня 2001 р про певні види цукру, призначені
для харчового споживання. Прес-реліз Мінагрополітики.
● The European Union and Ukraine held the fourth meeting of the Association
Council on 8 December 2017 in Brussels. The Association Council welcomed
progress in pursuing a comprehensive reform agenda in spite of severe security
challenges, and assessed steps in the implementation of the Association
Agreement, while underlining the need to step-up reform efforts. Joint Statement
of the EU-Ukraine Association Council.
● Про законопроект №7206 «Купуй українське - плати українцям»:
○ №7206 – купуй в олігархів, плати втридорога, Іванна КлимпушЦинадзце, Віце-прем’єр-міністр із питань європейської і євроатлантичної
інтеграції. Стаття «НовоеВремя», 11 грудня 2017.
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○ Мінекономрозвитку закликає (4/12/2017) депутатів не підтримувати
законопроект №7206 «Купуй українське - плати українцям». На
думку Міністерства, законопроект №7206 є шкідливим для системи
публічних закупівель і для економіки України в цілому. Аналіз проекту
закону №7206 підготовлений Мінекономрозвитку.
○ How "made in Ukraine" promoters in Rada decided to kill Ukraine’s
pride. Article at UNIAN, 8 December 2017.
○ Громадські організації, що входять до Української національної
платформи
Форуму громадянського
суспільства
Східного
партнерства опублікували (20/12/2017) відкрите звернення щодо
дотримання євроінтеграційних зобов’язань України у питаннях
боротьби з корупцією та законодавства про державні закупівлі.
Громадські організації-члени платформи занепокоєні діями української
влади, що мають на меті встановити контроль над антикорупційними
органами України (НАБУ, САП та НАЗК), а також передбачають зміни у
законодавстві в сфері державних закупівель, які підривають здорову
конкуренцію та суперечать зобов’язанням України в контексті виконання
Угоди про асоціацію.
● Аналітичний документ «Регіональний контекст виконання екологічної
складової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: основні висновки».
Документ розглядає роль місцевих органів влади у процесі імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, основні виклики, які стоять перед
регіонами у цьому процесі, вплив чинних нормативно-правових актів, їх
проектів чи прогнозованих реформ на регіони, включаючи нові функції та
повноваження, можливості та виклики такого впливу.
● Україна та Угода про асоціацію: моніторинг виконання з 1 грудня 2016
року до 1 листопада 2017 року. Звіт підготовлений ГО «Український центр
європейської політики».
● Підсумки року: успіхи та провали у виконанні Угоди про асоціацію. Стаття
«Європейської правди», 15 грудня 2017.
● Що змінює асоціація: прощання з ГОСТами та нові правила для
промисловості. Стаття «Європейської правди», 19 грудня 2017.
● Аналітичний документ «Екологічні питання у торговельній політиці ЄС та
України: шлях до сталого розвитку». У документі розглядаються екологічні
питання торговельної політики ЄС та України, зокрема засади торговельної
політики, її принципи, інструменти оцінки впливу на довкілля. Документ також
містить рекомендації щодо посилення врахування екологічних питань у
процесі формування та реалізації торговельної політики в Україні.
● Верховною Радою ухвалено (21/12/2017) три важливих законопроекти у
сфері євроінтеграції:
○ Проект Закону про безпечність та гігієну кормів, № 2845 від
14.05.2015; (Прес-реліз Мінагрополітики);
○ Проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність, 6016-д від 23.10.2017;
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○ Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні
закупівлі" та деяких інших законів України щодо здійснення
моніторингу закупівель, 4738-д від 30.03.2017.
Разом ці три законопроекти запроваджують такі зміни як кращий контроль за
якістю та безпечністю продуктів харування, перехід аудиторської діяльності та
звітності на стандарти ЄС та визначення порядку проведення моніторингу
публічних закупівель.

III. RECENT DEVELOPMENTS AND ANALYSES IN EU LAW
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
● BREXIT:
○ The European Commission adopted (8/12/2017) a Communication on
the state of progress of the negotiations with the United Kingdom
under Article 50 of the Treaty on European Union.
○ The European Council adopted (15/12/2017) the guidelines for the
second phase of the Brexit negotiations.
● EU's legislative priorities for 2017 - The European Parliament, the Council and
the European Commission issued (13/12/2017) a Joint Declaration on the EU's
legislative priorities for 2017.The Joint Declaration sets out seven priority areas,
among which are those relating to the areas covered by the Association Agreement.
Seven priority areas include better protecting the security of EU citizens, reforming
and developing migration policy in a spirit of responsibility and solidarity, giving a
new boost to jobs, growth and investment, addressing the social dimension of the
European Union, delivering on the commitment to implement a connected Digital
Single Market, delivering on the objective of an ambitious Energy Union and a
forward looking climate change policy and further developing the democratic
legitimacy at EU level. Press release
● EU Rule of Law Procedure and Poland – European Commission acts to
defend (20/12/2017) judicial independence in Poland. The European
Commission has concluded that there is a clear risk of a serious breach of the rule
of law in Poland. The Commission is therefore proposing to the Council, for the first
time in the history of the EU, to adopt a decision under Article 7(1) TEU. This may
lead to suspension of voting rights in the Council. This may lead to suspension of
voting rights in the Council.
02 CUSTOMS UNION AND FREE MOVEMENT OF GOODS
●
03 AGRICULTURE
●
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04 FISHERIES
●
05 FREEDOM OF MOVEMENT FOR WORKERS AND SOCIAL POLICY
●
06 RIGHT OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES
● Freedom to provide services and the Central European University - The
European Commission referred (7/12/2017) Hungary to the Court of Justice of
the EU. The European Commission decided to refer Hungary to the CJEU on the
grounds that its Higher Education Law as amended on 4 April 2017,
disproportionally restricts EU and non-EU universities in their operations and needs
to be brought back in line with EU law. Стаття «Європейської правди», 8 грудня
2017.
07 TRANSPORT POLICY
● Cleaner cars - The European Parliament, the Council and the Commission reached
(7/12/2017) a political agreement to significantly raise the quality level and
independence of vehicle type-approval and testing, increase checks of cars that are
already on the EU market and strengthen the overall system with European
oversight. Press release of the European Commission, Стаття «Європейської
правди», 7 грудня 2017.
● Civil aviation security - the European Commission adopted (15/12/2017) an
Annual Report to the European Parliament and the Council on the
implementation of Regulation (EC) № 300/2008 on common rules in the field
of civil aviation security.
● Weekly rest period - The Court of Justice of the EU ruled (20/12/2017) that in the
road transport sector, drivers may not take the regular weekly rest period to
which they are entitled in their vehicle. On the other hand, the reduced weekly
rest period may be taken in the vehicle subject to certain conditions. Full text of the
judgment in Case C‑102/16.
This judgement refers to the Regulation (EC) No 561/2006 of the European
Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonisation of certain
social legislation relating to road transport that should be implemented by Ukraine
within 5 years of the entry into force of the Association Agreement.
● Uber judgement - the Court of Justice of the EU ruled (20/12/2017) Uber
should be classified as a transport company (and not a digital service). That
definition will allow EU Member States to apply to Uber national transportation and
taxi requirements (i.e. to use only licensed taxi drivers, to apply strict regulations
linked to health and safety as well as background checks on drivers). Article at EU
Law Analysis Blog, 21 December 2017; Стаття «Європейської правди», 20
грудня 2017; Full text of judgement in Case C‑434/15.
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08 COMPETITION POLICY
● Luxurious goods - the EU Court of Justice of the EU ruled (6/12/2017) that a
supplier of luxury goods can prohibit its authorised distributors from selling
those goods on a third-party internet platform such as Amazon. Such a
prohibition is appropriate and does not, in principle, go beyond what is necessary to
preserve the luxury image of the goods. Full text of the judgement in the Case C230/16.
● EU State Aid Law, WTO Subsidy Disciplines and Renewable Energy Support
Schemes: Disconnected Paradigms in Decarbonizing the Grid. Paper by Anna
Marhold, Tilburg Law and Economics Center (TILEC); Tilburg Law School.
09 TAXATION
● VAT and online companies - the EU Member States have reached the
agreement (5/12/17) on a series of measures to improve how VAT works for
online companies in the EU . The new system will make it easier for consumers
and businesses, in particular start-ups and SMEs, to buy and sell goods crossborder online. It will also help Member States to recoup the current estimated €5
billion of VAT lost on online sales every year. Press release
● EU tax havens’ list - Finance Ministers of EU Member States have agreed
(5/12/2017) on the first ever EU list of non-cooperative tax jurisdictions. In total,
ministers have listed 17 countries for failing to meet agreed tax good governance
standards. In addition, 47 countries have committed to addressing deficiencies in
their tax systems and to meet the required criteria, following contacts with the EU.
Стаття «Європейської правди», 5 грудня 2017.
10 ECONOMIC AND MONETARY POLICY AND FREE MOVEMENT OF CAPITAL
● Future of the Economic and Monetary Union - the European Commission has
adopted (6/12/2017) a Roadmap for deepening Europe's Economic and
Monetary Union. With a Roadmap for action and several concrete measures, the
European Commission is delivering on the commitment made by President JeanClaude Juncker in his 2017 State of the Union address and the Five Presidents'
Report of 2015 to deepen Europe's Economic and Monetary Union. Press release,
Стаття «Європейської правди», 6 грудня 2017.
● Free movement of capital and Hungarian NGO Law - the European
Commission has referred (7/12/2017) Hungary to the Court of Justice of the
EU regarding its NGO Law. The Commission has decided to start legal
proceedings against Hungary for failing to fulfil its obligations under the Treaty
provisions on the free movement of capital. The Commission claims that provisions
of the NGO Law indirectly discriminate and disproportionately restrict donations
from abroad to civil society organisations.
11 EXTERNAL RELATIONS
●
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12 ENERGY
● Gas stocks - the Court of Justice of the EU ruled (20/12/2017) that Member States
cannot require natural gas suppliers to hold exclusively on national territory
sufficient natural gas stocks to fulfil the obligations laid down by the EU
regulation on security of gas supply. They can, however, widen the group of
customers for which gas supply is safeguarded in the crisis situations referred to in
that regulation, provided that they comply with the conditions laid down in the
regulation. Full text of judgment in Case C-226/16.
13 INDUSTRIAL POLICY AND INTERNAL MARKET
● Public procurement - The European Commission adopted (3/10/3017) a
Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and The Committee of the Regions on Making Public
Procurement work in and for Europe.
14 REGIONAL POLICY AND COORDINATION OF STRUCTURAL INSTRUMENTS
●
15 ENVIRONMENT, CONSUMERS AND HEALTH PROTECTION
● «Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та
кліматичної політики і права ЄС» за грудень 2017 року.
16 SCIENCE, INFORMATION, EDUCATION AND CULTURE
●
17 LAW RELATING TO UNDERTAKINGS
● EU trade marks - The Court of Justice of the EU ruled (5/12/17) that Apple
succeeds in preventing the registration of ‘MI PAD’ as an EU trade mark in
respect of electronic devices and (tele)communication services. Full text of
judgment in Case T-893/16; Стаття «Європейської правди», 5 грудня 2017.
● EU trade marks - The Court of Justice of the EU ruled (7/12/2017) that Coca-Cola
may oppose the registration of the sign ‘Master’ which uses the same font as
its own for the marketing of beverages and food products. Although the
‘Master’ sign is only used in Syria and the Middle East in a form similar to that of
Coca-Cola, Coca-Cola can prove the risk of commercial free-riding by logical
inference, in that it is likely that ‘Master’ will be used in the future in the same way in
the EU. Full text of judgement in Case T-61/16.
18 COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
● EU Sanctions against Russia:
○ the Council of the EU adopted (30/12/2017) a Regulation (EU) 2017/2212 on
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in
view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine to facilitate
EU-Russia space cooperation (ExoMars project). Стаття «Європейської
правди», 2 грудня 2017;
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○ the Council of the EU prolonged (21/12/2017) economic sanctions
targeting specific sectors of the Russian economy until 31 July 2018.
Council Decision (CFSP) 2017/2426, Стаття «Європейської правди», 21
грудня 2017
19 AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE
●
20 PEOPLE'S EUROPE

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